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A fronteira da ciência se classifica em três frentes, a do muito pequeno, a do muito 

grande e a do complexo. A fronteira do muito pequeno é a investigação da natureza 

em escalas de tamanho muito diminutas, que caracterizam os blocos elementares que 

constroem o universo em que vivemos. Como as propriedades dos corpos compostos 

são decorrentes das propriedades dos seus elementos, da sua dinâmica e da maneira 

como esses elementos interagem mutuamente, as leis fundamentais do universo são 

as que regem os elementos e as suas forças de interação. Por isso, a física que 

estuda essas leis é chamada física fundamental. Seu avanço dá-se pela investigação 

do muito pequeno. Como a energia necessária para se acessar uma dada escala de 

tamanho é inversamente proporcional ao quadrado desse tamanho, a física 

fundamental é também chamada física de altas energias. Outro nome também usado 

para esse campo é física de partículas. A fronteira do muito pequeno avançou 

enormemente desde o início do século 20. Em 1900, os menores objetos investigados 

pelo homem tinham dimensão da ordem de milionésimo do metro, escala acessível 

aos microscópios ópticos. Desde então, como disse deliciosamente Jorge Luis Borges, 

o século 20 incorreu no escândalo filológico de fraturar o átomo. Esse delito trouxe 

consigo a necessidade de buscar o quê na verdade seriam os elementos 

fundamentais da matéria.  

Um átomo tem dimensão da ordem de um décimo de bilionésimo do metro, e tanto sua 

existência como seu tamanho aproximado foram demonstrados conclusivamente por 

Einstein até 1905. Em 1911, Rutherford descobriu experimentalmente que quase toda 

a massa do átomo se concentra em um núcleo cuja dimensão seria menos de um 

décimo de milésimo da dimensão do átomo (experimentos posteriores com emprego 

de maior energia mostraram que a fração correta é centésimo de milésimo). Mais tarde 

se descobriu que o núcleo atômico é constituído de prótons e nêutrons. Assim, em 

1932 os blocos de construção do mundo eram o próton, o nêutron e o elétron. Mas o 

estudo dos raios cósmicos e, depois da Segunda Guerra, o uso de aceleradores de 

partículas levaram ao descobrimento de muitas outras partículas de matéria e também 

à descoberta de que a cada partícula de matéria corresponde outra partícula de 

antimatéria. Na verdade, a existência da antimatéria foi prevista teoricamente em 

1928, por Paul Dirac, antes de ser comprovada em 1932. No final dos anos 1950, já se 

conheciam mais partículas “elementares” do que os átomos da tabela periódica, o que 

levou o nobelista Willis Lamb a lamentar o complicado estado de coisas e comentar: 

“No passado, costumava-se dar o Nobel a quem descobrisse uma nova partícula. Hoje 

deveriam aplicar-lhe uma multa de quarenta mil dólares” – este era na época o valor 

do prêmio Nobel. Nos anos 1960, previu-se teoricamente que, exceto o elétron, o 



múon e o táon (partículas idênticas ao elétron exceto por terem massas bem maiores) 

e seus neutrinos, todas as outras partículas seriam constituídas de quarks. A teoria 

dos quarks foi comprovada experimentalmente e o quadro novamente se simplificou. 

Existem 6 tipos de quark, mas só dois deles são usados na formação da matéria 

ordinária que compõe os objetos terrestres, os planetas e as estrelas. As partículas 

formadas por quarks são chamadas hádrons, e desses só o próton é estável, pois fora 

do núcleo atômico o nêutron só vive cerca de 15 minutos. O elétron, o múon e o táon 

são chamados léptons, e assim como os quarks supostamente são partículas 

elementares, ou seja, verdadeiramente indivisíveis. Dos léptons só o elétron é estável, 

os outros dois são instáveis e têm vida muito curta. Além do mais, não entram na 

composição da matéria ordinária. Vê-se então que o projeto do mundo parece muito 

pouco econômico, pois a maior parte dos seus elementos não exerce qualquer função 

conhecida na operação do aparato. Isso perturbou os físicos desde a descoberta do 

múon, a primeira partícula que se apresentou sem esclarecer a que veio. Em 1934, 

quando o múon foi descoberto, o mais tarde nobelista Isaac Rabi perguntou: “Quem 

encomendou isso”?  

