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Cinco lições de Cosmologia
das leis físicas às leis cósmicas

MARIO NOVELLO

O mundo, essa entidade de tudo, não foi criado nem por deuses
nem por homens, mas foi, é e será um fogo eternamente vivo,
sendo regularmente inflamado e regularmente extinguido.
(Heráclito)
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Estas notas preliminares foram preparadas para divulgar alguns aspectos do
universo que os cientistas têm elaborado nas últimas décadas, sem me deter
nas demonstrações matemáticas associadas. Aqueles que tiverem interesse
em aprofundar este conhecimento técnico poderão consultar as referências
citadas.
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Preâmbulo
Nos últimos cem anos os cientistas se envolveram em uma das questões mais
formidáveis: entender o universo em que vivemos em sua globalidade.
Para isso foi necessário, em um primeiro momento, ultrapassar a versão
newtoniana da gravitação e produzir uma nova teoria capaz de ser aplicada a
campos extraordinariamente fortes.
A astronomia ampliou o limitado universo do século 19, exibindo centenas
de bilhões de galáxias para além de nossa Via Láctea. Como cada galáxia
possui da ordem de uma centena de bilhão de estrelas, vemos que temos de
considerar configurações materiais que vão muito além das que estamos
acostumados a tratar nos laboratórios terrestres.
Malgrado essa enorme diferença de objetos de estudo considerou-se que a
análise do universo poderia ser feita com a extrapolação direta da física
terrestre. A cosmologia ficaria assim reduzida a uma física extragaláctica. Não
poderia discutir questões envolvendo o universo como entidade global, não
poderia questionar sua origem, sua eternidade ou seu eventual começo
singular.
É claro que como método de trabalho, essa hipótese é razoável. No entanto
não podemos esperar que ela possa ser utilizada em todas as situações e que
sua aplicação integral não provoque dificuldades na interpretação das
observações. Em verdade, sempre se soube que a generalização ao universo
das leis físicas era uma hipótese de trabalho e que, no futuro, deveriam ser
substituídas quando conseguíssemos estruturar teórica e
observacionalmente as leis cósmicas.
Estamos chegando nesse futuro.
Acrescento a estas notas três textos. Um, Manifesto Cósmico, contém a
síntese da autocritica que tenho desenvolvido em minha condição de
cosmólogo. A outra, uma versão especial de 1959 de um Simpósio realizado
na França coordenado por Serge Sauneron e Jean Yoyotte, sobre o mito de
criação do mundo segundo os antigos egípcios. Malgrado a enorme
distância temporal que os separam (28 séculos) e os modos completamente
distintos de produzirem uma articulação dos mecanismos de criação,
considero um bom exercício analisar e comparar o mito com as ideias e
teorias da cosmologia moderna que examinaremos nestas aulas. A escolha
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dos egípcios neste contexto foi fortuita. Caminhos semelhantes foram usados
por outros povos na construção de seus mitos de criação. O terceiro texto foi
publicado no Jornal do Brasil e mostra como é falacioso afirmar que certos
conceitos usados nas ciências humanas, quando possuem similar nas ciências
da natureza, adquirem nestas um caráter absoluto que não é possível
encontrar nas primeiras.

Um último comentário antes de iniciarmos nosso curso. Veremos que a
distinção entre a física e a cosmologia, como a iremos descrever aqui, não é
somente de ordem de grandeza dos agentes envolvidos, mas é mais
profunda. A cosmologia não pretende organizar o mundo subordinada a um
formalismo lógico, fechado em si, ignorando os teoremas de Gödel. Iremos
então entender porque podemos dizer que, assim como a biologia (cf. Ernst
Mayr), a cosmologia é uma ciência histórica.
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Introdução
Nessas cinco lições iremos entender as razões pelas quais, a partir da
segunda década do século 20, uma certa ideia da Cosmologia adquiriu uma
quase total concordância entre os cientistas através da aplicação da teoria da
gravitação proposta por Albert Einstein ao universo. Vamos discutir alguns
dos modelos cosmológicos que se desenvolveram e em particular a proposta
de Alexander Friedmann de um universo dinâmico e singular.
Aparece então a inesperada possibilidade de poder tratar na ciência a
pergunta fundamental qual a origem do universo? Vamos examinar algumas
das respostas apresentadas pelos cientistas em diversos momentos e que
requerem a distinção entre a formação do espaço-tempo e a criação da
matéria. Isso passa pela análise envolvendo o mundo microscópico e ficará
claro que as características globais do universo têm uma conexão intima com
o mundo das partículas elementares e suas configurações quânticas.
E, no entanto, malgrado esse sucesso que pode facilmente ser exibido pela
evolução da cosmologia neste século de sua constituição, irei comentar uma
análise crítica que gera dificuldades para essa cosmologia padrão. Em seu
favor, vamos ver que esta critica conduz a uma riqueza de consequências que
transcende de fato a ordenação cientifica e invade outros territórios do
pensamento.
Iremos requisitar que a cosmologia tenha uma atitude crítica e repensar o
significado do que chamamos lei da natureza. Em particular, devemos
enfatizar que o cientista não deve aceitar, sem uma análise profunda, que
uma lei física terrestre seja automaticamente generalizada para o cosmos.
Enquanto reconhecemos que existe entre os físicos, entusiasmo na tentativa
de estabelecer uma teoria unificada que conteria a base onde reside a
explicação de todo processo físico, a cosmologia como a iremos tratar aqui,
na contramão dessa prática, deve preliminarmente instaurar um inquérito
sobre a validade cósmica dessas leis que se pretende unificar.
Ou seja, a tarefa do cosmólogo não é somente produzir uma ordenação dos
processos observados no universo usando uma extensão irrestrita das leis
físicas, mas principalmente, examinar de forma crítica e independente de
critérios formais universais e absolutos, a aceitação, subjacente à cosmologia
corrente, da conjectura de que as leis da física terrestre são válidas em todo o
universo. Iremos tratar com cuidado a hipótese, sustentada por Paul Dirac,
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Cesar Lattes, Andrei Sakharov, Fred Hoyle e vários outros cientistas, de que
as leis físicas não são rígidas e admitem uma dependência com a evolução
do universo que deverá ser estendida para além de simples restrição
temporal. Está claro que essa dependência diz respeito somente a processos
cósmicos e o tempo de que ela depende é um tempo cósmico global cujas
propriedades temos que examinar.

Iremos ver alguns exemplos que conduzem a aceitar a dependência das leis
físicas com a expansão do universo, tais como:

• A questão da ausência de antimatéria no universo;
• A distinção entre a causalidade local e causalidade global;
• A origem da massa.

Antes de entrar nessas análises podemos avançar algumas de suas
consequências e ver onde o exame aprofundado dessa hipótese pode nos
levar. Dito de outro modo, menos pessoal, que representação do universo
emerge dessa nossa argumentação?
A primeira e mais vigorosa consequência diz que vivemos em um universo
aberto, incontrolável, prenhe de possibilidades inusitadas, imprevisível, e
certamente difícil ou mesmo impossível de ser reduzido a uma configuração
congelada, única.
Perde-se assim uma certa tranquilidade cósmica e em seu lugar aparecem
possibilidades várias que podem gerar uma anarquia do pensamento ou até
mesmo, no extremo oposto, uma descrição teleológica da organização do
cosmos associada a propostas sugerindo uma direção finalista de sua
evolução. Devemos enfrentar essas dificuldades pois ultrapassá-las é
condição para nos libertar de uma rigidez absoluta e sem alternativa, imposta
pelo cenário padrão atual.
No primeiro momento devemos rever a hipótese cosmogônica de um
começo singular do universo, que implica a aceitação de um tempo finito de
sua existência. Em verdade, como ficou claro no século 21, as diversas
propostas de conciliar essa finitude com as observações requerem a
introdução de configurações esdrúxulas que criam problemas de
compreensão maiores. Isso ajudou a entender porque a questão central da
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cosmologia é o reconhecimento da existência de bouncing, isto é, a proposta
segundo a qual, anteriormente a essa fase atual de expansão do universo
uma fase de contração do volume total do espaço deve ter existido. Abre-se
assim a possibilidade, uma consequência natural a ser examinada, de existir
mais de um ciclo de colapso-expansão, o que permite imaginar que cada
ciclo poderia ter alterações especiais das leis físicas.
A teoria da gravitação que controla os processos globais do universo mais
bem aceita hoje é a teoria da Relatividade Geral. Ela se baseia em uma
equação não linear para o campo gravitacional identificado com a curvatura
do espaço-tempo. Essa característica, a não linearidade, permite entender a
autocriação do universo (ver o exemplo do universo de Kasner). Dito de
outro modo, não é necessário sair da análise do universo físico para produzir
uma história completa do universo envolvendo sua criação, pois um processo
não linear não requer uma fonte externa que lhe dê origem. Ou seja, esse
universo autocriado, não necessita de um agente externo para provocar sua
existência.
Por outro lado, devemos cuidar para que não nos deixemos atrair por
sugestões que transcendem o território que escolhemos para dialogar, a
saber, o interior do pensamento científico. Isso não nos impede de tratar
algumas utopias controladas que os cientistas têm examinado. Escolhi tratar
somente de uns poucos casos, para não nos ocuparmos em demasia com
eles. Dentre esses, iremos ver como os cosmólogos se permitiram ir além da
ideia de um único universo, ou seja, vamos pensar questões envolvendo os
chamados multiversos, as diversas hipóteses de existência de múltiplos
universos como por exemplo a proposta de Markov, bem como uma
extravagante ideia do que se chamou darwinismo cósmico. Dentre estas, a
proposta menos fantasiosa se limita a pensar a possibilidade de diversos
regimes de comportamento do universo atravessando fases interpretadas
como ciclos de expansão e contração. Iremos ver também a questão causal e
as conexões entre caminhos que permitem viagens não-convencionais no
tempo e umas poucas outras.
Uma leitura atenta de cientistas, historiadores e filósofos, como Paul Dirac,
Cesar Lattes, Fred Hoyle, Paolo Rossi, Cornelius Castoriadis, Karl Marx, entre
outros, que certifica a relevância do papel da História no pensamento
humano, serve também para estabelecer sua importante influência nas
ciências da natureza.
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Nas últimas décadas, a noção de historicidade de processos físicos
transbordou das ações humanas e se espalhou na natureza. Isso ocorreu
quando se tornou público certos conhecimentos referentes à análise
matemática envolvendo processos físicos e químicos não lineares que
podem exibir o fenômeno de bifurcação [cf Prigogini e Stengers]. Esse termo
técnico apareceu na matemática, ao final do século 19, através dos notáveis
trabalhos do matemático francês Henri Poincaré -- que é mais conhecido por
ter sido um dos cientistas que mais contribuiu para a compreensão das
regras de transformações das quantidades cinemáticas entre observadores
inerciais, a base formal que permitiu o surgimento da síntese efetuada na
teoria da Relatividade Restrita (Especial).
Poincaré mostrou que aparecem novidades causais na descrição de
processos físicos descritos por certos tipos de equações não lineares. A mais
inesperada envolve a impossibilidade de manter uma evolução determinista
quando se passa por um certo ponto, típico de cada equação. Chama-se
bifurcação a esse ponto. O termo é bem adequado pois ele sinaliza que, ao
percorrer uma estrada onde o caminho se duplica em um ponto de
bifurcação, a escolha de uma outra direção a seguir não pode ser prevista de
antemão, por um observador externo. Em um processo físico descrito por
equações que podem exibir bifurcação, a sua compreensão exige seu
acompanhamento temporal para que possamos entender como se efetuou a
escolha. Dito de outro modo, aparece uma dependência histórica
imprevisível. Entretanto, a análise de Prigogini ficou limitada, confinada a
processos localizados da física e da química, associados a fenômenos
terrestres. Esta historicidade se tornou mais dramática quando se mostrou
que certos cenários cosmológicos podem exibir igualmente o fenômeno de
bifurcação [Ligia Rodrigues e M Novello].
Mas aqui não iremos tratar desse tipo simples e bem-comportado de
historicidade, mas sim de um outro tipo que teve seu início na hipótese de
Paul Dirac referente à dependência temporal das leis físicas.
Nessa proposta as leis devem exibir uma componente do universo o que leva
a transformar as leis físicas em leis cósmicas. Nestas, estaria inscrito o estado
do universo, ou seja, as leis cósmicas teriam distintas propriedades ao longo
da evolução do universo. Como seria isso possível, como acessar estas leis
cósmicas?
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Vamos começar por examinar os passos dos primeiros modelos
cosmológicos ao longo do século 20, suas dificuldades e as tentativas de
resolvê-las. Isso permitirá entendermos o contexto onde a proposta de
dependência cósmica ganha um novo sentido e as leis físicas são
transformadas em leis cósmicas.
Há um outro comentário que iremos apresentar, embora não nos deteremos
muito em seu desenvolvimento, referente ao fim do reducionismo gerado a
partir da dicotomia local-global.
Algumas características das teorias que os cientistas têm desenvolvido sobre
o universo estão contidas no Manifesto Cósmico que coloquei como
apêndice deste texto. Embora dirigido preferencialmente para a
comunidade científica, como autocrítica, ele exibe algumas questões que
trataremos aqui e em particular o que chamei utopia controlada.
Uma utopia controlada consiste em um processo construído formalmente
como consequência de teorias aceitas, mas que ainda não possui nenhuma
observação direta que permite considerá-la como parte do que a ciência
chama realidade. Nessa rubrica inclui, por exemplo, os multiversos –
(configurações de outros universos sem contato direto com o nosso ou com
contato não observável em futuro próximo); as curvas do tipo tempo
fechadas, onde caminhar para o futuro implica me aproximar de meu
passado; estruturas dos universos quantizados e outros. Entramos assim no
que chamei Metacosmologia (cf Cosmos et Contexte).

Para orientar a análise que iremos elaborar nessas lições, proponho examinar
algumas questões que apareceram em meus livros desde Cosmos et
Contexte (1984) até o recente Universo Inacabado (2018).
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Representação de soluções cosmológicas das equações da Relatividade
Geral. Cada curva representa um particular universo
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Reprodução da primeira página do artigo onde se mostra o fenômeno de
bifurcação no universo

14

Reprodução da capa do livro onde se inicia a autocrítica
da cosmologia.
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Primeira Lição
Ao começo dessa nossa caminhada algumas escolhas devem ser feitas. Essas
escolhas são arbitrárias, mas irei considerar cenários os mais comuns, isto é,
aqueles que não se afastam por demais de uma visão convencional, embora
eu aponte aqui e ali alguns cenários pouco convencionais que embora
tenham sido relegados ao esquecimento possuem uma estrutura formal
consistente e forte embasamento nas teorias convencionais.
Iremos aceitar a teoria da gravitação que Einstein propôs em 1915 e que
chamou (de modo pouco correto) teoria da Relatividade Geral (TRG) pois,
pensava, deveria ser a extensão natural da Relatividade Especial. Enquanto
esta se limitava a referenciais associados a sistemas inerciais, e
consequentemente admitia transformações lineares de coordenadas (o
chamado grupo de Lorentz), a TRG deveria se abrir para transformações
arbitrárias de coordenadas. Essa TRG foi identificada a uma teoria da
gravitação que então transformou os efeitos da força gravitacional
newtoniana em alterações da métrica do espaço-tempo.
Ao aplicar essa TRG ao universo foi necessário, para simplificar a sua
descrição, usar um sistema de coordenadas, que consiste na escolha de uma
representação tradicional na qual é utilizada a separação newtoniana 3 + 1,
correspondente a 3 dimensões de espaço e um único tempo cósmico,
global. Vamos nos deter um pouco no significado dessa escolha. Isto é,
queremos responder à questão: como é possível organizar uma
representação do universo em termos de um tempo comum, global,
sabendo que os diversos sistemas de coordenadas devem ser tratados
igualmente?
Com efeito, começamos por reconhecer a existência de uma miríade de
tempos próprios, um para cada corpo ou observador. Nos primeiros anos do
século 20 Poincaré, Lorentz, Minkowski, Einstein organizaram a descrição dos
observadores inerciais e construíram esses múltiplos tempos.
Como ponto de partida, devemos reconhecer o princípio democrático
segundo o qual ao descrever um fenômeno é legitimo utilizar qualquer
sistema de referência, esteja ele associado a um observador inercial ou
acelerado. Igualmente para fixar a posição quadridimensional de um
acontecimento no espaço-tempo é possível eleger qualquer sistema de
coordenadas. Segundo a teoria da relatividade somente quantidades que
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são invariantes por transformações de representação são relevantes em um
discurso científico sobre os fenômenos. Isso garantiria que estamos tratando
de sinônimos, que devem conter a mesma informação dos processos no
mundo, como discursos iguais em dialetos distintos. É claro que ao
selecionarmos uma dada representação, além do fenômeno estou também
dando informação sobre essa escolha, mas isso não é relevante para
caracterizar o fenômeno, somente a minha particular forma de descrição.
Se é assim, então devemos recorrer ao matemático e perguntar: que
representações são mais adaptadas a um discurso que fazemos sobre o
mundo na caracterização e descrição de um fenômeno? “Isso depende do
fenômeno”, dirá ele. Podemos insistir e especificar melhor nossa questão: é
possível conservar uma descrição newtoniana do universo e separar as três
dimensões do espaço de uma dimensão temporal na descrição de um
fenômeno, qualquer que seja ele?
A resposta foi dada por Gauss. Sim é possível, disse ele e mostrou um modo
prático de como isso pode ser efetivamente feito. Usando uma linguagem
moderna, o procedimento para essa escolha de representação (que
chamaremos, por simplicidade, representação gaussiana) segue os seguintes
passos.
Dada uma configuração qualquer do espaço-tempo (isto é, qualquer que
seja sua métrica) escolhe-se uma classe de observadores inerciais, livres de
qualquer força, interagindo somente gravitacionalmente, que chamaremos
de congruência de curvas geodésicas. Chama-se geodésica a curva descrita
por um corpo livre de qualquer força. Do ponto de vista matemático ela é o
caminho mínimo entre dois pontos arbitrários do espaço-tempo.
Construímos para esses observadores um tempo comum. Esse será o tempo
gaussiano associado a essa classe de observadores. A questão relevante é
saber se essa congruência inercial, construída a partir de um dado ponto do
espaço-tempo, pode ser estendida de tal modo a preencher toda essa
variedade quadri-dimensional. A resposta não provém somente da
geometria, mas envolve condições globais que são tratadas na topologia.
Dito de modo simples, Gauss mostrou que nem sempre é possível construir
uma tal representação gaussiana capaz de ser estendida para todo o espaçotempo, embora seja sempre possível fazê-lo em uma região compacta de
qualquer geometria.
Em alguns casos, como na quase totalidade dos modelos cosmológicos
(Einstein, Friedmann, deSitter, Kasner) uma tal escolha de um tempo global
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único para todos os observadores é possível. No caso da geometria
descoberta pelo matemático Kurt Gödel, isso não é possível. Note que todas
essas geometrias são soluções das equações de Einstein da gravitação.
Reconhecemos nessa construção a principal hipótese onde se organiza a
cosmologia moderna: a escolha de um tempo único global. Os matemáticos
o chamam tempo gaussiano; os físicos, tempo global; os filósofos talvez o
chamassem de duração bergsoniana.