No início dos anos 1970, já se tinha construído o chamado Modelo Padrão de 

Partículas e Campos, um arcabouço teórico de enorme sucesso. Além das partículas 

de matéria, o modelo inclui a descrição dos campos de forças com que essas 

partículas interagem entre si. Essas interações se dão por meio de partículas 

chamadas bósons mensageiros. Como já dissemos, quanto menor a dimensão que se 

pretende investigar, maior a energia envolvida no processo de investigação. Desde a 

invenção dos aceleradores de partículas, choques de partículas aceleradas até atingir 

grandes energias são usados na investigação da natureza nas escalas mais 

diminutas. O acelerador mais potente já construído é o Large Hadron Collider (LHC), 

pertencente ao CERN, um consórcio internacional com sede em Genebra. O LHC 

custou 12 bilhões de dólares, e o anel em que as partículas são aceleradas tem uma 

circunferência de 26 km. Com ele podem-se investigar dimensões de fração de um 

bilionésimo do tamanho do átomo, e até essa escala de tamanho não se descobriu 

nenhum fenômeno em discordância com as previsões do Modelo Padrão.  

Em 2013, foi detectado no LHC o chamado bóson de Higgs, partícula prevista 

independentemente em 1964 por três grupos de pesquisadores, e que seria 

responsável pela existência de massa nas outras partículas, inclusive nela própria. 

Com essa descoberta encaixou-se a última peça que faltava para dar consistência ao 

modelo padrão.  Fantástico, até agora tudo muito bem! Tanto assim que o Nobel foi 

conferido no mesmo ano de 2013 a Peter Higgs e François Englert, eminentes 

sobreviventes dos pesquisadores que teorizaram o mecanismo de Higgs para o 

surgimento de massa nas partículas, mecanismo este que requer a existência da 

partícula encontrada.   

Extrapolações do que já é bem consolidado em física levam a crer que testes diretos 

das leis mais fundamentais da natureza só podem ser feitos acessando-se 

experimentalmente a chamada escala de Planck, uma dimensão mil trilhões de vezes 

menor do que a acessível pelo LHC. Essa é uma diferença gigantesca de escala, igual 

à diferença entre o tamanho de um homem e o tamanho do próton. Um acelerador de 

partícula que usasse a tecnologia do LHC e fosse capaz de capaz de acessar a escala 

de Planck teria o tamanho da Via Láctea, o que no momento o inviabiliza. Embora 



apostas contra o engenho da mente humana costumem ser perdedoras, parece não 

haver nenhum físico esperançoso de que possamos algum dia chegar 

experimentalmente à escala de Planck.  

No momento, o que temos é o modelo padrão, que tem severas limitações. Com base 

nele não é possível calcular o valor das chamadas constantes universais, que são a 

velocidade da luz, a constante de Planck, a constante gravitacional, a carga do elétron 

e outras constantes que entram no modelo. Tampouco é possível calcular a massa 

das partículas elementares. No total, o modelo contém duas dezenas de grandezas 

que não podem ser calculadas. Em vez disso, elas têm de ser medidas e introduzidas 

nas próprias equações. Há outra limitação ainda mais grave: o modelo padrão não 

inclui a força da gravidade. Isso porque o modelo é um conjunto de teorias quânticas e 

ainda não se conseguiu construir uma teoria quântica da gravitação. Já se sabe que o 

fracasso não decorre de dificuldades técnicas e sim do fato de que a gravitação 

descrita pela relatividade geral de Einstein é incompatível com a mecânica quântica. 

Defrontamos nesse caso com uma inconsistência interna nos pilares da física 

contemporânea, o que significa que uma das duas, relatividade geral ou mecânica 

quântica, se não ambas, não pode ser inteiramente correta. Isso é gravíssimo.  

O conflito entre a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica configura uma 

situação de crise, no sentido descrito por Thomas Kuhn. Em situações de crise em 

algum paradigma, verificada a ineficácia de vencer a dificuldade por meio de 

modificações ad hoc nas teorias envolvidas, a comunidade que atua na referida 

especialidade trabalha na formulação de teorias alternativas, e eventualmente uma 

delas se afirma como o novo paradigma. Isso é o que o passado nos ensina. Mas no 

presente a comunidade atuante em física fundamental tem se comportado de forma 

distinta, o que merece atenção não só desses especialistas, mas também de 

profissionais de outras áreas. O panorama será descrito a seguir. 

Há vários modelos com vistas à formulação de uma teoria quântica da gravitação.  

Entretanto, os adeptos de um deles conquistaram inusitada hegemonia em toda a 

comunidade acadêmica. Estamos falando do modelo de cordas para as partículas 

elementares. Esse modelo, proposto inicialmente nos 1960, foi aprimorado no início 

dos anos 1980 para incorporar um hipotético princípio da natureza chamado 

supersimetria, essencial para que ele funcione para qualquer tipo de partícula. Com 

esse upgrade as cordas passaram a se chamar supercordas. Ah, em tempo: como a 

antiga ideia de cordas deixou de ter qualquer interesse, o prefixo super ficou 

dispensável e as supercordas passaram a ser chamadas de cordas, exceto em 

circunstâncias que possam gerar confusão.  

O modelo de cordas é uma hipótese de trabalho audaciosa na física fundamental. No 

modelo padrão, as partículas elementares têm dimensão nula. Se o leitor me permite 

um parêntesis nessa narrativa, vale observar que isso é um retorno à visão do mundo 

de Descartes, com um adendo essencial, o que parece ter escapado à observação 

dos físicos e também dos filósofos. Descartes opunha-se à ideia do atomismo. Para 

ele, a extensão é um atributo irremissível da matéria. Como o espaço é infinitamente 

divisível, tudo é que é material e consequentemente extenso também é divisível. Pois 

bem, todos os esforços para modelar as partículas elementares como corpos com 

dimensão não nula levaram a inconsistências. Ou seja, os elementos da matéria, 



segundo a física já consolidada, necessariamente têm de ter dimensão nula. Ou seja, 

a física retorna a Descartes, mas nega que a extensão seja um atributo irremissível da 

matéria. Já o modelo de cordas, rompe radicalmente com Descartes. Os elementos, 

como o elétron e os quarks, não são partículas e sim modos de vibração de hipotéticas 

cordas. Com isso, abandonamos Descartes e voltamos a Pitágoras. Uma nota em um 

violão é um modo de vibração de uma das cordas. Um elétron seria um modo de 

vibração de uma corda capaz de mover-se no espaço. Haveria cordas circulares e 

também cordas abertas, além das chamadas branas, que são cordas com mais de 

uma dimensão. 

Para que o modelo de cordas possa levar a teorias consistentes, o espaço precisa ter 

dimensões adicionais além das três conhecidas. Muita matemática avançada tem sido 

criada no esforço de formulação de uma teoria da natureza em que os elementos, 

incluindo os bósons mensageiros, sejam modos de vibração nas hipotéticas cordas. 

Vários esboços de teorias já foram formulados, mas acredita-se que todos eles são 

aproximações de uma teoria formulada por Edward Witten em 1995, a que ele deu o 

nome de teoria M. Nessa teoria, o espaço teria 9 dimensões. Nas teorias de cordas, as 

dimensões adicionais às 3 que percebemos são compactadas em escalas próximas da 

escala de Planck. Para se descrever essas dimensões compactadas, comumente se 

faz analogia com uma mangueira de jardim. Vista de longe, a mangueira parece uma 

linha unidimensional. Mas vista de suficientemente perto, percebe-se que ela tem 

outra dimensão compactada em forma de círculo.  

É complicado chamar os esboços teóricos do modelo de cordas de teorias científicas, 

pois nenhum deles, pelo menos até agora, foi capaz de calcular qualquer grandeza 

referente aos elementos ou a suas forças de interação. Presume-se, com bases 

plausíveis, que a gravitação ficará naturalmente incorporada à teoria que porventura 

for formulada, e esta á uma das principais razões do interesse dos físicos pelo modelo. 