A matéria no universo
Além da matéria ponderável, massiva, sob forma de estrelas e seus conjuntos
galácticos, grande parte da energia no universo está concentrada em
radiação (fótons) e neutrinos livres. As estrelas são constituídas por barions,
ou seja, basicamente prótons e nêutrons.
A totalidade da distribuição de toda forma de matéria e energia no
universo é representada por um fluido perfeito, continuo, que requer para
sua completa caracterização somente de duas quantidades: a densidade de
energia (E) e a pressão (P). Essa escolha simples foi indispensável para poder
encontrar uma solução às complexas equações da teoria da Relatividade
Geral. É precisamente a partir desse fluido de matéria que um tempo
gaussiano é atribuído ao universo.
Entre a pressão e a densidade existe uma relação que por simplicidade
consideramos sob a forma
P = w E,
onde a constante w é, em geral limitada entre zero e 1. No caso da energia
ser dada pelos fótons uma relação semelhante ocorre dada por



 +  E.


A matéria ponderável na qual pode-se associar a ausência de interação entre
suas partes (isto é, P = 0) tem importância numa fase ulterior.
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Essas quantidades (matéria bariônica e fótons) são conservadas
separadamente. Isso implica (pelas correspondentes leis de conservação em
um universo em expansão) que quando o volume do universo é muito
pequeno, é a energia dos fótons quem controla a sua evolução. A matéria
ponderável vai ser importante em uma fase ulterior onde o volume do
universo já é considerável.
Nesse momento é neces sário fazer um breve comentário sobre uma questão
crucial, a existência de singularidade no modelo de Friedmann. Antes, um
breve comentário histórico.

Origens da cosmologia relativista ou do fracassado modelo
cosmológico de Einstein à eternidade do universo
O ano de 1917 trouxe duas grandes novidades que ficaram à margem das
terríveis dificuldades que a primeira grande guerra do século 20 trouxe. Uma
delas, de natureza politica, foi a Revolução Socialista de outubro na Rússia,
transformada em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A segunda foi a
produção do primeiro modelo cosmológico no interior da ciência. Embora
hoje ambas tenham cedido lugar a outras modificações, podemos sem
dúvida considerá-las como dois fatos marcantes que o século 20 nos legou.
Não irei fazer comentários sobre a Revolução russa, concentrando-me na
ciência. A acreditar em Giordano Bruno, essa dissociação do político com a
descrição dos fenômenos físicos observados na natureza é um erro de
princípio que nenhum verdadeiro cientista deveria cometer. E, no entanto,
sem negar esse pecado formal, deixarei essa associação para pensá-la em
outro lugar.
Dois anos depois de produzir uma alteração profunda na interpretação
newtoniana dos fenômenos gravitacionais, estabelecendo o que chamou
Teoria da Relatividade Geral, Einstein examinou as consequências da nova
teoria sobre a visão que os cientistas possuíam sobre o universo. Para
entendermos a dificuldade dessa tentativa, bem como sua grandiosidade
formal, é importante ressaltar que naquele momento a comunidade cientifica
não demonstrava nenhum interesse nessa questão consubstanciada na
ausência de qualquer observação de caráter global. Embora vários
importantes momentos da história da cosmologia seriam forjados naquele
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século creio que podemos aceitar que somente a partir dos anos 1960 a
cosmologia adquiriu um lugar de destaque nas atividades cientificas. Em sua
proposta de descrição global do universo, Einstein parece ter sido guiado
somente por sua intuição formal e suas idiossincrasias filosóficas, dentre as
quais a mais crítica foi aceitar a visão pré-relativista, newtoniana, de que o
universo deveria ser uma configuração estática. A proposta de cenário
cósmico que Einstein propôs se baseava em três hipóteses que se revelaram
incorretas, a saber:

• A topologia desse universo é fechada. A seção espacial é finita mas
ilimitada. Ou seja, a tri-curvatura é constante e igual a 1.
• A geometria que descreve o universo é estática;
• A principal fonte da energia controladora da geometria do universo é
constituída por matéria incoerente, sem interação entre suas partes;
além dela existe uma energia misteriosa de estrutura desconhecida,
imaterial, a que deu o nome de constante cosmológica.

Esse primeiro modelo cosmológico proposto por Einstein não possui suporte
observacional. Com efeito, o modelo padrão da cosmologia atual afirma que:

• A seção espacial do universo é euclidiana, ou seja, a curvatura do triespaço é nula;
• O universo é um processo dinâmico: a curvatura da sua geometria
varia com o tempo cósmico;
• As fontes da geometria se concentraram, ao longo da história do
universo, ou sob forma de radiação (a densidade de energia dos
fótons dominou o cenário cosmológico nos momentos iniciais da atual
fase de expansão) ou como matéria ponderada (galáxias e
aglomerado de galáxias). Embora, é importante notar que nos últimos
anos a constante cosmológica ressurgiu como um possível fator capaz
de produzir uma explicação alternativa para a possível aceleração do
universo, entendida agora como energia escura.

Havia um outro problema adicional ao modelo cosmológico de Einstein e diz
respeito à demonstração de que esse modelo é altamente instável. Ou seja,
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um universo controlado por aquela geometria não teria existido tempo
suficiente para gerar configurações estáveis e permitir o aparecimento de
vida, dos planetas, da Terra, da espécie humana.
Há, no entanto, duas características da proposta de Einstein que
permaneceram. A primeira diz respeito à sua formulação ao propor a
separação do espaço-tempo quadridimensional em três dimensões de
espaço e uma de tempo. Longe desta proposta configurar um retorno a
ideias pré-relativistas, uma tal escolha de sistema de coordenadas simplificou
muito as equações que descrevem a evolução da geometria que representa
o universo.
A segunda característica do cenário cosmológico de Einstein, mais
importante, tornou-se uma questão crucial da Cosmologia inserida subrepticiamente em seu programa e que depende da existência da constante
cosmológica contida em sua terceira hipótese, a saber, a proposta
revolucionária de que a Cosmologia não se esgota na Física.
Anos depois, ao final da década de 1930, Lemaître, Hubble e outros
mostraram que as observações astronômicas poderiam ser interpretadas à
luz da teoria da relatividade geral desde que abandonássemos a hipótese de
que o universo possuía uma geometria estática. Essas observações
eliminaram completamente o modelo cosmológico de Einstein.

O modelo de Friedmann (universo dinâmico)
Embora àquela época não havia nenhuma observação que pudesse
corroborar a ideia de que a geometria do universo varia com o tempo
cósmico, um matemático russo, Alexander Friedmann, produziu em 1922 um
cenário cósmico na qual o volume total do espaço variava com o tempo.
Malgrado um certo desagrado ideológico com essa suposta dinâmica
cósmica, Einstein foi levado a aceitar (como referee) que o artigo de
Friedmann exibindo essa configuração não-estática fosse publicada em um
jornal científico alemão. Abaixo reproduzo a primeira página do artigo de
Friedmann.
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Reprodução da primeira página do artigo com que Friedmann estabelece a moderna
cosmologia do universo dinâmico.
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Reprodução da capa do livro dedicado ao Segundo
Simpósio internacional em homenagem a Friedmann.
criado por cientistas de São Petersburgo, sua cidade
natal. O primeiro Encontro ocorreu em 1988 para
comemorar o centenário de seu nascimento. Em 2011 o
International Seminar on Gravitation and Cosmology foi
realizado pela primeira vez fora de São Petersburg, no
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas no Rio de Janeiro.
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Reprodução da capa do livro onde Einstein trata de
cosmologia e reconhece, trinta anos depois, a importância da
descoberta de Friedmann. Na segunda parte deste livro ele
apresenta uma tentativa, sem sucesso, de unificação das
forças clássicas de longo alcance (eletromagnetismo e
gravitação).
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Figura 1: Variação do volume
com o tempo. No instante t = 0 o
universo se reduz a um ponto,
uma singularidade impossível de
ser descrita.

O modelo de Friedmann foi construído à semelhança com o background
cósmico proposto por Einstein com uma diferença fundamental: a geometria
não era estática, mas sim variava com o tempo. Uma interpretação simples
mostra que o volume total do espaço aumenta com o passar dos tempos a
partir de um ponto singular onde toda a energia/matéria do mundo está
concentrada. Essa singularidade é descrita matematicamente como a
divergência das quantidades físicas, ou seja, a densidade de energia e a
temperatura ambiente teriam assumido naquele ponto o valor infinito, uma
quantidade que não existe no mundo físico.
Contrariamente ao cenário de Einstein que não requeria uma análise de sua
origem (seu modelo de universo estático, independente do tempo, não tem
uma origem) os modelos cosmológicos a partir de Friedmann tem essa
questão, da origem do universo, intrínseca.
Próxima à singularidade do modelo de Friedmann a fonte dessa expansão
são os fótons. Existe uma pressão produzida por esses fótons que tornam
desnecessária a introdução de uma constante cosmológica. Nós iremos ver,
no entanto, que depois de várias décadas sem que Λ fosse considerada
relevante, no século 21 ela reapareceu por razões que iremos considerar
mais adiante.
No mesmo ano da proposta de Einstein, 1917, o astrônomo holandês Willem
de Sitter encontrou uma outra solução estática gerada somente pela
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constante cosmológica. Mais tarde, nos anos 1940, ela será usada por Fred
Hoyle para descrever seu modelo de universo (steady state universe).

Comentário adicional
Temos usado a palavra universo como caracterizando a totalidade de matéria
e energia, concentrada em estrelas e seus aglomerados em galáxias e toda
forma de energia de radiação. Note, entretanto, que existem soluções das
equações da Relatividade Geral -- o chamado universo de Kasner é um
exemplo -- sem nenhuma forma de matéria e energia. Esse é uma das
estranhas consequências da não linearidade das equações da teoria.

A crítica (incorreta) de Einstein
Na mesma revista (Zeitschrift für Physik) onde Friedmann havia publicado
seu artigo e Einstein foi o referee solicitado pela revista, ele fez publicar o
seguinte comentário onde argumenta que os cálculos de Friedmann não
eram corretos:
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Qualquer estudante de física hoje é capaz de reconhecer de imediato o
erro contido na argumentação de Einstein. Estranho que ele tenha sido tão
descuidado a ponto de fazer uma crítica tão inconsequente em um trabalho
onde Friedmann mostrou que o cenário estático proposto por Einstein para
representar o universo, não era o único compatível com as equações da
Relatividade Geral.
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O início da ideia do big bang

Reprodução da capa do livro que iniciou a ideia de
associar o começo do universo a uma explosão, conhecida
posteriormente pelo termo big bang.
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Em conferências na Bélgica no ano de 1931 o cônego Georges Lemaître
tratou a singularidade presente no cenário matemático de Friedmann como
um fenômeno físico convencional ao qual pode-se atribuir uma imagem a
partir de uma analogia com a desintegração da matéria que havia sido
descoberta no começo daquele século. Disse ele:
A hipótese do átomo primordial é uma hipótese cosmogônica que descreve
o universo atual como o resultado da desintegração radioativa de um átomo.
É com essas palavras que apresenta o modelo singular da geometria do
universo que daria origem ao cenário big bang. Embora essa proposta
devesse estar em minha quarta lição sobre utopias controladas decidi fazer
um comentário aqui como introdução a uma das questões mais cruciais da
cosmologia moderna: o universo tem um tempo finito ou infinito de
existência?

Teoremas de singularidade
Para tentar esclarecer e resolver definitivamente esta questão alguns
matemáticos como Roger Penrose, Geroch e físicos como George Ellis,
Steven Hawking a formularam em termos precisos e rigorosos cujo resultado
foi propagado sob forma de alguns teoremas.

Se por um lado, isso foi benéfico por aprofundar o conceito de singularidade
até então usado de um modo um pouco vago, por outro lado isso trouxe um
movimento retrógado que inibiu a análise de cenários cosmológicos
alternativos, mais realistas, sem singularidade. Isso se deveu ao modo como
os teoremas foram expostos, como se a singularidade fosse inevitável ao
aceitar-se a teoria da Relatividade Geral e mais algumas características para a
matéria que pareceram à primeira vista bastante aceitáveis.
Até o advento desses teoremas, ao final dos anos 1960, as consequências da
Relatividade Geral eram tratadas a partir de propriedades geométricas,
enfatizando o caráter local da métrica do espaço-tempo. Foram esses
teoremas que levaram os relativistas a considerarem propriedades
topológicas, isto é, globais do espaço-tempo.
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A partir da afirmação dos teoremas a ideia da impossibilidade de evitar a
origem singular do universo apareceu não mais como uma particular
propriedade dos modelos do tipo Friedmann, mas sim como uma
característica interna da própria teoria.
Para não entrar em questões técnicas [ver M Novello e S E P Bergliaffa] basta
notar que nestes teoremas a característica mais relevante da interação foi
relegado a plano secundário, isto é, o modo pelo qual a matéria interage
com o campo gravitacional. Evitar a singularidade poderia ser feito com
fluidos esdrúxulos (como a constante cosmológica ou outros tipos com
pressão negativa) ou por acoplamentos não mínimos de campos clássicos
com a métrica. Ver detalhes no artigo citado.
A história da questão da singularidade começou a ser diferente ao final da
década seguinte.
A situação foi resumida pelas conclusões apresentadas pelo famoso físico
inglês Dennis Sciama em Conferência na International Atomic Energy Agency
(Vienna) em 1969, a respeito de dois de seus antigos alunos. Diz ele:

A solução apresentada por Friedmann possui uma singularidade que impede
que possamos continuar a análise de suas propriedades antes dela. Pensavase até então que essa singularidade era consequência das hipóteses de alta
simetria deste modelo (espacialmente homogêneo e isotrópico). Foi
somente no final dos anos 1960, graças aos teoremas (Hawking e Penrose),
que a questão foi definida.

E continua:

The most powerful theorem, due to Hawking, Ellis and Penrose states that
Einstein ‘ s field equations together with the energy and causality conditions
and one more condition guarantee the presence of a singularity. This final
condition is that there is a point whose past light-cone begins to reconverge
at some distance from the point.
Ele termina com o seguinte comentário:
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Arguments of this sort do not however tell us much about the nature of the
singularity, nor how to avoid it if this is thought desirable. These are hard
problems whose solution lies in the future.

Sciama não poderia imaginar à época que a solução do problema exibido
nos teoremas pelos seus dois antigos alunos seria dada por um outro seu
antigo aluno, 10 anos depois.
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Reprodução da página inicial do artigo em que é apresentado a primeira solução analítica de
um universo não singular gerado por fótons.
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Reprodução da página inicial do artigo em que é apresentado a primeira solução
analítica de um universo não singular gerado por um campo escalar sem massa.
Uma curiosidade histórica: embora o artigo dos russos tenha sido publicado alguns
meses antes do artigo dos brasileiros (março e julho de 1979, respectivamente),
estes enviaram seu artigo para publicação alguns meses antes. Os brasileiros em
março 1978 e os russos em dezembro de 1978.
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Os primeiros cenários com bouncing
Em 1979 por caminhos e métodos independentes, usando distribuições de
energia responsáveis pela evolução do universo de configurações distintas,
dois físicos russos V Meklnikov e S. Orlov, e dois físicos brasileiros M Novello
e J M Salim mostraram como é possível conciliar a teoria da Relatividade
Geral com um universo não singular. No primeiro caso foi usado um campo
escalar e no segundo caso o campo eletromagnético. Em ambos os casos a
impossibilidade de aplicar os resultados dos teoremas era claro: tanto um
quanto o outro construíram a interação com a gravitação através do processo
não mínimo, onde não somente a métrica está presente, mas igualmente
aparece a curvatura como um fator de interação. Isso impedia de imediato
submeter esses processos às premissas dos teoremas. Consequentemente os
teoremas não eram aplicáveis, mostrando a limitação de sua abrangência.

E, no entanto, passaram-se quase 20 anos até que cenários com bouncing,
uma real possibilidade para evitar a singularidade dos modelos tradicionais
como os propostos em 1979, fossem considerados competitivos pela
comunidade internacional.

Figura 2: Variação do volume
com o tempo. Depois de uma
fase de colapso, onde o volume
espacial diminui acontece a fase
expansionista atual.
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Um comentário adicional sobre este cenário. O modelo Novello-Salim é
simétrico no processo de inversão temporal. Ele começa no infinito passado
a partir do vazio completo (de matéria/energia e de curvatura do espaçotempo nula) e termina no infinito futuro em um vazio completo (de
matéria/energia e de curvatura do espaço-tempo nula). Isso sugere a ideia de
ciclos eternos. Aparece então a pergunta: este vazio completo é instável?
Nós analisaremos esta configuração na quarta lição.

Reprodução da capa do livro de Giordano Bruno onde
uma visão preliminar, não-cientifica (para os padrões
atuais) de um universo eterno é explorada.
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A ideia do bouncing
No cenário de Friedmann o universo tem uma origem singular. No cenário
com bouncing o universo passou por uma fase anterior à atual, onde o
volume total do espaço tridimensional diminuiu com o tempo cósmico,
passou por um valor mínimo diferente de zero e iniciou a seguir a atual fase
de expansão.
Isso, claro está, resolvia um problema e criava dois outros: O que deu origem
ao colapso e por que ele foi interrompido e transformado em expansão?

Esses dois primeiros modelos modelos cosmológicos sem singularidade e
vários outros, com bouncing, foram exaustivamente descritos por Novello e
Bergliaffa na revista Physics Reports em 2008.
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Reprodução da capa do artigo onde diversos cenários
comológicos sem singularidade, com bouncing, são
apresentados e discutidos. A publicação desse artigo em uma
revista científica tão importante foi o momento simbólico em que
cenários com bouncing passaram a ser aceitos como realistas
pela comunidade científica internacional.
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Segunda Lição: O mundo da microfísica (quantum)

Reprodução da capa do livro do primeiro Simpósio
internacional dedicado à interação entre a física de partículas
elementares e a cosmologia ocorrido no Fermi National
Accelerator Laboratory em maio de 1984 em Chicago..
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No século 20 os processos que ocorrem no interior da matéria foram
controlados pela teoria quântica. Embora não é nosso principal interesse
aqui tratar dessa teoria, o estudo da cosmologia fica incompleto sem que
tenhamos uma ideia do que se passa no mundo microscópico. Ou seja,
precisamos falar do quantum. Eu me limitarei ao mínimo necessário para que
possamos entender algumas questões que a cosmologia se defronta e que
inevitavelmente relacionam o macro ao micro.