Há também um apelo estético, pois o esboço da edificação é extremamente bonito e 

os físicos têm fascinação por teorias bonitas. Paul Dirac fundamentou toda a mecânica 

quântica relativística (que incorpora a relatividade restrita, mas não a geral) na hoje 

chamada equação de Dirac. Ninguém sabe como Dirac chegou a essa equação nem 

porque ele acreditou que ela era capaz de descrever a dinâmica das partículas. 

Quando questionado, ele sempre respondia que a escolheu por critérios estéticos! 

Dirac nunca formulou nenhuma teoria que não fosse bonita. Para ele, teoria que não 

tivesse o predicado da beleza era com certeza falsa. Antes de Dirac, Einstein mostrou 

inteira convicção de que as teorias da natureza tinham de ser bonitas.  

Pelo critério de Carl Popper, as chamadas teorias de cordas sequer são teorias 

científicas, pois não fazem nenhuma predição que possa ser testada por 

experimentos, ou seja, não são falseáveis. E o problema não para aqui. A hipótese da 

supersimetria, indispensável para que qualquer uma das teorias possa vir a ser capaz 

de descrever a matéria, implica na existência de um grande número de partículas que 

nunca foram observadas. Isso não constitui um falseamento, pois pode ocorrer que a 

massa da nova série de partículas seja tão grande que os aceleradores de partículas 

não sejam capazes de gerar colisões com a energia necessária para criá-las. Uma das 

principais agendas do LHC, que ainda está operando com apenas metade da sua 

energia projetada, é procurar alguma das partículas previstas, e os teóricos da área 



estão otimistas. Mas a comprovação da existência da supersimetria, embora muito 

relevante em si mesma, não implica que o modelo de cordas seja correto.  

A existência de tantos teóricos convictos no modelo de cordas é surpreendente. Ainda 

mais se considerando que muitos são físicos de grande talento, alguns deles já 

laureados com o Nobel por trabalhos na construção do modelo padrão. Lee Smolin, 

um físico possuidor de enorme cultura em física fundamental, e que na juventude 

publicou dezoito artigos em teoria de cordas, faz uma brilhante análise do problema no 

seu libro The Trouble With Physics (2006). No livro, Smolin critica especialmente a 

distorção sociológica que a questão gerou na comunidade dedicada à física 

fundamental. No período 1981-2006, 90% dos físicos da área de física fundamental 

que obtiveram tenure nos principais departamentos de física dos EUA tinham feito sua 

reputação por trabalhos na área de cordas, e muitos jovens ingressam na orquestra de 

cordas porque qualquer outra opção é suicídio profissional, embora haja diversos 

caminhos opcionais para se tentar formular uma teoria quântica da gravitação. Richard 

Feynman, reconhecidamente o maior físico da história americana, disse um ano antes 

da sua morte em 1989 que as teorias de cordas estavam corrompendo toda uma 

geração. Se isso for verdade, até o momento já se corrompeu mais outra. Gerard 

t’Hooft, ganhador do Nobel por trabalhos no modelo padrão, disse: “Atualmente, não 

estou sequer preparado para chamar teoria de cordas de teoria, mas de modelo, ou 

nem mesmo isto: apenas um palpite”. No mesmo ano de 2006, Peter Woit publicou o 

livro Not Even Wrong: The Failure of String Theory & the Continuing Challenge to Unify 

the Laws of Physics. As críticas de Woit são ainda mais contundentes que as de 

Smolin, e atingem até mesmo o poder público por financiar por décadas um grupo 

hegemônico sem que esse tenha mostrado qualquer resultado científico. 