Princípio de incerteza (Heisenberg)
Talvez o conceito mais estranho que a teoria quântica estabeleceu no mundo
microscópico seja o princípio de Heisenberg, dito da incerteza.
Começamos por entender que certas quantidades complementares na física,
como por exemplo a posição de um corpo qualquer e sua velocidade não
podem ser determinados com precisão absoluta em uma medida. Isso é
caracterizado pela relação de desigualdade

Δq . Δp ,h

onde h é a constante de Planck, de dimensão dada pelo produto energia
versus tempo.
De modo simplificado podemos associar Δq e Δp ao erro na medida da
posição e da velocidade de um corpo. Ou seja, não é possível em um mesmo
momento t conhecer com precisão absoluta a posição e a velocidade de um
corpo.

Uma formula análoga (que iremos utilizar no fenômeno de criação de
partículas) envolve a energia e o tempo sob a expressão
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ΔE . Δt , h.
Note que há uma sutil diferença entre esta e a formula anterior. Enquanto a
primeira se refere a medidas efetuadas em um mesmo tempo t, aqui se trata
de medidas da energia efetuadas em dois tempos distintos  e  onde Δt é
a diferença entre  e  onde o sistema tem energias  e 
respectivamente.

Essas questões da teoria quântica parecem indicar que ela diz respeito a uma
interação entre o observador e o fenômeno observado. Em verdade essa
relação sempre foi enfatizada no mundo microscópico e identificada como a
verdadeira característica do mundo quântico. No entanto, se pensarmos em
algum momento aplicar ao universo conceitos quânticos, essa ênfase na
medida por um observador se torna completamente fora de sentido, pois
não podemos aceitar em nossa construção mental do universo a existência
de observador externo. Não terei tempo aqui nessas lições de considerar
essa questão que deixarei para outro momento. Eu só apontaria aqui a
importância para a cosmologia da contribuição dada pelo físico inglêsbrasileiro David Bohm no desenvolvimento das ideias de Louis de Broglie em
sua crítica à famosa interpretação de Copenhagen, restringindo o papel do
observador. Ver detalhes em Nelson Pinto Neto.

Um comentário aqui se faz necessário.
Os mistérios da teoria quântica estão em boa parte relacionados à
dificuldade de traduzir a linguagem matemática usada em sua descrição para
os hábitos de pensamento convencionais com os quais lidamos em nosso
mundo newtoniano. Há uma outra sutileza que somente cito brevemente
para não me afastar em demasia de nosso objetivo aqui. A formulação de
Bohm que usa termos convencionais da mecânica para descrever o mundo
quântico (e, em particular, eliminando o papel central do observador, o que é
crucial se nos dispusermos a construir uma investigação quântica do
universo) pode ser interpretada como alterações na geometria do espaçotempo de um modo distinto da teoria da gravitação na Relatividade Geral.
Essa geometria não é mais a proposta por Riemann mas sim uma
generalização construída por Herman Weyl (veja artigos...). Nessa
interpretação, os estranhos aspectos do mundo quântico estariam associados
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a uma mudança da geometria no microcosmo. As estranhas propriedades
que a relatividade geral mostrou ao descrever a interação gravitacional como
uma alteração da geometria, teria uma analogia no quântico. Isso não o torna
menos hermético, mas aponta um caminho de sua interpretação mais
compreensível na crítica à extensão ao mundo microscópico da geometria
euclidiana que usamos no cotidiano. Trata-se da crítica antropomórfica que
encontramos na extensão da física terrestre ao universo. Aqui, se trata da
extensão para o interior, o extremamente pequeno, o mundo dos átomos e
de suas partículas.

Constante Cosmológica: uma estrutura clássica ou quântica?
As equações da teoria da Relatividade Geral podem ser simplificadamente
representadas como igualando propriedades da geometria – a curvatura do
espaço-tempo – à distribuição de matéria/energia.

Embora essas equações sejam representadas com uma aparência simples e
que alguns físicos as consideram como uma das mais elegantes da física,
essa forma de descrição é uma fantasia que esconde sua verdadeira
complexidade.
Sem querer provocar nenhum pânico no leitor, mas somente por questão de
informação adicional acrescento abaixo, para aqueles interessados em
detalhes técnicos, as duas formas equivalentes de representação das
equações de evolução da geometria do espaço-tempo da teoria da
Relatividade Geral. A primeira é a forma de fantasia na qual se apresenta a
dependência da geometria, representada pela curvatura ( do lado
esquerdo, com a distribuição de energia representada pelo lado direito ( 
Abaixo dela a expressão explicita do lado esquerdo (onde a virgula significa
derivada parcial) mostrando a complexidade dessa teoria.
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Em um primeiro momento a constante cosmológica foi associada à
geometria, e colocada do lado esquerdo da equação da Relatividade Geral.
Contrariamente a toda observação, ela parecia indicar uma forma misteriosa
de repulsão gravitacional. Note que não era uma repulsão do tipo que
aparece, por exemplo, na interação eletromagnética. Nesta, duas partículas
de mesma carga, como dois elétrons, se repelem. O equivalente
gravitacional dessa repulsão eletromagnética seria supor a existência de
massa negativa, o que a observação descarta. Esse Λ não estava então
associado a uma característica da matéria, mas sim a algo escondido no
cosmos.

Em um segundo momento, essa constante foi associada a um fluido etéreo
que existiria no universo, um resquício da ideia transfigurada do éter que
pairava na física do século 18. Com efeito, do ponto de vista formal,  pode
ser interpretado sob a forma de um fluido perfeito. Para isso deve-se impor
uma especial relação entre a pressão e a densidade de energia, na qual o
fator w comentado na primeira aula teria valor negativo: -1. Não se conhece
nenhuma forma de matéria com essa propriedade. Ou seja, Λ seria algo
único e não observável. Ademais, esse misterioso fluido agiria sobre tudo
que existe mas não seria atuado por nenhuma forma de matéria e energia.
Uma característica inusitada e que não tem similar em nenhuma outra forma
de matéria e energia. Ou seja, mistério profundo.
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E, no entanto, os físicos usaram sua ilimitada imaginação para construir um
modelo realista para esse fluido a partir de estados fundamentais de campos
eletromagnéticos satisfazendo teoria não linear. Os detalhes estão nas
referências.

Com o advento da teoria quântica, uma nova interpretação para Λ apareceu
com a entrada em cena do estado fundamental, o vácuo quântico.

Vácuo quântico
Vou repetir aqui uma anedota que o cientista russo Ya. B. Zeldovich gostava
de contar em uma tentativa popular de descrever o vácuo quântico (ver
pagina 159 de meu livro O que é cosmologia).

Um jovem entra em uma lanchonete e pede um sorvete. O dono lhe
pergunta: “Com que cobertura o senhor o deseja?” “Nenhuma, não quero
cobertura, só o sorvete de baunilha”, retruca o rapaz. “Sim”, continua o dono,
“entendo; mas qual cobertura o senhor não quer que eu coloque em seu
sorvete: o senhor não quer cobertura de marshmallow ou não quer cobertura
de chocolate?”

Essa anedota exemplifica bem a questão da descrição do vácuo: ele só pode
ser definido em relação a um certo espectro de estados compossíveis; dos
quais o vácuo é um particular caso. Não é possível definir o vazio absoluto,
sem referência a possíveis estados físicos acessíveis. Isto é, ao tratar o vazio
como um estado realizável, é preciso a priori introduzir uma ordem formal na
qual outros estados fisicamente possíveis poderiam ser ocupados. Segue-se
então que a questão da instabilidade do vácuo só pode ser efetivamente
examinada à luz de um dado modelo físico.
Alguém poderia imaginar que a questão de sua estabilidade deveria admitir
uma resposta absoluta se examinado em relação a todas as teorias acessíveis.
Eu deixaria para o leitor a tarefa de examinar as dificuldades formais que uma
tal definição contém. Acrescentaria aqui somente um comentário sobre a

43
inevitabilidade, neste último caso, de cair-se numa forma de armadilha
formal, típica de estruturas totalizantes, como evidenciada por Gödel em sua
análise da não demonstrabilidade de auto coerência de sistemas lógicos.

A versão quântica do mundo requer interpretar cada partícula como nada
mais do que a condensação localizada de um campo. Assim, ao invés de
pensar o eletron como uma partícula simples, sua versão quântica o identifica
com um campo (o campo spinorial do eletron). Aquilo que chamamos
eletron é a condensação localizada desse campo.

Classicamente, o vácuo (vazio) é uma estrutura desinteressante. É sinônimo
de ausência, de estruturas, de leis, de simetrias, de teoria.
Do ponto de vista quântico, o vácuo é sem dúvida uma estrutura notável, rica
de conteúdo, de um tal modo que a formulação padrão da teoria quântica de
campos – que controla o mundo microscópico - anuncia que toda matéria
pode ser entendida como operações formais sobre o vácuo.
Isto se aplica não somente a uma classe de partículas, mas a todos os campos
da física, a todas as partículas, e possivelmente até ao campo gravitacional.
Na teoria da Relatividade Geral o efeito gravitacional da matéria é sentido
através da flutuação da curvatura do espaço-tempo. Assim, o vazio completo
clássico deve ser entendido como ausência de matéria e ausência de
curvatura do espaço-tempo, ou seja, a configuração chamada espaço-tempo
de Minkowski, típico da Relatividade Especial.
Nós deveríamos examinar a estabilidade desse estado fundamental que
chamamos vazio completo (de matéria e geometria). Isso é um longo
caminho. Embora como dizia um líder político do século passado, um
caminho de 100 léguas começa com o primeiro passo, vamos começar
lentamente este exame.
Comecemos por notar que como o vácuo, típico para cada campo ou
partícula, é ausência de matéria deveríamos esperar (segundo nossa
percepção clássica do mundo) que este estado vácuo de um campo
arbitrário tivesse energia zero. Em verdade a história é diferente e este vácuo
possui flutuação que pode ser descrita como uma distribuição de energia
que se identifica com a constante cosmológica, uma conexão inesperada e
com consequências importantes em cosmologia. Em verdade o vácuo tem
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uma distribuição de energia típica de um fluido perfeito com equação de
estado negativa, isto é, onde a constante w (cf primeira aula) vale – 1.

A constante cosmológica nas teorias não lineares da matéria
Embora seja uma incursão técnica, não posso deixar de comentar que em
geral teorias não lineares possuem certos estados que são representados
precisamente por uma forma de distribuição de sua energia idêntica à da
constante cosmológica.

Ou seja, existem configurações de certos campos clássicos onde Λ aparece
naturalmente. Um exemplo notável é o campo eletromagnético. Em sua
versão linear, tradicionalmente gerada pelas equações propostas por E.
Maxwell, a configuração com Λ não aparece. Entretanto, ao passarmos a
processos não lineares, a configuração de uma constante cosmológica é um
estado possível.

Esse estado de teorias não lineares do eletromagnetismo tem gerado
modelos cosmológicos não singulares com bouncing. Em alguns cenários
essa não linearidade serve como processo regulador impedindo o universo
de desaparecer em uma singularidade.

As famílias de partículas
Os físicos organizaram as diferentes formas de matéria em termos de uns
poucos constituintes, diversas classes chamadas barions, leptons, fótons,
gluons, mesons vetoriais e Λ. Exemplos de barions são o próton e o nêutron;
exemplos de leptons são o eletron e o neutrino. As demais partículas, que
não pertencem a essas duas famílias, servem para intermediar as diferentes
interações. Os fótons intermedeiam a interação eletromagnética; os gluons
intermedeiam as interações fortes e os mesons vetorais intermedeiam as
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interações fracas (de Fermi). A constante Λ representa as características do
vácuo quântico. Toda a matéria/energia do universo é constituída por esses
componentes básicos.

Interação como troca de partículas
O ponto de vista moderno (isto é, quântico) substituiu a imagem tradicional
do campo de força pela visualização da interação como troca de partículas.
Mostramos a seguir algumas figuras de partículas em interação como, por
exemplo, dois elétrons interagindo pela troca de fótons.

Figura 3: interação de partículas
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Figura 4: Um eletron encontra
um neutrino e se transformam
em um bóson vetorial de carga
negativa, que por sua vez se
transforma no par eletron e
neutino.

Figura 8: Um eletron interage
com um antieletron (pósitron).
Eles se aniquilam gerando um
fóton.

Figura 5: um nêutron encontra
um próton que geram um bóson
vetorial carregado positivamente;
que por sua vez se transforma no
par nêutron e próton.

Figura 6: Um fóton com energia
suficiente (duas vezes a massa do
eletron vezes a velocidade da luz
E= m  ), gera um par eletron e
pósitron que imediatamente se
aniquilam.
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Leis de conservação
Nosso conhecimento da natureza está consubstanciado em certas leis de
conservação, como a da matéria, da energia e outras.
Nos laboratórios terrestres, onde se pode observar diretamente interação
entre partículas, o número de barions e de leptons são conservados,
independentemente, em todo processo físico.
Barions são os componentes importantes do núcleo atômico, o próton e o
nêutron. Leptons são partículas como o eletron e o neutrino. À materia
bariônica, é designada um valor positivo 1; à antimatéria, como o antipróton,
é designado um valor negativo, -1. Correspondentemente, na matéria
leptônica o eletron tem número leptônico 1 e o antineutrino tem número
leptônico – 1.
Por exemplo, considere a desintegração do nêutron que decai em proton,
eletron e anti-neutrino. Ao começo temos uma só partícula, o nêutron, cujo
numero bariônico ! é 1. Depois do processo temos um próton (que possui
! = 1), um eletron (cujo numero leptônico é 1) e um antineutrino (que tem
numero leptônico negativo: -1). Note que tanto o numero bariônico quanto
o leptônico são conservados.

Dois eletrons se transformam em
um boson vetorial que por sua
vez gera um par de neutrio e
antineutrino.

Em verdade, em todo processo físico realizado em laboratórios terrestres,
eles obedecem às leis de conservação dos números bariônico e leptônico.
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No entanto nosso universo é constituído basicamente de matéria.

É bem verdade que se não houvesse esse enorme desbalanceamento nós
não estaríamos aqui, pois matéria e antimatéria possuem uma fatal atração
aniquilando-se e transformando-se em energia de radiação, fótons.
Por que a simetria perfeita observada nos laboratórios terrestres não se
revela no universo? Onde foi parar a antimatéria?

Dependência cósmica das interações em um universo dinâmico
Nos anos 1970 a física de partículas conheceu um desenvolvimento notável
com a proposta de unificação das interações fraca e eletromagnéticas. Não
se tratava da mesma forma de unificação que no século 19 resumiu as forças
elétricas e as forças magnéticas a uma só, a interação eletromagnética. No
caso das forças fraca (de Fermi) e das eletromagnéticas, a união foi formal.

Enquanto a interação eletromagnética possui uma partícula de massa nula
como intermediário (e por isso ela tem alcance infinito) as forças de Fermi
são de curto alcance, ou seja, seus intermediários são campos massivos. Foi
graças a um físico japonês Hideki Yukawa que se estabeleceu a relação entre
o alcance da interação como inversamente proporcional à massa da partícula
que serve como intermediário. Assim, entendemos o alcance infinito do
campo eletromagnético pois a massa do fóton é zero. Entendemos também
que a descoberta da partícula pesada meson  pelo físico brasileiro Cesar
Lattes e outros, intermedeia as interações nucleares de curto alcance.

A interação de Fermi tem uma outra propriedade muito especial e que é um
outro exemplo de extrapolação indevida da física que acontece frente aos
nossos olhos, na dimensão humana. Explico.

A interação eletromagnética é invariante por transformação de paridade, isto
é, por inversão espacial. Dito de outro modo, a força eletromagnética do
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lado de cá ou do lado de lá de um espelho tem a mesma estrutura,
independe da orientação com que o espaço é definido.

No decaimento da matéria, via processo de Fermi a interação viola a
paridade, como quando o nêutron decai em próton, eléctron e antineutrino

n  p e 

Ou seja, ela troca de sinal ao se inverter a orientação do espaço.
A importância desse decaimento está relacionada à abundância dos
elementos químicos leves no universo.
Nos momentos de máxima concentração do universo existe fótons, nêutrons
e prótons. A abundância desses elementos depende somente da sua massa
e da temperatura. Hoje, o universo contém basicamente hidrogênio e hélio.
A abundância dos demais elementos é pequena e pode ser explicada pela
sua formação no interior quente das estrelas. Mas o hélio é formado nas
regiões extremamente condensadas do universo através de reações
envolvendo o decaimento do nêutron pela interação de Fermi. É aqui que a
dependência cósmica dessa interação se faz sentir.
A origem dos barions primordiais (prótons e nêutrons) ainda nos é
desconhecida, embora iremos examinar algumas propostas de explicação.

Aceitando a existência primordial (a ser explicada ulteriormente) desses
barions é possível mostrar no que se chama nucleossíntese primordial que o
elemento químico mais estável, o hélio é abundantemente produzido. Assim
dessa fase extremamente condensada (independentemente de ser ou não
singular) o universo passa a conter hidrogênio e hélio. Os demais elementos
são produzidos basicamente no interior das estrelas quentes. A
desintegração do nêutron (elemento primordial como o próton) é que vai
controlar o cálculo da abundância do hidrogênio e do hélio.

Ou seja, o modo de desintegração da matéria (no caso, o nêutron) é quem
controla todo o processo.

50

É aqui que entra em cena um artigo de 1971 [Novello e Rotelli] no
International Centre for Theoretical Physics sugerindo que esses processos
fracos podem depender da intensidade da curvatura do espaço tempo, ou
seja, variar com o tempo cósmico.
Essa dependência seria fraca e, consequentemente, apareceria somente nos
primórdios da atual fase de expansão. Ou seja, influenciaria a quantidade de
elementos químicos leves no universo, hidrogênio e hélio – precisamente os
elementos mais abundantes no universo.
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Reprodução da primeira página do artigo onde se propõe a dependência
cósmica da interação de Fermi (interação fraca).
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Onde foi parar a antimatéria?
A generalização da observada simetria partícula-antipartícula e a
conservação do número bariônico cria um problema para uma descrição da
matéria no universo que é exatamente a pergunta que fazemos nesta seção.
Vamos dedicar umas poucas palavras à solução proposta pelo físico soviético
Andrei Sakharov nos anos 1960 para explicar o desbalanceamento entre
matéria e antimatéria no universo.
Segundo ele, a lei de conservação do número bariônico não sobrevive a um
campo gravitacional extremamente elevado, como aquele que ocorre nos
momentos iniciais da atual fase de expansão do universo. Isso significa que
essa lei varia com a intensidade do campo gravitacional ou
equivalentemente, depende do tempo cósmico.