A comunidade que aderiu ao modelo de cordas é muitíssimo influente dentro da 

academia. Muitos são físicos consagrados que já ultrapassaram sua fase de 

criatividade, mas continuam atraindo os melhores alunos. Vários dos que não tinham 

um passado destacado antes de entrar no campo são muito talentosos. O mais 

destacado destes é Edward Witten, nascido em 1951, cuja mente é um fenômeno da 

natureza. Witten graduou-se em História. Antes e depois de formado, atuou em 

jornalismo. Iniciou pós-graduação em economia, abandonou e atuou brevemente em 

militância política. Ingressou em um programa de doutorado em matemática na 

Universidade de Princeton, mas defendeu tese em física. Isto aos 25 anos, apesar do 

caminho tortuoso.  Não tardou para que se tornasse talvez o maior físico da atualidade 

e um dos maiores matemáticos. Aos 39 anos ganhou a Medalha Fields, o mais alto 

prêmio da área de matemática. Witten é capaz de redigir em 1 dia um manuscrito de 

100 páginas, cheio de equações, com clareza e capacidade de síntese que 

impressionam todos os colegas. Raciocina rápido e já passado a limpo, sem deixar 

nada para se rever. Outro verdadeiro fenômeno é o argentino Juan Maldacena, 

nascido em 1968, cujos trabalhos têm influenciado fortemente toda a área. No Instituto 

de Estudos Avançados, em Princeton, onde trabalharam Einstein, Kurt Gödel, John 

von Neumann e outras celebridades, e onde hoje Witten e Maldacena são Professors, 

todos os físicos teóricos atuam em cordas. O mesmo ocorre na Universidade de 

Princeton, com uma única exceção. 

Um dos distintivos da comunidade de cordas é uma convicção e um otimismo sem 

precedentes na história da ciência. Encaram o modelo e suas construções como 



alicerces de uma “teoria de tudo”, que provavelmente será finalizada pelos seus 

alunos. Escrevem ótimos livros de divulgação, nos quais esse otimismo é passado aos 

leitores. Como os grandes livros de divulgação científica dos tempos modernos 

vendem da ordem de milhões de cópias (Uma breve história do tempo, de Stephen 

Hawking, vendeu 10 milhões), cria-se na comunidade leiga em física uma impressão 

de que estamos vivendo em uma época única da História na qual os mistérios finais do 

universo serão desvendados. A máquina do mundo, que expôs seu ventre à inspeção 

do desdenhoso Drummond, será destrinchada em breve pelos cientistas! A grande 

imprensa os valoriza enormemente, mais ainda os editores de livros de divulgação 

científica.  

Esse otimismo parece destoante do cenário factual, que vem revelando um universo, 

como disse J. B. S. Haldane, não só mais complexo do que imaginávamos, mas mais 

complexo do que somos capazes de imaginar. Só 4,9% da massa do universo são 

constituídos da matéria que podemos ver pelos telescópios, o restante é matéria 

escura, cuja natureza é ignorada, e de energia escura, cuja natureza é ainda mais 

incógnita. As constantes universais e até mesmo a massa de algumas partículas 

parecem ter sido sintonizadas cuidadosamente para viabilizar a vida no universo, ou 

seja, o universo é surpreendentemente acolhedor à vida. Esse fato é conhecido como 

princípio antrópico cosmológico. Para explicar o misterioso princípio antrópico, foi 

necessário apelar para a ideia de que há um número muito grande, talvez incontável 

de universos (multiverso), e de que no meio de tantos universos não é surpreendente 

que haja um ou talvez alguns que sejam propícios à vida, e que vivemos em um deles. 

No suposto vastíssimo conjunto de universos inadequados para a evolução de seres 

vivos, não há ninguém para questionar porque razão eles são tão inóspitos. A ideia é 

plausível, e confesso que simpatizo com ela, mas é impossível testá-la cientificamente, 

pois nenhuma informação pode passar de um universo para outro. Portanto, sua 

validade só poderia ser aceita se fosse prevista como decorrência necessária de uma 

teoria capaz de fazer outras predições comprovadas por experimentos ou observações 

astronômicas.  