A solução Sakharov
O programa de Sakharov requeria que em um certo período da história do
universo um processo de violação da lei de conservação do número
bariônico deveria ter ocorrido. Onde isso se passaria? Sakharov sugere que o
lugar natural para esse efeito seria o momento de máxima contração possível
do universo que poderia ser identificado ao começo de tudo – o cenário
bigbang -- ou seria um simples momento de passagem a separar duas fases
da dinâmica de evolução do universo – o cenário de universo eterno. Restava
a questão: como isso teria ocorrido?

Maximons e a inversão temporal de um universo oscilante
Durante o verão de 1971, no International Centre for Theoretical Physics na
cidade italiana de Trieste, o físico M. A. Markov apresentou novidades que
tratavam de dois mundos que eram entendidos como totalmente
independentes: o universo em sua grandiosidade e o mundo da microfísica.
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Suas palestras se transformaram em um verdadeiro curso intensivo cujo título
despertou enorme curiosidade: cosmology and elementary particles.

Uma proposta extremamente ousada foi ali apresentada sobre a
possibilidade de existência de partículas que ele chamou friedmons, em
homenagem ao cosmólogo A. Friedmann, o cientista que exibiu a primeira
solução analítica das equações da relatividade geral representando um
universo dinâmico em expansão.
Esses friedmons ficaram também conhecidos sob o nome de maximons. Isso
se deveu à sua característica principal de ser a partícula mais pesada que a
teoria da gravitação permitiria existir. Com efeito, sua massa M valeria 0,
00002 gramas é fantasticamente maior do que, por exemplo, a massa de
um próton que tem massa de 0,000000000000000000000001 gramas.
Sakharov utilizou essa formula argumentando que a presença desses
extremamente pesados friedmons em uma fase anterior de contração do
universo provocaria um desequilíbrio termodinâmico e um excesso de antiquarks; posteriormente, ao passar por um bouncing singular eles decairiam
produzindo um excesso de quarks na fase de expansão atual do universo. A
hipótese maior que daria sentido a essa proposta reside na aceitação de que
globalmente o universo é invariante pelas transformações unidas CPT, ou
seja, inversão da carga C, inversão espacial (P) e inversão temporal (T).
Assim, um excesso de anti-matéria em uma fase colapsante do universo se
transformaria em um excesso de matéria na fase de expansão.
Um modelo tão simples se depara com uma enorme dificuldade, a saber, a
existência da singularidade cósmica. Isso porque sua presença, significando
valores infinitos para quantidades fisicamente relevantes como a densidade
de energia e a temperatura ambiente, apagaria toda informação de uma
eventual fase colapsante no universo primordial. Isso sem pensarmos na
questão da origem do desbalanceamento inicial favorecendo anti-matéria
(que deveria, nesse cenário, ser entendida como uma condição inicial no
infinito temporal passado).
No modelo de Sakharov, a compreensão do excesso de matéria sobre antimatéria no universo dependeu de vários fatores, entre os quais,
principalmente a violação da conservação do número bariônico que mede a
diferença entre os barions e os anti-barios. Os barions como os prótons e os
nêutrons constituem os tijolos básicos da matéria. Uma das leis mais
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fundamentais no mundo quântico estabelece que todos os processos que
podem ocorrer na natureza devem preservar o numero total N obtido pela
subtração do numero de barions menos o número de anti-barions existentes
no universo. Por exemplo, quando o nêutron se desintegra ele dá origem a
um próton e duas outras partículas (eletron e neutrino) que não são barions.
Ou seja, havia um barion (o nêutron) e depois da desintegração resta ainda
somente um barion (o próton). A função das outras partículas é somente
compatibilizar outras características do fenômeno, como por exemplo, para
preservar a conservação da energia.
Pois Sakharov argumentou que em algum momento na história do universo,
processos permitindo momentaneamente a violação dessa regra
fundamental deveria ter ocorrido. Os físicos aceitaram essa argumentação,
como um caminho para explicar a assimetria matéria-anti-matéria observada
no universo. A questão seguinte passa a ser: onde essa violação poderia ter
ocorrido? Sakharov sugere que isso só poderia ter ocorrido nos momentos
iniciais da atual fase de expansão do universo quando o universo estava
submetido a uma intensidade do campo gravitacional fantasticamente
grande. Esse processo seria mais compreensível se o universo tivesse
passado por uma fase colapsante anterior. Devemos lembrar que naquele
momento acreditava-se como verdadeira a ideia simplista de que o universo
teria tido seu começo em um evento “explosivo”, o chamado cenário bigbang. Naquela década (1960) não se conhecia nenhum modelo
cosmológico oscilante, satisfazendo as equações da teoria da relatividade
geral, que tivesse uma forma analítica fechada para sua geometria,
representando um universo tendo uma fase colapsante primordial e, depois
de passar por um momento único de máxima condensação e realizar um
“bouncing” entraria na fase atual de expansão. Independentemente da
construção desse cenário completo, mas acreditando em sua intuição, ele
imagina que o universo poderia ser oscilante mesmo passando através de
um ponto singular, o que em termos formais é uma contradição. Foi
necessário esperar uma década para que cosmólogos da antiga União
Soviética e do Brasil conseguissem construir formalmente cenários não
singulares de um universo eterno. Curiosamente, o cenário big-bang
continuou ainda hegemônico por mais duas décadas.

No entanto, esse papel crucial da gravitação como gerador de quebra de
simetrias no mundo microscópico foi deixado de lado por um bom tempo
pois embora aceito, o principio de acoplamento não-minimo foi considerado
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excepcional e não muito comum. Recentemente, o papel atribuído por
Sakharov à gravitação na explicação do desbalanceamento entre matéria e
anti-matéria no universo voltou recentemente a ser novamente considerado.
Assim, reconhecemos o papel crucial da gravitação nas alterações das leis
físicas e, como no caso de não-conservação do número bariônico no universo
exibe-se a dependência da lei com o tempo explicitamente. Ou seja, ao
introduzir efeitos gravitacionais em diferentes processos físicos altera-se
profundamente o modo de entender a dependência temporal das leis da
física que devem então ser pensadas como dependentes da evolução do
universo.

Não linearidade do eletromagnetismo sob influência cósmica
Vimos como teorias não lineares podem admitir configurações semelhantes à
de uma constante cosmológica. É preciso notar que um processo semelhante
e inverso também pode ocorrer. Explico. Assim como uma estrutura de
campo eletromagnética gera um efeito cósmico como Λ, a influência inversa
do cosmos é a responsável pela não linearidade do eletromagnetismo. Ou
seja, parece um efeito bootstrap. Isso foi mostrado por Novello e Ducap em
2017.

Efeitos cosmológicos sobre a física local
Podemos resumir o que acabamos de ver com a seguinte lista
•
•
•
•
•

Dependência cósmica das constantes da física;
Dependência cósmica das interações;
Não linearidade do eletromagnetismo sob influência cósmica
Causalidade local e causalidade global
Dependência das equações que descrevem a matéria com a dinâmica
do universo.
• Não linearidade das equações dos férmions sob influência cósmica.
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Terceira Lição: A questão causal
Ao instaurar uma nova relação causal no mundo a partir da existência de uma
velocidade máxima intransponível no mundo, os físicos do inicio do século
XX consideraram a proposta da relatividade especial como padrão e a
extensão desse principio causal ao universo como natural.
Eles não tiraram todas as consequências do procedimento descoberto por
Gauss na construção de um tempo global. Foi preciso a entrada em cena de
um outro matemático, Kurt Godel, para que pudéssemos entender de modo
direto a relação segundo a qual, causalidade local não implica causalidade
global.
Dito de outro modo, é possível em cada ponto da trajetória de um corpo
obedecer a regra da relatividade especial caminhando somente no interior
do cône de luz local e no entanto violar a regra causal globalmente.
Isso é possível, pois na presença de um campo gravitacional, descrito pela
teoria da Relatividade Geral, ocorrem alterações no cône de luz devido a
propriedades da geometria.
Ou seja, a luz, como tudo que existe, sofre efeito gravitacional. Assim, a
alteração provocada pela interação gravitacional sobre o cone de luz é capaz
de impedir a extensão da causalidade local para todo o espaço-tempo. Nem
toda geometria possui essa propriedade. Por exemplo, nas geometrias que
representam o campo gravitacional de uma estrela ou na cosmologia de
Friedmann, essa dificuldade não aparece. No entanto, essa independência
da causalidade local com a causalidade global aparece claramente em
alguns tipos de campos gravitacionais.

O primeiro exemplo, e o mais contundente foi apresentado por Gödel.
Vamos nos dedicar um pouco a examinar essa geometria pois embora ela
possa não estar relacionada ao universo atual, ela mostra certas
características que são importantes de ter em mente se quisermos ir além de
um conhecimento superficial do universo.

A geometria de Gödel tem como fonte a mesma estrutura que a de Einstein,
ou seja, matéria constante representada por um fluido de densidade de
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energia E e uma misteriosa constante cosmológica Λ. Eles também
consideram a geometria estática, independente do tempo. A principal
diferença está nas características cinemáticas dessa fonte. No caso do
modelo cosmológico de Einstein o fluido está em repouso total; no caso de
Gödel, o fluido possui uma rotação local (não se trata de uma rotação da
matéria global, pois não existe “o lado de fora”) em cada ponto ele gira com
velocidade de rotação constante.

É precisamente essa vorticidade que dá ao modelo cosmológico de Gödel
suas estranhas propriedades. Para tentarmos visualizar um pouco essa
estrutura da métrica de Gödel, vamos descrevê-la em um sistema de
coordenadas cilíndrico. O leitor interessado em detalhes deve consultar o
livro A máquina do tempo (um olhar científico sobre viagens não
convencionais no tempo) ou, para mais detalhes técnicos nos artigos citados
[MN e IDS].

Causalidade local (Teoria da Relatividade Especial)
A Teoria da Relatividade Especial alterou a ideia newtoniana de um tempo
único absoluto e em seu lugar, concedeu a cada observador (a cada corpo)
um “seu” tempo próprio. Isso foi consequência da existência de uma
velocidade máxima absoluta (da luz). Considerando a velocidade da luz:  +

Figura 9: Por convenção a velocidade da luz é feita
1 em todos esses gráficos. Por isso a luz se
propaga na diagonal.
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+  , o caminho da luz (neste gráfico) é dado pela reta de inclinação 45°.

Um gráfico bem simples mostra que todo e qualquer corpo se movimenta
com velocidade inferior à da luz. Considerando não somente o plano (t,x)
podemos representar os caminhos da luz por um cone. A luz se propaga
sobre a superfície do cone.

A transformação entre relógios para observadores inerciais é o território
onde se estabelece a Relatividade Especial. Há uma regra que permite
comparar esses tempos não idênticos.
Note que como optou-se por descrever os eventos em um cenário quadridimensional (três dimensões de espaço e uma de tempo), passar de uma
representação à outra é substituir os valores da caracterização de um
fenômeno em  ( / +    0 por outro conjunto { . } fora estabelecida por
Lorentz, Poincaré e Einstein ssintetizados na teoria da Relatividade Especial.

Uma novidade ao estabelecer essa descrição espaço-temporal é que a
distância entre dois eventos não obedece mais à regra euclidiana
tridimensional de ser sempre positiva. Isso se deve a que o tempo aparece
(por convenção) atribuindo um valor negativo à sua medida. Em verdade a
formula que determina a soma dos quadrados de uma distância espacial
(geometria de Euclides)
  +   )    )   

é substituída por uma outra na qual o tempo entra com sinal oposto a essas
quantidades espaciais, uma possibilidade examinada pelo matemático
alemão Bernhard Riemann que generalizou essa expressão da distância
entre dois pontos em uma variedade tendo um número arbitrário e finito de
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dimensão. No caso da Relatividade Especial ( que é entendida como o limite
local, pontual, de qualquer geometria descrita na Relatividade Geral) um
desses termos é negativo e os demais positivos ou vice-versa, isto é, três são
negativos e um é positivo. Vamos escolher essa última forma e escrever

  +   *   *   *   

Note que deveria aparecer uma constante à frente do termo temporal para
que toda a formula tivesse dimensionalidade correta de comprimento ao
quadrado. Estaremos subentendendo que a velocidade da luz c que deveria
multiplicar o termo temporal é, por convenção, definida como tendo o valor
unitário. Assim, reconhecemos 3 tipos de distâncias, conforme a figura:

01: Distância tipo-tempo;
02: Distância tipo-espaço;
03: Distância tipo-luz (ou tipo nula).
ΔΔ
Assim os valores respectivos das distâncias são, respectivamente,

d(01) é positiva;
d(02) é negativa;
d(03) é nula.
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Isso decorre da convenção que fizemos na representação { ( }.

Como somente corpos percorrendo caminhos com velocidade menor que a
da luz é permissível, vemos que estes caminhos são tipo-tempo (d(01)).

Miríades de observadores com seus correspondentes tempos e suas
correspondentes relações causais.
A causalidade é definida então, com a afirmação de que corpos reais só
podem viajar non interior do cone de luz de cada ponto.
É possível coordenar esses tempos e descrever o ET com um só tempo?
Gauss (matemático alemão) mostra que isso é sempre possível, pelo menos
em uma região composta do ET. E em todo o ET?

Causalidade global (Teoria da Relatividade Geral)
Einstein considerou a hipótese de que nosso universo admite uma tal
separação espaço + tempo. Trata-se de conservar o máximo possível do
cenário newtoniano.
A cosmologia atual manteve, nesses 100 anos, essa hipótese. Somente uma
exceção notável, o matemático Kurt Gödel e uns poucos seguidores.
Primeiro enfatizemos a hipótese cosmológica do tempo cósmico global,
onde teríamos a seguinte configuração:
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Representação gaussiana nos modelos tipo Friedmann

Para que essa hipótese fosse possível seria necessário examinar o que
acontece em todo o espaço-tempo. Gödel argumentou de outra forma e
mostrou que a causalidade local não implica na causalidade global.

Note um exemplo simples de contradição com a hipótese do tempo único;
onde um observador, contrariamente ao que a figura anterior sugere, pode
cruzar duas vezes uma dada superfície como a ∑:

Um observador que cruza duas vezes - cria um conflito causal que Gödel
descreve de modo claro e simples. A argumentação de Gödel é a seguinte.
Observamos que, como toda forma de energia, a luz sente um campo
gravitacional. Ou seja, a luz pesa, isto é, a gravitação altera a propagação da
luz. Pode-se então imaginar uma situação onde essa propagação permite a
estranha configuração (ver gráfico) de um observador passar mais de uma
vez através dessa superfície -.
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Se a curva Γ do tipo-tempo, é fechada, então:

• Localmente, o observador que caminha sobre ela afirma a
validade causal, isto é, ele sempre caminha para seu futuro
local;
• Globalmente, ela se fecha sobre si mesma, ou seja, passa duas
vezes pelo mesmo ponto no espaço-tempo. Trata-se de uma
violação da relação causal globalmente. Gödel mostrou que
esses caminhos existem em algumas geometrias permitidas
pela Relatividade Geral, isto é, que satisfazem as equações
dessa teoria. Mais tarde outras geometrias, tendo propriedade
análogas, foram encontradas, algumas delas tendo
dependência temporal.
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Comentário adicional: em todas as geometrias conhecidas, possuindo essa
propriedade gödeliana, os observadores possuem rotação (vorticidade).
Parece assim que a rotação é uma característica facilitadora da presença de
curvas tipo-tempo fechadas (CTC, sua sigla em inglês).

Como exemplo concreto das ideias de Gauss é possível exibir uma
propriedade notável dessa geometria de Gödel (bem como de outras,
exibindo CTC). Vamos representar a geometria de Gödel em um sistema de
coordenadas cilíndrico, como na figura. É possível mostrar que existe um raio
crítico " a partir de um ponto dessa geometria (em verdade, de qualquer
ponto, pois ela é homogênea), que chamamos " , tal que em seu interior, a
representação gaussiana de tempo único seja válida. Somente para além de
" , é possível de acontecer uma curva fechada do tipo tempo. Encontramos
aqui um exemplo da análise de Gauss, segundo o qual em qualquer
geometria é sempre possível construir um sistema de coordenadas
gaussiano com um tempo único válido no domínio compacto " .
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A questão do horizonte no universo de Friedmann
A existência de um limite máximo para a velocidade de propagação de
informação (a luz) implica que cada corpo, cada observador, tem em cada
instante a possibilidade de acesso somente a uma parte limitada do universo.

Assim, o observador B na figura acima só recebe informação do que
aconteceu com o corpo A no tempo $ no instante ! . Ou seja, cada corpo
possui um seu horizonte delimitado pelo seu cône de luz, como na figura
abaixo.