Se não for observada nenhuma das partículas requeridas pela supersimetria, a 

comunidade de altas energias irá pleitear talvez um acelerador grande o suficiente 

para não caber na Suíça. Como sempre, apresentarão uma previsão subestimada dos 

custos (o LHC acabou custando cinco vezes o previsto), mas mesmo assim o valor 

pleiteado será superior ao que governos endividados e impossibilitados de conceder 

benefícios mais relevantes para a sociedade estarão dispostos a aprovar. Nos EUA a 

construção do SSC (Superconductor Super Colider), com energia cinco vezes a 

energia atual do LHC, foi interrompida em estágio inicial pelo Senado quando se 

descobriu que seu custo seria exorbitante. 

A física apresenta ainda outros aparentes paradoxos que não têm nada a ver com a 

gravitação quântica. Mencionaremos só um deles, a chamada flecha do tempo. Os 

fenômenos se desenrolam irreversivelmente e só num sentido, rumo ao futuro. Quem 

quebra ovos para fazer uma omelete está ciente de que não há possibilidade de, caso 

se arrependa do que fez, voltar atrás e obter de volta os ovos e o queijo íntegros. Esse 

fato é óbvio até para crianças, mas não para as leis físicas que regem a dinâmica dos 

sistemas. Estas leis são simétricas com respeito à inversão do tempo, e portanto 



inconsistentes com a flecha do tempo. Muitos físicos eminentes propuseram 

explicações para o paradoxo, mas nenhuma delas resiste a uma análise mais rigorosa.  

Einstein comentou que a coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato de ele 

ser compreensível. Sua compreensibilidade decorre de seu comportamento seguir leis 

que podem ser expressas por equações matemáticas. Desde Galileu, esse tem sido 

um metaparadigma que transcende todos os paradigmas. Mas pode ser que a fecha 

do tempo seja uma evidência de que esse metaparadigma seja incorreto, e que as leis 

que descobrimos por meio da observação dos fenômenos não expressam nada de 

fundamental e substantivo. Ilustraremos essa possibilidade com um fenômeno 

simples. Se atirarmos N moedas à sorte, verificaremos que aproximadamente metade 

das moedas mostrarão cara e a outra metade, coroa. Se aumentarmos 

gradativamente o número N de moedas, essa lei aproximada se tornará cada vez mais 

exata. Suponhamos que o universo seja constituído de elementos extremamente 

diminutos, na escala de Planck (usamos essa escala na falta de outra). Na falta 

também de um nome para esses elementos os chamaremos de mônadas, elemento 

imaginado por Leibniz, e suponhamos que cada mônada tenha comportamento 

inteiramente caótico, ou seja, não siga nenhuma lei. Muito bem, em um corpo cujo 

tamanho seja igual à menor distância já investigada que seja formado de mônadas 

podem e devem surgir leis emergentes válidas com 22 dígitos, o que supera em muito 

a precisão de qualquer experimento. Isso é consequência da matemática dos grandes 

números. Ou seja, pode ser que todas as leis da natureza, incluindo as que chamamos 

leis fundamentais, sejam leis emergentes. Desse modo a questão inicial se inverte: em 

vez de dizer que a natureza segue leis matemáticas devemos dizer que a matemática 

gera leis para um universo que na sua essência é caótico. Leis sem leis, que emergem 

do nada. E nessas leis emergentes é fato também fato matemático que a flecha do 

tempo surge naturalmente. 

 As teorias contemporâneas da física são frequentemente baseadas em princípios de 

simetria. O eletromagnetismo pode ser deduzido de princípios de simetria e o mesmo 

ocorre com os outros campos de força conhecidos. A teoria da relatividade é também 

deduzida matematicamente de princípios de simetria. A exceção é a mecânica 

quântica, pois nenhuma simetria pode ser usada para obtê-la, mas isso pode ser uma 

condição temporária. O universo é extraordinariamente simétrico. Essa simetria ubíqua 

talvez seja também decorrência do caráter estocástico da dinâmica dos elementos. 