Considere agora um cenário onde em um caso particular de modelo
cosmológico do tipo de Friedmann o universo possui um começo (big bang)
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e um fim em um tempo de duração finita. Dois corpos A e B em um modelo

de universo que tem um começo em $ e um fim em # . Dependendo da
distância espacial entre A e B no instante inicial eles podem nunca trocarem
informações. Isto é, durante o tempo de duração desse hipotético universo
finito, eles não saberão da existência um do outro.
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Quarta Lição: utopias controladas
Múltiplos universos
Nos anos 1960 o físico russo Andrei Markov propôs a construção de uma
solução das equações da Relatividade Geral combinando uma configuração
local com uma global. Vou descrever essa proposta, sem entrar em detalhes
maiores que exigiriam uma discussão técnica que nos propusemos não
realizar nestas lições.
Basicamente, a análise de Markov depende de duas geometrias distintas: o
modelo cosmológico de Friedmann e a geometria de Schwarszchild. Fizemos
em lição anterior uma descrição da geometria de Friedmann. Vamos nos
deter um pouco para descrever essa outra geometria.
O campo gravitacional gerado por uma estrela, na teoria da Relatividade
Geral, ou melhor, a modificação da geometria no exterior de uma estrela foi
descoberta pelo astrônomo Karl Schwarszchild em 1916. Essa solução
ganhou notoriedade quando se mostrou que ela continha propriedades
inusitadas e que conduziram mais tarde à noção do que se chamou buraco
negro. Esse termo foi introduzido por uma propriedade especial: a
possibilidade de matéria e energia sob qualquer forma ficar aprisionada no
interior de um raio % que depende somente da quantidade de matéria da
estrela.
Expliquemos. Vamos considerar idealmente o campo gerado por uma fonte
puntiforme. Trata-se de uma idealização que os físicos fazem, mas que
permite ter uma descrição e uma interpretação clara e simples da situação.
A superfície caracterizada pelo raio % pode ser entendida como uma
membrana unidirecional, que permite qualquer forma de matéria e energia -um corpo qualquer que chamaremos de C -- entrar nessa região interior de
% mas impede que dela possa sair. Isso independe da intensidade da força,
de caráter não gravitacional, que se aplique ao corpo C. Ou seja, nenhuma
forma de matéria e energia, inclusive a luz, pode sair da região interna a essa
superfície %  Desse modo, essa estrela com dimensão pontual (ou, digamos,
de raio menor que % 0não é visível do exterior. O único efeito de sua
existência é precisamente o campo gravitacional que ela produz. Isto é, é um
corpo que não emite luz, é invisível, ou seja, um buraco negro.
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Se no exterior dessa estrela a geometria é dada pela forma de Schwarszchild,
o que podemos dizer de seu interior? O físico americano Richard Tolman
sugeriu pensar esse interior como se fosse um universo de Friedmann de
uma forma especial: ele seria modificado um pouco da forma original para
que pudesse ter uma continuação analítica para um exterior que seria
precisamente a métrica de Schwarszchild.

Essa construção formal, a união de geometrias, é um procedimento legitimo
e conhecido dos físicos de longa data por sua analogia com o que ocorre
com o campo eletromagnético. Sabemos como se dá a descontinuidade de
um campo elétrico ao passar por uma superfície separando um corpo
carregado de um meio externo qualquer.

Assim, teríamos como na figura anexa a seguinte configuração: no interior da
estrela a métrica seria do tipo Friedmann  e em seu exterior seria da forma
Schwarszchild  .
Note que esta forma de universo associado ao interior da estrela não pode
ser idêntico ao universo de Friedmann pois deve conter uma particularidade
a mais capaz de permitir essa configuração externa. Os detalhes técnicos
podem ser encontrados nas referências.
A geometria de Schwarszchild representa o campo gerado por uma estrela.
Ora, sabemos da teoria newtoniana que este campo decresce com a
distância à estrela e se anula para uma distância suficientemente grande
(representamos pelo termo infinitamente distante). Essa característica é
explicitada na forma  ao reconhecermos que essa métrica  coincide,
assintóticamente no infinito com a métrica de Minkowski, plana, isenta de
curvatura.
Markov dá um passo além dessa construção ao alterar essa condição no
infinito. Ele provoca uma nova geometria para além da  impondo que
existe uma extensão, em uma região finita, onde a geometria  se associa, se
transforma, se estende para uma outra forma de geometria distinta da de
Minkowski. E qual é essa geometria que Markov escolhe? Precisamente a
geometria de Friedmann.
O argumento é fácil de entender. Ao considerar o campo gravitacional da
estrela em uma região muito afastada, a geometria deve ser identificada à do
universo onde essa estrela está mergulhada.
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Assim teríamos uma configuração complexa envolvendo três regiões:
• Região 1 (0 < r <   0: geometria de Friedmann;
• Região 2 (  < r <  : geometria de Schwarszchild;
• Região 3 (  < r): geometria de Friedmann.

Uma tal estrutura é a versão sofisticada, no interior de uma teoria – a
relatividade Geral – da ideia quase infantil de imaginar que nosso universo é
um átomo de um universo maior.
Pode-se perceber que essa construção de Markov pode continuar com mais
fases. Com efeito, nos anos 1980 minha aluna Regina Célia Arcuri examinou a
possibilidade de compatibilizar esses universos em várias camadas. Uma tal
estrutura resultou ser estável e pode constituir um modo de construir
múltiplos universos.

Múltiplos ciclos de um universo

Um outro modo de pensar em uma multiplicidade de configurações do
universo pode ser construído alargando-se este conceito. Com efeito,
consideremos a configuração na figura anexa contendo diversos ciclos de
colapso e expansão indefinidamente. Um tal cenário foi construído a partir de
uma combinação da gravitação, descrita na Relatividade Geral, e do campo
eletromagnético não linear. Ao reconhecer que a teoria linear do campo
eletromagnético implica necessariamente um universo singular, diversos
autores começaram a examinar a teoria não linear do eletromagnetismo
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obedecer. Esse universo de múltiplos ciclos é uma das notáveis
consequências dessa combinação dos dois campos clássicos conhecidos.

Tunelamento
O físico A. Vilenkin imaginou a possibilidade de criação espontânea do
universo. A ideia básica consiste em aceitar que o universo provém de um
estado sem matéria, sem espaço e sem tempo a partir de flutuações do
vácuo quântico. No apêndice incluo uma reprodução da primeira página
deste artigo.
Esta proposta requer que exista esse pré-estado – o vácuo quântico – que
conteria o germe da formação do universo, matéria, espaço e tempo –mas
ele mesmo, esse estado especial - é definido pela ausência de espaço e de
tempo. Ou seja, ele seria prenhe desse cosmos, dessa matéria, da
constituição do espaço e do tempo.
O fato de poder descrever uma tal situação por meio de equações obtidas
pelas propriedades que observamos no universo que existe faz depender
essa proposta de características ulteriores do mundo.
Podemos observar esta origem? Jamais. Podemos obter informação sobre
ela? Algumas pegadas desse estado poderiam ser reveladas como
condições iniciais que permitem descrever o universo. A dificuldade maior é
mostrar que existe uma univocidade nessas características. Alguns autores
argumentam que essa não é uma falha do modelo, mas ao contrário, sua
importante sustentação. Confesso que tenho dificuldade de aceitar essa
explicação. Se a cito aqui é porque ela faz parte de um tipo de investigação
que tem algum sucesso na comunidade científica.

Creio que o cosmólogo deve partir da hipótese mínima de que está escrito
no universo, em suas características, os detalhes de sua origem. Como,
retroativamente, atingir o estágio em que todas suas características são
apagadas é menos defensável.
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O estado vácuo quântico faz parte de observações e experiências que foram
e podem ser acompanhadas nos laboratórios terrestres. Sabemos também
que flutuações do vácuo geram efeitos observáveis.
Falhas na continuidade dessas observações são compreendidas à luz do
princípio de incerteza. Mas o que se exige, na formação por tunelamento do
vácuo quântico, é a criação do universo projetado no que chamamos
realidade sem que uma causação possa ser atribuída, sem que tenhamos
jamais acesso a esse pré-mundo, esse vácuo quântico original, mãe de todo
o universo.

Universo quantizado
A quantização do campo gravitacional requer algumas mudanças
importantes na sua interpretação, quando a aplicamos ao universo. Como se
trata, na Relatividade Geral, de quantizar a geometria, estamos diante de um
procedimento bem diferente do resto dos processos quânticos que foram
construídos a partir de sua descrição no espaço-tempo de geometria plana,
sem curvatura, minkowskiano. Há vários caminhos para realizar essa
quantização, embora todos tenham alguma dificuldade de princípio. Não
temos observação direta de fenômenos quânticos gravitacionais.
Recentemente, o avanço de observações astronômicas permitiu inaugurar
uma nova possibilidade de observações relacionadas à formação de
estruturas como galáxias. Não comentarei esse caminho pois seria muito
técnico para este curso. Somente um comentário sobre um sucesso que uma
proposta feita há mais de cinquenta anos teve recentemente elaborada pelos
físicos americanos John Wheeler e Bryce DeWitt. Ambos estiveram, em
épocas distintas no CBPF.


Aplicando a teoria de Wheeler e DeWitt ao universo, foi possível mostrar que
modelos cosmológicos com bouncing eram possíveis no mundo quântico. A
seguir reproduzo um desses cenários de universo quântico com bouncing.
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Representação da evolução do volume (fator de escala) do universo e o bouncing que evita a
singularidade do cenário original de Friedmann.
Nelson Pinto Neto desenvolveu com seus alunos cenários do universo na teoria quântica da
gravitação proposta por Wheeler e DeWitt. Para isso foi levado a criticar a interpretação
convencional da Escola de Copenhagen e considerar a interpretação de Bohm-deBroglie da
mecânica quântica.

Não irei me alongar nessa descrição pois isso nos levaria para questões
técnicas. Por outro lado, teríamos que examinar as diversas propostas
alternativas à interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Algumas
dessa interpretações tiveram avanço importante nos últimos anos, em
particular a interpretação de deBroglie como descrita por David Bohm.
Somente para dar uma ideia, mesmo que vaga, dessa proposta, vamos fazer
um comentário sobre ela.

Haveria em todo processo descrito na mecânica convencional, clássica, um
potencial extra cuja origem não é explicitada em uma primeira versão. Esse
potencial, que chamamos de quântico, tem uma misteriosa origem e nesse
aspecto ele participa do mesmo ideário que a constante cosmológica.
Ambos são estruturas que em um primeiro momento aparecem por
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necessidade formal. Posteriormente, tanto uma quanto a outra receberam
diversas propostas de explicação. Comentamos já brevemente a questão da
constante cosmológica que foi interpretada como o vácuo quântico ou como
um fluido clássico de pressão negativa. Semelhantemente, citamos a
possibilidade de interpretar esse potencial quântico com a modificação da
estrutura métrica do espaço-tempo. Deixaremos esses comentários para
serem implementados em outro momento.

Da esquerda para a direita: Bryce DeWitt, Elisa Frota Pessoa, Jayme Tiomno e Mario Novello
quando da realização da III BSCG em 1982 na antiga sede do CBPF.
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Quinta lição: Esboço de conclusão e alguns
comentários a serem implementados
ulteriormente
Podemos agora entender melhor algumas questões que ficaram pelo
caminho. A cosmologia se afasta da tradição cientifica por razões não
somente factuais (não fazemos experiências sobre o universo, mas somente
observamos o que acontece em regiões além de nossa galáxia), como
também coloca questões inesperadas tais como: por que existe alguma coisa
ao invés de nada? Como o universo terminará? Se ele não tiver um fim em
um tempo finito, como serão suas características no futuro? Como entender
a variação das leis físicas? Podemos estabelecer uma ontologia completa do
cosmos?

Criação da matéria e criação da estrutura métrica do espaçotempo
Contrariamente ao que a tradição afirma, a geometria do mundo possui uma
ontologia que deve ser procurada paralelamente e em comunhão com a
ontologia da matéria. É preciso esclarecer de imediato que ao tratarmos de
criação da métrica estaremos nos referindo à proposta da Relatividade Geral
que identifica aquilo que chamávamos desde Newton como sendo a força
gravitacional, com a curvatura de um espaço-tempo possuindo uma
geometria riemanniana.
Não temos uma teoria unificada sobre a formação dessas duas estruturas. A
cosmogonia, a formação da substância do mundo, ainda é uma parte da
ciência que não está suficientemente desenvolvida para podermos afirmar
propostas que ainda são conjecturas. Nas últimas décadas nosso
conhecimento da microfísica evoluiu bastante. Vimos a classificação das
diversas formas de partículas e algumas de suas propriedades. No entanto,
isso não nos permite adentrar a questão como foram criadas. Não temos uma
teoria plena, completa, capaz de explicar a formação e origem da matéria no
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universo. No entanto, algumas ideias têm sido discutidas. Vamos examinar
algumas delas.

Começamos por estabelecer uma hierarquia entre esses dois processos de
criação. Alguns cientistas preferem imaginar que toda a matéria existente no
universo foi gerada a partir de flutuações do vácuo (um vácuo específico para
cada substância) e implementadas pela curvatura do espaço-tempo. Nessa
perspectiva, a geometria teria uma ontologia superior e sua origem deveria
ser procurada independentemente da matéria. Isso coloca uma questão de
princípio, pois segundo a Relatividade Geral, a característica mais
fundamental da geometria, a curvatura do espaço-tempo, é produzida pela
matéria.
Há uma saída simples para escapar dessa dificuldade e ela ocorre devido à
não linearidade das equações que controlam a evolução da geometria do
mundo. Com efeito, como o físico americano Kasner mostrou, é possível
haver curvatura não trivial, isto é, representando um universo dinâmico, sem
que haja necessidade de matéria para gerar essa métrica.

Podemos então imaginar que uma flutuação do vácuo pode ser amplificada
pela gravitação. Uma interpretação pictórica deste processo pode ser vista
na figura abaixo. No primeiro momento, sem a interação gravitacional, um
fóton se metamorfoseia em um par virtual eletron-pósitron. Ele é dito virtual
pois não precisa, naquele instante de sua efêmera existência, obedecer a leis
convencionais que toda partícula real deve satisfazer. Isso se deve ao
princípio de incerteza de Heisemberg. Em momento seguinte e mais
adiante, esse par eletron-pósitron se recombina no fóton. Na segunda figura,
na presença de um campo gravitacional, este impede a recombinação da
matéria virtual que ganha assim aquilo que chamamos realidade e passa a
existir por um tempo maior do que o princípio de incerteza lhe permitiu
enquanto par virtual.
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A questão é saber quão eficiente é esse sistema e porque não vemos, como
queria Fred Hoyle, uma criação continua de matéria. Se me refiro a Hoyle
aqui é porque ele foi um fervoroso adepto de um mecanismo de formação
de matéria para permitir que uma certa ideia apriorística da estrutura métrica
do universo pudesse ocorrer. Ele se opunha fortemente à ideia do bigbang e
não entendia porque os físicos preferiam aceitar que toda a matéria do
universo fosse criada em um só momento (uma singularidade impossível de
ser descrita por uma equação regular) ao invés de ser criada continuamente
ao longo de sua existência (um cenário descrito por processos bem
conhecidos na física). Essa ideia encontrava sua versão geométrica na
formula

geography does not matter and history does not matter.

Com essa expressão se pretendia afirmar que o universo era homogêneo
não somente no espaço, mas igualmente no tempo: a mesma configuração
espacialmente homogênea se repetiria indefinidamente no tempo. Uma tal
geometria havia sido descoberta por deSitter ao mostrar logo após o artigo
do modelo estático de Einstein ter sido publicado, que a presença somente
da constante cosmológica, sem matéria de qualquer outra forma, pode gerar
um universo dinâmico expandindo-se indefinidamente e conservando
sempre a mesma configuração.
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Vamos agora voltar à questão que tratei na primeira lição para distinguir a
historicidade que provém da variação das leis físicas no cosmos e o
fenômeno de bifurcação. Primeiramente, vamos tratar um exemplo onde
esse fenômeno de bifurcação aparece, graças à representação do universo
construída no interior da Relatividade Geral.

Universo viscoso
Em agosto de 1982 na conferência Teorias Relativistas do Universo realizada
em Shangai (República Popular da China) apresentei os resultados de um
artigo que eu e minha colaboradora Ligia Maria Rodrigues havíamos feito no
início daquele ano. Sem entrar em detalhes técnicos (cf. referências) vamos
rever algumas conclusões daquele trabalho.
O campo gravitacional é capaz de criar partículas materiais a partir do vácuo.
A questão então é: como descrever a distribuição energética espaçotemporal dessas partículas criadas? A resposta veio de antigas teorias dos
fluidos usadas em diversos processos clássicos no qual a viscosidade é um
fator importante. Os detalhes estão descritos no artigo citado, mas podemos
adiantar que sua energia se comporta como um fluido imperfeito com
viscosidade.
Ao tratar dessa forma a distribuição de energia da matéria criada pela
curvatura do espaço-tempo, usando a Relatividade Geral, reduz as equações
descrevendo esse processo a um sistema dinâmico planar (isto é, existem
somente duas equações) e autônomo (pois não contém explicitamente
nenhuma função do tempo). Uma análise desse sistema permite mostrar
como aparece o fenômeno da bifurcação.

Isso significa que nas vizinhanças do ponto de bifurcação o caminho de
evolução depende de eventuais flutuações, perturbações que podem
ocorrer e que tem caráter aleatório. Ou seja, para dar uma imagem simples
do que acontece poderíamos dizer que o universo se torna hesitante e
escolhe um caminho de evolução de modo fortuito. Uma tal interpretação só
ganha real significado se pensamos coleções de mundos em evolução, isto é,
distintas configurações de universos compossíveis. Somos assim levados a
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aceitar a historicidade, uma dependência histórica do cosmos, cuja evolução
não se subordina às condições iniciais, quaisquer sejam elas.

O que podemos dizer sobre o passado do universo?
No antigo cenário big bang não temos muito a comentar. O universo teria
um início singular que não faz parte de uma descrição racional do universo.
A questão que é preciso responder: por que, sendo a gravitação uma força
somente atrativa, o universo se expande como um processo repulsivo?
Friedmann não sugere nenhuma solução a não ser a suposição, implícita, de
que isso se deve a uma condição inicial escondida. No entanto, considerar
este processo como uma condição inicial equivale a negar que possamos
conhecer a resposta. Outras propostas mais objetivas foram examinadas
onde processos físicos envolvendo diferentes formas de interação dão
origem a fenômenos que podem ser interpretados como gerados por
gravitação repulsiva. Um exemplo recente (Antunes e Novello) é descrito no
artigo abaixo

Journal of General Relativity and Gravitation
April 2017, 49:55
Repulsive gravity induced by a conformally coupled scalar field implies a
bouncing radiation-dominated universe
V. Antunes and M. Novello
In the present work we revisit a model consisting of a scalar field with a quartic
self-interaction potential non-minimally (conformally) coupled to gravity
(Novello in Phys Lett 90A:347 1980). When the scalar field vacuum is in a
broken symmetry state, an effective gravitational constant emerges which, in
certain regimes, can lead to gravitational repulsive effects when only ordinary
radiation is coupled to gravity. In this case, a bouncing universe is shown to be
the only cosmological solution admissible by the field equations when the
scalar field is in such broken symmetry state.
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No cenário com bouncing descrito neste artigo a questão primeira é o que
teria colapsado? A resposta é dada pela instabilidade da estrutura mais
simples onde não há matéria nem curvatura do espaço-tempo. Ou seja, um
puro espaço-tempo vazio identificado com a geometria de Minkowski da
Relatividade Especial.

O universo está se expandindo aceleradamente? Por quê?
Aparentemente as observações parecem afirmar que sim. A questão maior
consiste em saber o que poderia estar causando essa aparente repulsão
cósmica. Vimos já alguns exemplos de como processos que imitam uma
repulsão gravitacional podem ser construídos. Dentre estes podemos citar:

• Constante cosmológica;
• Campo escalar acoplado não-minimamente à curvatura do espaçotempo;
• Campo eletromagnético não-linear em regime magnético;
• Influência de outras quantidades associadas à curvatura como
invariante topológico.

O que podemos dizer sobre o futuro do universo?
A inusitada descoberta da aceleração torna difícil qualquer forma simples e
convencional de previsão.
No entanto em alguns modelos o longínquo final da evolução do universo é
semelhante ao seu início, isto é, um vazio de matéria em uma estrutura
geométrica desprovida de curvatura (geometria de Minkowski). Isso sugere a
ideia de ciclos.
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As propriedades desse universo permitem dizer que ele é
“natural”?
Alguns físicos colocam essa questão de modo a ser representado por
analogia com as seguintes configurações de um conjunto qualquer das
moléculas de um gás. Sabemos que um gás tem tendência a ocupar todo o
recipiente que o contém e que a distribuição espacial de suas moléculas é
homogênea.

Na figura acima, A lado esquerdo a configuração A, do lado direito a
configuração B.

Haveria naturalidade na configuração A que mostra maior desordem. No
entanto, a configuração B exigiria uma explicação da razão para ela persistir.
Ou seja, alguma ação externa, alguma força estaria provocando a
aglomeração das moléculas na parte superior do recipiente. Entendemos a
naturalidade assim expressada como considerações baseadas em
probabilidades de eventos, como estabelecido na lei da entropia. A entropia
em A é maior do que a B. Dito de outro modo, existe mais configurações
levando à A do que a B.
Dentro desse cenário, alguns físicos se perguntam: nosso universo é natural?
Para entender essa questão devemos partir da hipótese que este universo
não é único. Possivelmente outros universos com outras leis e outras
configurações possíveis, com tempo de existência distintos poderiam ter
existido. Alguns desses possíveis mundos pareceriam a nós não natural, com
características especiais. Mas surge a questão: o que seria especial em uma
configuração? Podemos aplicar esse tipo de questão a entidades como essa,
o universo relativista?
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O universo concebido como inacabado, poderá se organizar
completando-se, isto é, deixando para trás essa historicidade
reconhecida?
Há vários cenários, como o do bouncing descrito acima, no qual o universo é,
foi e será eternamente inacabado. Mas devemos entender o significado da
palavra inacabado nesse contexto.

O processo de variação das leis tem um objetivo? Afinal, por que
as leis variam?
As leis físicas que organizamos nos laboratórios terrestres se estruturam na
Relatividade Especial. A razão é simples de entender: o campo gravitacional
na Terra é muito fraco. Para estendê-las ao universo requer conhecimento do
modo pelo qual um processo físico é descrito em um campo gravitacional.
Para isso uma hipótese bastante restritiva foi aceita: elas deveriam ser
generalizadas pela aplicação na presença de campos gravitacionais
baseadas no Princípio de Equivalência.
Esse princípio permite eliminar localmente o efeito da gravitação por uma
simples escolha de representação, do sistema de coordenadas.
Essa hipótese de que, na extensão das leis físicas ao universo, não deve
aparecer nenhuma referência à curvatura da métrica é chamado
acoplamento mínimo com a gravitação.
Quando o acoplamento envolve a curvatura, isso transcende a relatividade
especial e novas propriedades dos processos físicos podem aparecer, como
violação da conservação de barions; violação da regra de quebra máxima de
paridade nas interações de decaimento ou de Fermi (fraca) e outras.
Em verdade, o que chamamos lei física descreve somente uma parte dos
processos dinâmicos pois ignora o que acontece em regiões no universo
onde o campo gravitacional, a curvatura do espaço-tempo, é muito grande.
Ao incluir a interação com a curvatura do espaço-tempo no corpo do que
chamamos lei física no cosmos, a variação temporal deixa de ser entendida
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como uma interpretação estranha, pois ela passa a ser identificada com essa
extensão. É natural então que a chamemos de lei cósmica. A hipótese
tradicional de considerar as leis físicas como dadas a priori impedem que
consideremos uma dinâmica evolutiva no universo. Por outro lado, aceitar
essa dependência temporal não legitima propostas teleológicas. Ao
incorporar a variação da lei física no processo de lei cósmica, essa questão
passa a não ter sentido e podemos então afirmar que a cosmologia, ao
adquirir status cientifico, permitiu esclarecer a distinção entre a extrapolação
para além de nossa galáxia das leis física terrestre e sua compreensão como
lei cósmica. Esse comentário torna sem sentido a questão referente a se esse
universo é “natural”.

Comentário final
Nesse ponto vamos fazer uma pausa nessas lições para que pensemos o
sentido das questões que examinamos.
Do que vimos até aqui, ficou claro que a cosmologia trata de situações
especiais que a ciência convencional, terrestre, e sua extrapolação ao
universo sempre deixou de lado. A cosmologia abriu a porta para uma outra
forma de construção do real a partir de uma crítica ao discurso tradicional da
ciência.

O sucesso da ciência, consubstanciado na parafernália tecnológica que
formatou a sociedade moderna, não deve servir para a eliminação de seus
concorrentes em particular, a filosofia, na tarefa de gerar uma descrição do
que é real. Não devemos deixar a atividade científica isolada de outros
modos de pensar. Como exemplo, podemos citar as dificuldades climáticas
anunciadas e que devem ser entendidas como um alerta para que não
esqueçamos que só uma forte ressonância entre as ciências exatas e as
humanas pode encontrar uma solução.

Essa situação tem sutilezas que devemos cuidar, pois se falharmos nessa
tarefa e deixarmos estabelecer um vazio de certezas, é possível que isso
traga à superfície um irresistível, nefasto e autodestrutivo movimento
irracional.
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Os efeitos nocivos de um predomínio absoluto de uma ciência sobre todas as
outras podem ser sintetizados na metáfora contida na frase “não importa a
cor do gato, desde que ele cace ratos”, pronunciada por Deng Xiaoping, na
década de 1970, síntese do pragmatismo que transformou a China numa
potência econômica no século 21, e que conduz a uma situação-limite onde
esse competente gato pode se transformar num felino selvagem que irá nos
devorar.

E, no entanto, uma nova ordem parece se anunciar no futuro pois uma
alternativa ao predomínio absoluto da ciência tradicional está emergindo das
análises da questão cosmológica. O modo racional de construir uma
descrição do mundo não requer a submissão total a um só procedimento de
construção do real, como vimos neste curso. A união entre diferentes
saberes, um freio ao domínio absoluto da tecnologia imposta à sociedade,
não é uma ilusão, mas uma necessidade de preservação da razão cósmica.
Há uma disrupção em marcha retirando da ciência tradicional seu papel de
instrumento único de acesso à verdade, à construção da realidade. Esse
movimento é inevitável e coloca a cosmologia face à tradição da ciência
dominadora e construtiva, que deve então ceder espaço ao pensamento
contemplativo. A imersão no modo cosmológico é a garantia dessa
transformação.
Precisamos estar atentos para não sermos surpreendidos pelo movimento
reacionário que inevitavelmente é posto em marcha, para que não nos
deixemos reconduzir ao estado ambicioso, absoluto e dominador da ciência
tradicional que uma certa versão da cosmologia propõe, suspeitando a
ruptura com a tradição do pensamento ocidental.
Esse movimento inevitável de crítica da razão cósmica, que desemboca na
construção da Metacosmologia, não pode ser mais interrompido pois ele
carrega a reconstrução do pensamento. Em seu sucesso reside nossa
sobrevivência como espécie.

Finalmente, devemos ter em mente que estamos assistindo a um movimento
de emancipação do pensamento à rigidez de um mundo regido por leis
inacessíveis e o fim da ideia de construção programada do cosmos. Isso,
claro está, não retira a possibilidade de construção de um modo racional de
descrever o mundo. No entanto, fica claro que se o pensamento quiser
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acompanhar os fenômenos cósmicos, em sua dimensão global, ele terá que
aceitar a ideia inesperada de que em diversos momentos cruciais da
evolução do universo uma escolha particular de movimento que não estava
pré-determinada deve ser feita.

Ou seja, o universo adquire a liberdade que os cientistas inadequadamente
lhe haviam retirado.
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Reprodução da capa do livro de Italo Calvino capaz de
fazer-nos refletir sobre questões que merecem ser
exploradas.
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Manifesto Cósmico

Somente quando colocamos a Cosmologia na frente de nossas intenções de
dialogar com a natureza, aceitando seu efeito desestabilizador do
pensamento tradicional da física, eliminando assim o nevoeiro que envolve o
discurso formal da ciência fixado pelas práticas que configuraram a
sociedade, é possível enxergar com clareza as consequências da aceitação de
que a verdadeira ciência fundamental é histórica. É compreender o alcance
revolucionário dessa historicidade que trataremos.
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Parte I: A questão

1.

Até aqui a ciência tem tido sucesso na construção de uma
estrutura formal capaz de produzir tecnologias geradoras de
transformações do cotidiano da sociedade. Em particular esse
projeto permitiu pensar a construção de estruturas globais
como consequências formais de processos locais. Uma versão
sofisticada, mas igualmente idealista, assegurou na prática a
convicção de que o todo se produz a partir de suas partes e de
algumas circunstâncias específicas. Foi graças a essa ilusão que
a ideia de unificação dos processos físicos instalou-se na
sociedade dos físicos como um eldorado a ser conquistado.
Não como um simples fator simplificador, mas como uma etapa
indispensável para a compreensão dos fenômenos observáveis.

2.

Quando no exercício prático de suas atividades o cientista se
restringe a uma conversa com seus pares, a ciência progride
como esquema conservador. Somente quando ela é levada a
dialogar com a natureza seu espírito revolucionário aparece.
(Para aqueles que não convivem com a prática cotidiana do
fazer ciência, essa sentença parece incoerente, pois não deveria
ser sempre assim a prática científica? No entanto, a estrutura
política da organização científica exige um afastamento de fato
daquela prática.)

3.

Existe uma crença generalizada segundo a qual uma ideia
hegemônica quando aparece no interior de uma dada ciência
deve ser entendida como uma verdade, provisória certamente,
mas como uma certeza que transcende a simples opinião e que
é típica dessa atividade de investigação da natureza exercida
pelos cientistas. No entanto, nem sempre é assim. Podemos
apontar exemplos em várias áreas. Um caso típico encontramos
na análise da origem explosiva do universo como descrito na
cosmologia da segunda metade do século XX. A comunidade
científica aderiu de modo quase leviano ao pensamento único
segundo o qual teria havido um momento de criação do
universo ocorrido há uns poucos bilhões de anos. Esse
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cataclismo cósmico único ficou conhecido, por sua enorme
repercussão na mídia, pela expressão big bang.
O termo “aderiu” é usado propositadamente para enfatizar seu caráter nãocientífico. Os detalhes dessa adesão e as razões pelas quais a comunidade
científica internacional se deixou seduzir por essa ideia podem ser
encontrados nos livros citados ao final.

É preciso, no entanto, esclarecer uma confusão que foi sistemática e
ostensivamente propagada referente ao big-bang pois esse termo possui
duas conotações bem distintas. Em sua utilização técnica, entre os físicos, ele
significa a existência de um período na história do universo onde seu volume
total estava extraordinariamente reduzido. Consequentemente, a
temperatura ambiente era extremamente elevada. Isto é um dado da
observação apoiado em uma teoria bem aceita. Praticamente todo cientista
da área considera correta essa explicação pois ela permite entender um
número grande de observações astronômicas. Um segundo uso, agora mais
ideológico, para o mesmo termo big-bang, requer sua identificação à
existência de um momento de criação, singular, para o universo. Durante as
últimas décadas essa segunda interpretação se espalhou pela sociedade
exercendo uma função que ocupou o espaço imaginário da criação do
mundo, até então controlado pela religião. E, no entanto, tratava-se de uma
hipótese de trabalho travestida em verdade científica.

4.

Nós só reconhecemos uma só ciência: a ciência da história,
afirmam Marx e Engels em A ideologia alemã. Como entender
essa sentença no interior da atividade científica, na física, por
exemplo? Somente aprofundando uma autocrítica que permita
exibir as origens de sua refundação na cosmologia – a ciência
histórica por excelência. Não exclusivamente baseada na
aceitação da variação temporal do volume total do universo,
mas por outros indícios esclarecedores, como a existência de
processos de bifurcação.
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5.

É verdade que essa historicidade foi alardeada aqui e ali, por
diversas vezes. A proposta recente mais atraente se deveu a
Prigogine, que deu um passo nessa direção propondo uma
aliança formal entre as diversas ciências e as humanidades. No
entanto, sua extensão foi tímida por não ter incluído em sua
análise a cosmologia mas sim apoiando-se exclusivamente em
processos descritos na física e na química, ciências locais.
Somente ao consideramos a cosmologia e sua função
desestabilizadora é possível enxergar com clareza a amplitude
do conceito de que a ciência fundamental é histórica.

6.

Imaginar que as leis da física são eternas e imutáveis, dadas por
um decálogo cósmico é ter uma visão a-histórica dos processos
no universo. Somente introduzindo a dependência cósmica das
interações é possível retirar qualquer resquício de
irracionalidade na descrição dos fenômenos na natureza e
afirmar a força do modo científico de pensar o mundo. É
ingênuo pensar que no século XX se tenha introduzido a função
histórica na cosmologia somente porque se conseguiu (a partir
de interpretações especiais de dados astronômicos) caracterizar
a dinâmica gravitacional como processo de expansão do
universo, negando o imobilismo cósmico do primeiro cenário
cosmológico proposto por Einstein. A dependência das leis da
física ao processo de evolução dinâmica do universo retira o
conteúdo principal que orientava os cientistas na busca da
unificação das leis físicas entendidas então como fixas e
imutáveis. A cosmologia enfraqueceu essa paz racional aceita
até então como natural e definitiva.

7.

Os físicos não consideraram aquela afirmação de Marx e Engels
seriamente porque a quase totalidade dos cientistas
acreditavam que aqueles filósofos estavam se referindo às
questões humanas, o território natural da historicidade. A física,
a ciência da natureza por excelência, sempre foi associada a
uma prática que lida com processos que não se submetem à
evolução e transformação que aquela asserção subrepticiamente remete. No entanto, há argumentos sólidos
segundo os quais aquela sentença pode efetivamente ser
aplicada igualmente à física.
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8.

As leis da física são ”para sempre”? Talvez fosse importante
esclarecer ao leitor que ao tratar das mudanças das leis da física
não estou me referindo àquelas alterações que fazem parte
natural de seu procedimento de conhecimento. Sabemos que
as leis de Newton, por exemplo o seu cenário espaço absoluto e
tempo absoluto, foram alteradas por Poincaré e Einstein. Esses
não mostraram que Newton estava errado, mas sim limitaram o
alcance de sua descrição da natureza. Esse procedimento, essa
correção de rumo, é corriqueiro em todas as atividades sociais,
e diz respeito, não ao objeto de exame, a natureza, mas sim à
condição humana. Não é dessa historicidade de representação
do real, que estou me referindo, mas sim da alteração das leis
da natureza como intrínseca ao cosmos.

9.

As necessidades do sistema econômico moderno não requerem
essa historicidade, mas não lhes têm hostilidade, pelo menos
enquanto ela não inibir o modo de produção da ciência. Pois,
na visão utilitarista dominante, o que se quer da ciência é o
fundamento que permite o desdobramento de novas técnicas
capazes de gerar tecnologias, produtos. É assim que a prática
dos cientistas é conduzida sub-repticiamente à sujeição aos
modos de dominação capitalista.

10.

A alienação não se encontra na atuação formal no interior da
atividade científica, nem em seus modos sociais, mas sim no
próprio fazer ciência, na elaboração de novas questões, dos
caminhos para sua solução e principalmente no abandono da
prioridade maior dos cientistas: a pura curiosidade.
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Parte I bis: O universo solidário

11.

Até muito pouco tempo a microfísica e, de modo mais amplo, a
física terrestre eram pensadas fora do contexto cósmico. Elas
pareciam não necessitar de explicação ulterior, eram tratadas
como sistemas autorreferentes, sem admitir qualquer forma de
análise extrínseca para constituir uma razão auto-consistente.
No entanto, nas últimas décadas a cosmologia invadiu
abruptamente esse domínio tranquilo do pensamento
positivista dominante e destruiu a paz racional daqueles que
acreditam que a Terra, os homens, possuem um papel especial
no universo.

12.

Essa interferência cósmica sobre a física local não deve ser
entendida como a substituição de uma razão absoluta por outra
razão absoluta. Não se trata de trocar o absolutismo associado
ao caráter universal da física local pelo absolutismo de uma
física global. A questão é um pouco mais complexa. O
matemático A. Lautman faz uma bela síntese do que está em
jogo em seu livro Essai sur les notions de structure et d´existence
en mathématiques. Ao examinar a dicotomia local-global ele
propõe uma alternativa extremamente interessante com
consequências tentaculares, referindo à possibilidade de
produzir uma síntese orgânica entre diferentes teorias
matemáticas que tratam das conexões local-global e que
escolhem o predomínio de uma sobre a outra. Lautman
argumenta que é preciso estabelecer uma ligação poderosa
entre a estrutura do todo e as propriedades das partes de modo
a que se manifeste de modo claro e preciso nessas partes a
influência organizadora do todo ao qual elas pertencem. Esse
ponto de vista, que parece adotar ideias e programas retirados
seja da biologia seja da sociologia, pode aparecer na
matemática como um procedimento de síntese. Para isso devese abandonar o programa de Russel-Whitehead de reduzir a
matemática a estruturas lógicas atomísticas; como também a
visão de Wittgenstein e Carnap segundo a qual as matemáticas
nada mais são do que uma linguagem indiferente ao conteúdo
que elas exprimem. De modo semelhante ao que ocorreu na
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cosmologia relativista na última década com o abandono da
axiomatização Penrose-Hawking, que foi estruturada para dar
apoio à identificação da existência de um momento único de
criação do universo separado de nós por um tempo finito.
13.

Em outro lugar irei me estender sobre esse caminho que
Lautman propôs. Aqui, serve somente como citação, como um
exemplo de análise do que está acontecendo no território da
cosmologia, para apontar que essa questão transcende nosso
plano de exame das questões da física e constitui, em verdade,
uma área de reflexão em diversos territórios do conhecimento.
Ou seja, uma vez mais, nos deparamos com limites incertos de
uma questão bem definida em um território que permite uma
análise especial em outro território. Embora distintas, essas
questões tratam de algo que aproxima os diferentes modos de
compreensão da realidade e que constituem o conjunto das
ciências, da natureza e humanas. Exemplos concretos dessas
ideias têm sido examinados nos últimos anos.