Usaremos dois exemplos simples para ilustrar simetrias geradas por processos 

estocásticos. Voltemos ao caso das N moedas jogadas à sorte. Para N grande, o 

resultado será metade caras e metade coroas, um estado simétrico. Nosso segundo 

exemplo será uma caixa contendo gás. Qualquer que seja o estado inicial do gás, 

após algum tempo ele atingirá um estado em que as moléculas estarão uniformemente 

distribuídas dentro da caixa, o que é um estado de grande simetria. Pode-se 

demonstrar que nos dois casos citados a simetria final é consequência da matemática 

dos grandes números. Simetrias são comuns nas leis que emergem em sistemas 

compostos de muitos elementos. Na modelagem matemática desses sistemas, com a 

qual obtemos matematicamente essas leis emergentes, a estocasticidade é 

indispensável. Nada melhor do que um bom caos para se obterem leis lindamente 

simétricas.  



Em conclusão, o triunfalismo do modelo de cordas, que embora ainda não tenha sido 

capaz de fazer sequer uma predição testável se apresenta como a única via para uma 

hipotética “teoria definitiva de tudo”, para um deslindamento da “mente de Deus”, nos 

parece surpreendente e injustificado. Além do mais, ele não tem precedentes na 

história da ciência. Há alternativas para a busca de uma teoria quântica da gravitação, 

dentro do paradigma atual de que existam leis que se apliquem às escalas mais 

diminutas, mas todas elas foram excluídas de um mainstream que há décadas tem 

absorvido quase todos os jovens talentos da física fundamental. Há também outra 

possibilidade que requer uma completa mudança de paradigma, a de que os 

elementos irredutíveis da natureza não sigam qualquer tipo de leis, e que toda a 

ordem que observamos seja decorrente de leis emergentes impostas pela matemática 

dos sistemas compostos. Não haveria então leis físicas, mas simplesmente leis 

matemáticas e exatamente por isso, como já disse Galileu, as leis do universo são 

escritas em linguagem matemática. Com essa hipótese, é possível entender alguns 

problemas que têm desafiado a física há muitas décadas, como é o caso da fecha do 

tempo. Trabalhos científicos nessa direção muitas vezes sequer são aceitos para 

publicação em revistas especializadas. O autor deste texto conseguiu no passado 

publicar em revistas conceituadas dois trabalhos feitos em colaboração com outros 

colegas, mas esses trabalhos não receberam consideração séria da comunidade. No 

momento, está tendo dificuldade em publicar outro trabalho no qual são resolvidos 

quatro problemas importantes e antigos. 

Em 1960, o físico matemático Eugene Wigner, prêmio Nobel de física de 1964, 

publicou um artigo com o titulo The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the 

Natural Sciences, que tem sido discutido desde então. Para que essa efetividade faça 

sentido dentro do paradigma vigente, parece necessário supor que o universo seja 

isomorfo a uma estrutura matemática que tenha realidade objetiva no sentido 

platônico. Em 2014, o cosmólogo Max Tegmark publicou o livro Our Mathematical 

Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Realiy, que tem gerado muita discussão.  

Tegmark vai mais longe e defende que a realidade física seja uma estrutura 

matemática. Nas suas especulações, Tegmark navega em elevadíssimas altitudes. Na 

mais ousada delas, propõe que a cada uma das talvez infinitas estruturas matemáticas 

concebíveis corresponde um dado universo. Alguns desses universos matemáticos 

podem gerar estruturas conscientes e estas terão a ilusão de viver em um mundo real. 

Na opinião de Woit, este e mais alguns dos nove livros sobre multiversos publicados 

nos últimos dez anos são maneiras de justificar o fracasso das teorias de cordas. É 

necessário explicar o que Woit quis dizer. Na versão mais moderada da hipótese do 

multiverso, todos os universos seguem as mesmas leis fundamentais e o que os 

diferencia são os valores das constantes universais e das massas das partículas. Mas 

a hipótese foi tornando-se mais audaciosa e segundo alguns, inclusive Tegmark, as 

próprias leis físicas devem variar de um universo para outro. Sendo assim, como as 

teorias de cordas têm o indesejado predicado de ter número incontável de soluções, 

uma vez que elas serão eventualmente uma teoria de tudo, essa multiplicidade de 

soluções passa a ser uma virtude.  