14.

Como disse recentemente, isso coloca a todos nós, físicos,
cosmólogos, pensadores de outras áreas, como grandes
companheiros em uma caminhada maravilhosa rumo à
compreensão do universo, tendo por base a ideia de que a
natureza possivelmente está ainda em formação. Não somente
em processos e fenômenos, mas na constituição de suas
próprias leis.

15.

E surge então a questão, como mudam as leis? A estabilidade
das leis da física observadas em laboratório terrestre decorre do
fato que sua dependência temporal envolve tempos cósmicos.
Isso significa que somente olhando o universo em grande escala
podemos observar esse processo de modificação. Exemplos
importantes para detectar essa evolução são a análise da
nucleossíntese que determina a abundância dos elementos
químicos no universo bem como o exame dos processos que
deram origem ao excesso de matéria sobre antimatéria;
fenômenos excepcionais, que ocorreram em um estágio
extremamente denso do universo, nos primórdios da atual fase
de expansão.

95

Parte II: Aparências

16.

A questão inicial envolve o status do princípio reducionista, tão
importante para os físicos. Esse princípio, que ao longo do
século XX teve um sucesso extraordinário, pretende que
qualquer processo na natureza, qualquer sistema,
independentemente do grau de sua complexidade, pode ser
explicado a partir da redução a seus elementos fundamentais,
conforme, por exemplo, aqueles descritos pela física
microscópica. Aplicado esse princípio ao universo, concluiu-se,
de modo simplista, que não poderia haver nenhum efeito novo
capaz de modificar as leis da física a partir da análise global do
universo. A única alteração, se houvesse, poderia ser
quantitativa, mas não seria qualitativa. Esse princípio dito “do
microcosmos para o macrocosmos” foi usado como um guia
para o tratamento das questões cósmicas.

17.

Por outro lado, sabemos do sucesso que teve o alcance da
compreensão das propriedades das diferentes substâncias a
partir do reconhecimento e da exploração de seus constituintes,
de seus átomos fundamentais. A tabela de Mendeleiev trouxe
notáveis avanços na compreensão de propriedades comuns a
diferentes substâncias. Sem a noção de átomos, de elementos
fundamentais a todos os corpos, as dificuldades de dar sentido
e de compreensão para um grande número de processos com
que nos deparamos no cotidiano ou em experiências
programadas seriam certamente menos eficientes. Esse
sucesso, no entanto, foi levado a um extremo que passou a ser
não mais um instrumento útil de análise da realidade, mas, ao
contrário, um conceito inibidor do pensamento. Passou-se das
moléculas aos átomos, e desses aos componentes mais
elementares, prótons e elétrons. E, continuando esse
procedimento, aos quarks e possivelmente outros constituintes
fundamentais. O reducionismo a componentes elementares foi
entendido não como uma tentativa de compreensão baseada
em observações, mas sim como uma prática de pensamento
que deveria desempenhar o papel de uma super lei, à qual toda
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e qualquer proposta científica deveria se submeter: como se
fosse uma verdade isenta de crítica ulterior.
18.

Descartar a importância da ação de processos de natureza
global que não podem ser compreendidos pela justaposição de
processos elementares foi certamente um retrocesso no
caminho desbravador dos astrônomos que desde o século XVI
iniciaram a revolução científica e estabeleceram a ciência
moderna. No século XXI, graças ao aperfeiçoamento de
poderosos instrumentos capazes de aprofundar um novo olhar
para os céus, pode-se produzir modos inesperados de
compreender e reestruturar as leis da natureza. Assim,
astrônomos e cosmólogos estão uma vez mais criando
condições para o surgimento de uma profunda mudança no
modo científico de descrever a natureza.

Parte III: Práticas

19.

Podemos aprender com a história das ideias as enormes
dificuldades que o programa de autocrítica da ciência que
estamos descrevendo inevitavelmente se defronta.

20.

Essa proposta desqualifica a ideia de que o conhecimento
científico se identifica como a perseguição à descoberta da
pedra de Roseta dos processos físicos – um tradutor automático
das leis da natureza e suas representações -- uma ilusão que
sustenta ideologicamente muitos procedimentos científicos.
Curiosamente, a eficácia desses procedimentos independe
dessa ideologia.

21.

Entramos então no território da cosmologia. Mas do que vimos
acima, não devemos nos satisfazer com a extensão automática
da física aos confins das galáxias, mas sim empreender o
caminho percorrido pelo universo para que nele pudéssemos
estar. O homem não pode deixar de considerar seu ponto de
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vista como extremamente relevante, produzindo sua história. Ao
mesmo tempo deve colocar sua presença no cosmos como
acidental, não como essencial, pois caso contrário cederia a um
processo de “auto-adulação” da espécie, uma extensão do
conceito individual introduzido por Flavia Bruno.

Parte IV: Antecedentes

22.

Uma ciência como a cosmologia, não vem à cena social como
no estabelecimento de uma ordem política, mas sim como um
saber. É desse território que ela envia mensagens interpretadas
como ordens e de onde se extrairá consequências para atuar
sobre a ordenação social. De braços dados com outros saberes
científicos, oferece, gratuitamente, verdades.

23.

Devemos refletir sobre essa gratuidade e sobre essas verdades.
Precisamente porque elas constituem o substrato que permite a
condução do pensamento formal e, nos tempos atuais, a
geração de uma forma definitiva (e, no entanto,
paradoxalmente, mutável) da quase totalidade das certezas que
compõem essa rede invisível, mole, líquida, que permeia os
compromissos sociais e que controlam sub-repticiamente nosso
ser político.

24.

É com base nessas premissas que esse manifesto foi elaborado
e que decidi torná-lo público, concluindo sua redação e
desenvolvendo as propostas e demonstrações que ele exige
ulteriormente.

25.

Precisamos esclarecer algumas premissas e hipóteses que
constituem o pano de fundo onde se desenvolve essa crítica, ou
melhor, onde decidimos empreender esse diálogo para
entender o modo real de fazer ciência. Sendo cientista, a
primeira questão que deve ser esclarecida é essa: devemos
considerar esse movimento como uma autocrítica ou podemos
permitir àqueles outros, os não-cientistas, julgamentos ao nosso

98
funcionamento? Podemos deixar penetrar em nosso território
críticas que não foram estabelecidas em nosso campo de ação?
Que talvez nem aceitem nosso modo de escolher aquilo que é
importante e merece ser tema de diálogo? Ou devemos aceitar
somente dissensões internas, que muitas vezes são vistas pelos
do lado de lá, por aqueles que acreditam na ciência e não a
questionam (talvez por se sentirem incompetentes para isso)
como teimosias de quem (ainda) não possui “o verdadeiro
conhecimento”? Como podemos exibir críticas internas que
tendem a diminuir o poder acumulado ao longo dos séculos
pela atividade científica?
26.

A história da ciência tem repertoriado um grande número
dessas batalhas internas. Mas elas, quase sempre, são vistas
como um momento necessário, uma passagem inevitável rumo
ao conhecimento. Esse processo é corriqueiro, quase trivial,
mesmo que seja associado a uma formidável batalha formal.
Mas não é disso que quero tratar aqui, e como veremos, a razão
principal se deve à especificidade da cosmologia.

27.

A cosmologia está se tornando (ou melhor, voltando a ser,
depois de um longo período mecanicista, ideologicamente
voltado para a formalização determinista do mundo) um
território de reflexão e refundação do pensamento. É ali que se
encontra hoje - como em seu primeiro movimento quando os
astrônomos há mais de trezentos anos, fundaram a ciência
moderna – novos modos de pensar a natureza. É talvez por isso
que no encontro Humanidades, realizado no Forte de
Copacabana, durante a conferência Rio + 20, o pensamento
ecológico foi procurar no cosmos sua fonte de inspiração,
querendo entender quem somos, que mundo é esse, como
esse universo se estruturou, em qual direção e suas alternativas.

28.

Vimos a extensão desse movimento no reconhecimento de que
devemos ultrapassar a ideia antropocêntrica e simplista de que
para entender o universo devemos antes interrogar a nós
mesmos. O pensamento cósmico está na base dessa reflexão
sobre a humanidade. Não devemos restringir nosso olhar para a
Terra e nossa vizinhança. Mas também é importante não
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esquecer que existe somente essa Terra como nosso habitat,
não é fechando o olhar para o mundo sublunar que podemos
produzir alguma sentença significante sobre a existência do
universo.

29.

No passado, as religiões olhavam para os céus e de lá traziam
verdades e leis rígidas a serem seguidas. Seus sacerdotes
possuíam o poder como consequência de seu saber ao
intermediar o homem e o universo. Agora, que a ciência se
apoderou do saber sobre o universo foi possível dispensar os
antigos intermediários. No entanto, não deveríamos substituir
antigos sacerdotes por novos. Não deveríamos trocar
sacerdotes por cientistas para exercer essa função.

30.

Ao lançar uma ponte com duas direções entre a cosmologia e
outros saberes estamos tentando evitar essa atração, esse
terrível desejo humano de ser, ao mesmo tempo, escravo e
senhor.

31.

Ao percorrer os caminhos que antecederam o Manifesto ficou
claro a questão da técnica e o modo pelo qual alguns filósofos,
como Heidegger, estabeleceram a conexão que provoca a
dependência de nossa visão do mundo dessa técnica.

32.

Não nos interessa as razões que são chamadas para intermediar
o modo pelo qual os físicos tentam desqualificar o papel
fundamental da cosmologia enquanto refundação da física.
Importa sim seu papel como um modo de ser da
desqualificação da refundação como um procedimento técnico,
formal.

33.

Não podemos aceitar a redução imposta pela sociedade dos
físicos de caracterizar a cosmologia como nada mais do que
uma física extragaláctica (com possíveis alterações,
convencionais ou não) ou seja, a aplicação das leis da física
construídas nos laboratórios terrestres e em sua vizinhança, ao
universo. Consequentemente, atribuindo àqueles que
pretendem associar a análise do universo além da simples
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aplicação formal das leis da física como possuindo uma
orientação externa, além da ciência, metafísica --- como se isso
servisse para uma acusação desqualificante. Em verdade esse
procedimento tem por função disfarçar aquilo que nos anos de
fundação, na década de 1920, era entendido como a questão
cosmológica, querendo com esse termo enfatizar o aspecto
problemático da aplicação da física ao universo.
34.

A cosmologia teve um sucesso enorme nos últimos anos e a
mídia não cansa de exibir seus efeitos exuberantes, um show de
pirotecnia a partir da seleção de catástrofes cósmicas.

35.

Nuccio Ordine em seu Manifesto, parte literata desse nosso, fala
da utilidade daquilo que é inútil. Seria esse o destino maior da
cosmologia? Procurar as origens do universo é um trabalho de
Sísifo? Cuidadosamente preparado para não ser acabado?

36.

Quando, em setembro 2015 nos aproximamos, cosmólogos,
literatos, filósofos, físicos, antropólogos, mitólogos, em um
encontro que chamamos Renascimentos, nos deparamos com a
questão da ética que pareceu ser por onde deveríamos
começar nossa caminhada comum. Como um recomeçar. E ali
ouvimos os detalhes das razões de sempre apresentar essa
atividade como um recomeço. Só assim, entendemos então,
porque o cosmos deve ser pensado como um compromisso
ético, que Galileu, Newton, Giordano Bruno e outros, no
começo histórico dessa caminhada, conscientemente ou não,
nos legaram.
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Parte V: Processo e historicidade

• A totalidade do volume espacial do universo varia com o tempo
cósmico. Há uma dinâmica que carrega as origens do cosmos
para um tempo longínquo, possivelmente no passado infinito.
Entendemos isso como um processo, com diferentes atores
dominando a cena cósmica em períodos de condensação
distintos;
• Essa dinâmica é uma evolução. Mas não pode ser identificada
com o surgimento da historicidade na física porquanto o
cenário convencional, padrão, impõe sua descrição a partir de
leis físicas dadas a priori, constantes, imutáveis;
• Processos elementares, como a desintegração da matéria, nesse
cenário, são configurações congeladas, fixas, ocorrendo de
modo idêntico em qualquer momento da evolução do universo,
mesmo quando o universo estava extraordinariamente
concentrado, isto é, são fenômenos descritos da mesma forma,
tenha esse processo ocorrido há alguns bilhões de anos ou no
laboratório terrestre, no CERN ou no Fermilab. Essa univocidade
é entendida pelo establishment sob o rótulo de coerência;
• A dependência cósmica dessas interações elementares, como
por exemplo, processos de desintegração da matéria, geridos
pela interação de Fermi, provoca uma mudança nessa
interpretação. Fazer esse processo depender do tempo
cósmico é introduzir, ainda que limitadamente, a história no
processo de sua análise. É aceitar que o universo deve ser
entendido a partir da evolução de suas leis físicas;
• Esse processo de historicidade é brando, ou seja, admite uma
descrição em termos formais simples, associados a formalismos
conhecidos e que podem ser compreendidos a partir de
configurações observadas nos laboratórios terrestres;
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• Um exemplo de historicidade dura aparece ao entendermos
que os fenômenos a serem descritos, associados à evolução da
estrutura métrica do espaço-tempo, possui bifurcações;
• A origem formal para isso se encontra no caráter não-linear das
equações da interação gravitacional que descrevem esses
processos;
• Ao mesmo tempo, esse caráter não-linear permite entender a
autocriação do universo;
• Dito de outro modo: não é necessário sair da análise do
universo físico para entender sua origem, pois um processo
não-linear não requer uma fonte externa que lhe dê origem;
• Ou seja, esse universo auto-criado, não necessita um agente
externo para provocar sua existência.
• É a partir dessas considerações, baseados nessas análises de
evolução do universo e de suas leis básicas que é possível
desenvolver uma autocrítica da ciência.

Parte VI: As questões
Tratava-se, ao começo, de verbalizar o que pode e o que não pode ser dito e,
a partir do discurso científico, enumerar questões que parecem fantasiosas
ou são entendidas como associadas a processos irrealizáveis, isto é, utopias
controladas. Ideias que ainda que pertençam a um sistema formal correto,
decorrente de uma teoria em vigência, são abandonadas por sua aparência
fantasiosa, estranha, entendidas até mesmo como incoerentes, graças a uma
leitura antropocêntrica baseada na identificação completa da natureza física
com a natureza humana, ignorando os diversos níveis de complexidade e de
organização que constituem obstáculos reais para isso. A origem das
dificuldades dessa identificação, bem como a impossibilidade de tratar todos
os processos – da microfísica ao universo – a partir da utilização do dialeto
newtoniano, o modo de descrever a realidade pela linguagem da física
clássica, gerada nos tempos de Newton e seus companheiros, a linguagem

103
cotidiana, pode ser compreendida ao reconhecermos o erro em sua
extrapolação que lhe atribuiu um caráter universal e absoluto. Aparecem
então linhas de investigação que apontam para questões que não são
resolvidas dentro do cenário convencional e são então qualificadas como
utopias, associadas por exemplo, às sentenças que seguem.

Parte VI bis: Utopias controladas (o que não pode ser dito)

37.

É possível que tenha havido (o uso temporal aqui é indevido)
outros mundos;

38.

É possível que o universo esteja ainda em formação ou seja
inacabado;

39.

As leis da física não são imutáveis. A dependência cósmica das
interações exige uma nova forma de entender a evolução do
universo;

40.

Essas variações permitem mapear diferentes domínios espaçotemporais do cosmos;

41.

Limitar nossas considerações sobre o universo a regiões causais
constitui uma limitação formal que fora de um dogmatismo
absolutista nenhum cientista pode justificar, como nas estruturas
acausais de Godel;

42.

Comentários sobre as origens no infinito passado do universo;

43.

Análise de bifurcações no cosmos e as consequentes alterações
na causação ao longo da evolução do universo gerando sua
historicidade;

44.

O vazio cósmico e buracos brancos injetando matéria nova no
universo;
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45.

O cosmos como um processo aberto, território de encontro das
diversas formas criadas para refletir, entender, produzir a
realidade.

Parte VII: Declaração
A autocrítica que vimos comentando nesse Manifesto põe em relevo um malestar que atinge o modo científico de conduzir o pensamento racional sobre
o que existe.
A ciência, sem perder sua intimidade original com a filosofia, deveria servir
para libertar o homem da submissão a um projeto único de pensar o mundo.
Infelizmente isso não ocorre devido ao papel que hoje lhe é atribuído, a
subordinação de sua função à técnica, na construção de um mundo
pervertendo nosso cotidiano.
A ilusão da configuração pétrea das leis físicas terrestre, a hipótese de sua
atuação ilimitada no cosmos, sua dependência estreita e completa do
antropomorfismo que a domina, produz forças extremamente poderosas que
impedem de fato a construção dessa liberdade.
No entanto, a atividade científica, como a identificamos nesse texto, pode
servir para essa função libertária, de par com a filosofia e os demais saberes.
Afinal, por estarmos caminhando pela mesma estrada, nem sequer
deveríamos perceber que escolhemos discursos distintos para fazer
comentários sobre o mundo.
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Apêndice 2: Modos de criação do universo

Abaixo modelo de criação do universo extraido do artigo Creation of universes from nothing
publicado na revista Physics Letters em 1982 pelo físico Alexander Vilenkin.
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Mitos Cosmogônicos
A revista eletrônica Cosmos e Contexto em cooperação com o Centro de
Estudos Avançados de Cosmologia (CEAC/CBPF) realizou várias conferências
sobre diferentes modos de exame da origem do mundo. Em Agosto de 2013
durante o Simpósio Mitos Cosmogônicos foi discutido, entre outros, o mito de
criação dos egípcios baseado em texto que reproduzimos, em parte, abaixo.

Se o copio aqui é porque quero compartilhar a comparação deste mito com
algumas questões que examinamos nessas aulas. Em particular, a relação
com a proposta de criação do mundo por Vilenkin, cf. texto anterior, na qual
se apoia sobre um estado chamado Vácuo Quântico.
Vilenkin sugeriu a criação espontânea do universo na qual o universo provém
de um estado sem matéria, sem espaço e sem tempo a partir de flutuações
do Vácuo Quântico. Ou seja, haveria a existência prévia de um estado
particular, de um “mundo anterior”, poderíamos dizer, que já continha
em si, mas em estado latente ou sob uma disposição diferente, toda a
“matéria prima” que será posta em obra para a criação ulterior.
Esta proposta requer que exista esse pré-estado – o Vácuo Quântico – que
conteria o germe da formação do universo, isto é, matéria, espaço e tempo –
mas ele mesmo, esse estado especial - é definido pela ausência de matéria,
de espaço e de tempo. Ou seja, ele seria prenhe desse cosmos, dessa
matéria, da constituição do espaço e do tempo.

Comparemos este Vácuo Quântico com o Proto-Demiurgo egípcio no texto
que iremos ler a seguir de onde extrai este parágrafo:
Segundo as descrições mitológicas da gênese, as coisas criadas não saíram
do nada pela ação de uma divindade atemporal. Os textos nos deixam
adivinhar a existência prévia de um caos, de um “mundo anterior”,
poderíamos dizer, que já continha em si, mas em estado latente ou sob
uma disposição diferente, toda a “matéria prima” que será posta em
obra para a criação. Melhor ainda, o demiurgo em potencial está como
afogado neste caos; ele deverá então primeiro tomar consciência de si
próprio antes de despertar para a existência e iniciar seu trabalho.
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O mundo antes da criação (Egito antigo)
Esse artigo é uma tradução editada de um texto de Serge Sauneron e Jean
Yoyotte (Paris, 1959)

Segundo as descrições mitológicas da gênese, as coisas criadas não saíram
do nada pela ação de uma divindade atemporal. Os textos nos deixam
adivinhar a existência prévia de um caos, de um “mundo anterior”,
poderíamos dizer, que já continha em si, mas em estado latente ou sob uma
disposição diferente, toda a “matéria prima” que será posta em obra para a
criação. Melhor ainda, o demiurgo em potencial está como afogado neste
caos; ele deverá então primeiro tomar consciência de si próprio antes de
despertar para a existência e iniciar seu trabalho.

Com o que se parecia esse mundo caótico? Muitos textos comentam essa
questão, onde é surpreendente constatar que os egípcios o definiram como
a ausência (ou o contrário) dos elementos constituintes do mundo criado. O
“caos” não pode ser explicado, ele não se parece com nada, ele é, de certo
modo, o “negativo” do presente. Assim diz uma fórmula dos Textos das
Pirâmides, quando pretende divinizar o rei defunto assimilando-o ao
demiurgo: “(Este rei nasceu) enquanto que o céu não tinha nascido,
enquanto que a terra não tinha nascido, enquanto que os homens não
tinham nascidos, enquanto que os deuses não tinham sido paridos, enquanto
que a morte não tinha nascido.” Encontramos várias definições similares do
não-criado inicial. Mas este não-criado tinha uma forma concreta.

No tempo do faraó Osorkon III (século VIII a.C.), a cheia do Nilo atingiu uma
altura sem precedentes na memória do povo. Este dilúvio foi como um
retorno aos tempos primordiais: “ O Noun subiu [...] esta terra toda, ele veio
bater os dois vertentes montanhosos como no tempo das origens. Esta terra
estava entregue à sua potência como à de um mar....” A presença, como
único aspecto descritível do caos, de uma extensão de água absoluta
contendo os germes das criações em espera, o Noun, é o único traço
absolutamente comum a todas as cosmogonias egípcias... e a muitas outras.
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O surgimento do demiurgo se fará de maneira distinta segundo as tradições:
surgimento de um outeiro, eclosão de um ovo, desabrochar de um lótus,
jorro misterioso de um deus de quem tudo nascerá. Mas este oceano total e
aparentemente estéril, anterior a toda manifestação da vida e do movimento,
é o dado permanente e comum, admitido por diversas interpretações.

Isto não deveria nos surpreender. Não nos surpreenderia também de ver
que, segundo a maioria das teologias, a primeira coisa criada que se
manifestou fora uma espécie de ilha, um montículo de terra saído do mar
preexistente. Seria pouco verossímil considerar que os egípcios imaginaram
a gênese de seu mundo a partir de especulações puramente abstratas. Na
realidade, eles parecem terem transposto à aurora do universo a imagem
amplificada de um fenômeno concreto: a formação progressiva do vale do
Nilo, seu habitat. Os historiadores da pré-história podem seguir, nos terraços
das falésias arábicas, as etapas da lenta descida rumo ao talvegue dos
habitantes primitivos dos platôs. A seus pés, os humanos tiveram, durante
séculos, o espetáculo de um torrente lodacento, de um verdadeiro mar
iniciando-se, aos violentos remoinhos e aos turbilhões destrutivos, o Nilo,
que se cavava uma cama através da massa do continente africano. Ao fim
desta gigantesca formação geológica, este Nilo transformou-se num rio
dotado de ritmo anual, cheia e baixa das águas. Á paisagem inicial, feita de
rochas e água corrente, somou-se um novo elemento, as emergências
limosas que a maré deixava após seu refluxo, em suas beiras e no meio de
seu leito, e as praias arenosas que marcavam as franjas. Ao lado do torrente
acalmado nascera o pântano, zona incerta, meio aquática meio terrestre,
luxuriante de vegetação, fervilhante de pássaros e pequenos animais.
Lembrança desta longa gênese cujos homens tinham seguido as últimas
etapas e cujas gerações tinham incontestavelmente guardado uma vaga
lembrança, a cheia do Nilo devia, nos tempos históricos, trazer anualmente o
país à sua forma original, a de um imenso mar donde emergia apenas os
vilarejos e os diques; logo após a retirada das águas, todo o vale
uniformemente untado de uma camada terrosa, verdejava e se cobria de
todas as formas de vida.
Estes fatos de geografia física sendo lembrados, acreditaremos de bom
grado, sem dúvida, que os egípcios imaginaram a criação do mundo como
uma réplica distante e generalizada do nascimento do solo às margens
doNilo. A sociedade faraônica foi uma sociedade agrária por excelência e os
sacerdotes mais eruditos sentiram e descreveram muitas vezes as coisas
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divinas empregando o vocabulário dos homens da terra. Concebendo o
primeiro berço do sol como um lótus (nenúfar) ou como o ovo de um pássaro
aquático, desenhando os deuses primordiais com cabeças de batráquios e
de répteis, os egípcios tinham em mente a visão do pântano, local elementar
de toda planície aluvial. Fazendo da emergência de uma ilha o primeiro ato
da gênese, atribuindo à areia uma importância fundamental na formação do
solo, eles transfiguravam a imagem, repetida constantemente desde a préhistória até os tempos modernos, do nascimento das “terras novas”, ilhas
jovens de limo e praias agarradas nas bordas dos meandros, “terras novas”
que o camponês reencontrava no outono, depois do refluxo do Nilo, este
Noun sempre recomeçado. Postulando a existência de uma água inicial, o
Noun, “pai dos deuses”, assim, eles generalizavam na escala cósmica, a
lembrança das épocas onde todo vale não estava ainda aterrado, onde o Nilo
“batia as duas montanhas”, onde “todo o Egito, com exceção de Tebas, era
um pântano, onde nada emergia ainda das partes do país que se encontram
mais abaixo do lago de Moeris”, segundo Heródoto.

Para os cosmógrafos egípcios, o Noun, agora rejeitado à periferia do nosso
mundo, permanece: ele é somente o imenso reservatório cujos mares são os
afloramentos, de onde o Nilo extrai sua corrente, de onde o aumento da
cheia nasce sob a impulsão do deus Hapi (princípio de inundação), de onde
vem também a água das fontes e das chuvas. Sob o clima saariano do Egito,
onde a vida só pode existir graças à cheia, aparece como uma evidência que
esta água do Noun é a própria condição da vida.

Os textos egípcios descrevem então a gênese como um estabelecimento do
universo onde nós estamos – e tal como nós o vemos – mas não como um
mero sair do nada: a água já existia! A água era anterior ao criador de todas
as coisas. Nessas condições, o deus Noun, personificação do oceano
primordial, não poderia ele ser considerado como o primeiro deus autógeno
e como o verdadeiro iniciador da gênese? Esta dupla questão, o egípcio se
colocou. Em geral, justapõe-se duas doutrinas que concernem à identidade
“Daquele que veio de si mesmo à existência”: é o Noun que nós nomeamos
correntemente “o pai dos deuses” ou o sol de quem dizia-se em Heliópolis
que ele era o seu próprio criador e que estava na origem de tudo? Em uma
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narrativa mitológica, o Livro da Vaca do Céu1, Ré interpela assim o deus
Noun: “Ó, tu, o mais antigo dos deuses, de quem eu sou originário!” e Noun
responde: “Meu filho Ré, tu, o deus que é maior do que seu pai e do que
seus criadores...” (os ditos “criadores” sendo os Oito Deuses que, segundo a
cosmogonia de Hermópolis, tinham misteriosamente preparado o
nascimento do sol).

O Demiurgo
O egípcio admite então que as componentes do mundo atual, os deuses e os
astros, o céu, a terra e o reino dos mortos, os seres subaéreos, em resumo
todas as dimensões da existência humana, tiveram, exceto a água, um
começo. Daquele que provocou este começo, os textos, tão amplamente
distribuídos no tempo e no espaço, não nos deixaram uma definição comum,
universalmente válida, nem mesmo o meio de deduzir uma entre elas para a
satisfação de nossa lógica cartesiana. Seria em vão querer condensar em
algumas frases uma “noção egípcia” do demiurgo, criador não-criado.
Certamente, houve um ser que colocou em movimento a gênese do nosso
universo, mas este ser não se confunde com o criador de todas as coisas, e
sua personalidade, variável e multiforme, não se deixava apreender
facilmente na desordem densa das tradições divergentes e das sínteses
convergentes.

Nós podemos pelo menos reconhecer que todos os sistemas, no estado
onde chegaram até nós, dão ao sol, ao grande sol do Egito, terrível e
benfeitor, um papel fundamental na criação, que este deus de luz tenha tudo
criado e construído por ele mesmo, ou que ele tenha extraído de sua
substância uma hierarquia mais ou menos longa de divindades cósmicas
para obrar o detalhe da criação, ou ainda que ele tenha se encarregado de

(1) Entre os Oito Deuses da tradição hermopolitana, o primeiro é ele mesmo
nomeado Noun; e tem um duplo feminino Naunet. Embora o gênio Noun pareça por vezes
diferente do “Noun o Antigo”, ele se confunde geralmente com esta personificação do
oceano inicial; ele e Naunet são os “pais” dos três outros casais, de quem não podemos dizer
se são aparentados de maneira descendente ou colateral.


111
dar vida aos seres fabricados por um outro demiurgo. Mas, nas descrições do
papel do sol, nós podemos detectar por comodidade três tendências
primitivamente bem diferenciadas. Uma (menfita), a menos lisonjeira para o
astro supremo, reduz este último ao papel de luminária permanente do
mundo, a terra inicial, emergida do Noun sendo o demiurgo universal. A
segunda (heliopolitana) faz do sol o demiurgo absoluto (o deus da terra
sendo apenas seu neto). Estas duas teses diametralmente opostas, admitem
um princípio comum: o criador supremo, mestre de sua cidade, do Egito e
do mundo, não é originário de ninguém, ele é autógeno por excelência.
Nisto, as tendências menfitas e heliopolitanas se distinguem da terceira
tendência (provincial), que supõe que o demiurgo, em ocorrência o sol, foi
colocado no mundo por uma entidade divina proveniente do Noun antes
dele, um “proto-demiurgo” poderíamos dizer, e que, segundo algumas
tradições, elaborou uma parte da criação.

A noção de demiurgo autógeno.
Assim é, segundo a visão heliopolitana, partilhada pelos menfitas desde os
tempos antigos, depois enriquecida e comentada por gerações de teólogos,
o nascimento do demiurgo: o Noun líquido sendo determinado como um
absoluto, anterior a toda gênese, um acontecimento misterioso se produz no
dia da “Primeira Vez”, a inexplicável emergência do deus criador. Os textos
são ricos de alusões a este episódio fundamental. O demiurgo “veio à
existência de si mesmo”, nenhum ventre que o tenha carregado, nenhum pai
que o tenha gerado, nenhum deus que tenha assistido ao seu nascimento.
Ele é, por definição, o Solitário, o Único, sem família e sem testemunhas, daí o
seu mistério total.

As frases que falam do nascimento do demiurgo, como também aquelas que
descrevem o nascimento das coisas criadas, empregam geralmente o verbo
kheper, que corresponde a uma noção bem difícil de apreender, e mais difícil
ainda de transpor, do pensamento egípcio. Segundo os contextos onde
figuram esta palavra, um ocidental moderno é constrangido a traduzi-la de
maneira bem diferente: “nascer”, “vir à existência”, ou “existir”, “ser na
existência”, ou “devir”, “se transformar (em)”, “se manifestar (de tal forma)”; o
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substantivo kheperou será por vezes traduzido por “(modo de) existência”,
outras por “transformação”. Somente uma melhor apreciação do sentido
fundamental desta raiz kheper, sentido estático e dinâmico segundo os
casos, permitirá determinar as verdadeiras concepções metafísicas dos
egípcios sobre o assunto da gênese do criador (e das criaturas). As longas
dissertações cosmogônicas do Papyrus Bremner Rhind usam e abusam dos
termos kheper e kheperou com uma sutileza desconcertante. Ao menos
podemos dizer, por hipótese de trabalho, que kheper, ao mesmo tempo
“existência” e “transformação”, representa, quando se aplica ao demiurgo,
não um verdadeiro nascimento ex nihilo, mas melhor, a “realização” de uma
entidade existente já virtualmente e que o kheperou do deus inicial constitui
a adoção por ele de um “modo de existência” tangível e ativo. Esta conclusão
parece confirmar pelas alusões textuais à “sonolência”, ao estado de “inércia”
onde se encontrava o deus, no tempo onde ele estava misturado ao Noun.
Se o oceano primitivo era seu habitat, ele não era sua razão de ser. A gênese
do mundo atual começa quando o deus, constituindo seu próprio corpo,
toma consciência de si mesmo sem o aporte de uma ajuda externa.
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A liberdade dos corpos na Física e nas ciências
humanas
Certos conceitos usados nas ciências humanas, quando possuem similar nas
ciências da natureza, adquirem nestas um caráter absoluto que não é
possível encontrar nas primeiras. Em alguns casos isso é uma falácia. Por
exemplo, aceita-se que na sociedade dos homens a liberdade é relativa, mas
ao ser aplicado na Física, o conceito adquire um caráter absoluto.

Ao tratar da liberdade no interior das ciências humanas, reconhecemos sua
condição relativa. Para isso, basta comparar como a liberdade é tratada na
Justiça ou na Filosofia. Lemos em Sartre que um prisioneiro pode ser mais
livre do que um rico burguês subjugado a seu desejo de sucesso. Em uma
ciência dura, como a Física, se aceita, sem necessidade de reflexão maior, a
ideia de que a liberdade de uma coisa, de um corpo, seja um conceito
absoluto. Essa certeza decorre da identificação do termo liberdade à
observação repetida para saber se um corpo está ou não submetido a uma
força externa. Com efeito, na Física, afirma-se que um corpo é livre se sobre
ele não existem forças externas atuando. Um corpo atuado por qualquer
força não é livre. Tal descrição permitiria caracterizar de um modo absoluto o
que chamaríamos “liberdade na Física”.

No entanto, uma reflexão menos superficial, apoiada em recentes pesquisas
científicas, permite constatar que essa diferenciação não é totalmente
correta. Ou melhor, essa distinção não deve ser entendida desse modo
simplista, atribuindo às afirmações nas ciências humanas uma relativização
cuja função enfraquece suas certezas e, por oposição, concede um status
superior aos enunciados das ciências físicas, distinguindo um caráter de
veracidade absoluta.

Por exemplo, afirmar que uma partícula, um planeta, uma estrela, um objeto
qualquer é livre depende do modo pelo qual ele é representado. Ou seja, na
Física, o conceito de liberdade é também relativo, de modo semelhante à sua
interpretação nas ciências humanas. Uma tal afirmação requer um
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comentário técnico para justificá-la e para isso vamos recorrer a teorias
contemporâneas da Física.
Existem três leis fundamentais que descrevem completamente todos os
movimentos dos corpos envolvendo as chamadas teorias da relatividade,
que se distinguem pelos qualificativos especial, geral e métrica. A evolução
das características do espaço-tempo, desde o começo do século XX até os
dias de hoje, pode ser descrita por três momentos principais de síntese, a
saber:

A Relatividade Especial, no começo do século XX, se fundamentou sobre o
princípio de que cada observador possui um seu tempo próprio e se
movimenta em um espaço-tempo comum único, possuindo uma geometria
estática, absoluta e sem curvatura;

•

A Relatividade Geral, na segunda década daquele século, alterou essa
geometria mantendo sua universalidade, mas tornando-a variável,
identificando-a com a interação gravitacional;

•

A Relatividade Métrica, no século XXI, se baseia no princípio de que
cada observador, sobre o qual atuam forças de qualquer natureza,
institui sua própria geometria, na qual as forças que atuam sobre ele
são formalmente eliminadas. Como a geometria resultante (aquela
onde o corpo está livre de qualquer ação e se movimenta ao longo de
um caminho livre nessa geometria associada) depende do seu
movimento, concluímos que cada corpo estabelece uma geometria
particular, na qual ele é um corpo livre, isento de qualquer
interferência externa.

Dito de outro modo: um corpo submetido a uma força em um dado espaçotempo, pode ser descrito, de modo equivalente, como se estivesse livre de
qualquer força, desde que ele seja representado como se estivesse imerso
em uma geometria específica, dependente das propriedades de movimento
do próprio corpo. Isso significa que cada corpo possui “sua” geometria, na
qual o efeito da força externa que sobre ele atua é substituído pelas
propriedades da geometria onde o corpo passa a ser descrito. Ou seja, a
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noção de corpo livre depende igualmente da estrutura métrica do espaço
onde esse corpo é descrito.
Mesmo não tendo um caráter universal, devemos reconhecer que esse
procedimento produz um resultado notável: os efeitos da aceleração de um
corpo atuado por força de qualquer natureza, passam a ser substituídos por
um caminho livre em um espaço-tempo de geometria modificada. O corpo,
desprovido de aceleração nessa geometria efetiva, é então considerado
como um corpo livre. Essa eliminação da força pela caracterização de uma
geometria específica para cada corpo é uma simples questão de escolha do
modo de descrição.

Adquire-se, então, uma novidade inesperada: a liberdade dos corpos na
Física depende da representação escolhida. Ou seja, assim como nas
ciências humanas, onde a liberdade é relativa, também na Física,
contrariamente ao senso comum, a liberdade das coisas não tem caráter
absoluto.
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A questão da origem da massa e a evolução do universo foi apresentada de
modo popular em:
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