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De olho no futuro da humanidade, 
cientistas buscam explicações na 
origem do Universo

Observar os fenômenos naturais e explorar o espaço 

exerce um fascínio no homem há milhões de anos. 

Pensadores de todas as eras já se atreveram a 

descrever a história do Universo, criando teorias 

evolucionistas, tentando, assim, prever seu destino mais provável.

Aos poucos, as experiências foram provando que não deveríamos 

nos ater aos porquês do processo, e sim, ao como. Pela 

composição de diversas áreas da ciência, o grande quebra-cabeça 

da evolução, aos poucos, vem sendo montado. A astronomia 

exerce, sem dúvida, um papel protagonista no desfolhar desse 

mistério existencial.

BÁRBARA DUQUE | repórter

Astrometria de Posição, Mecânica Celeste e Astrofísica, 

juntamente com a Cosmologia, compõem esse elaborado ramo 

da ciência. Devemos, aqui, nos ater à última área mencionada, a 

Cosmologia, que, baseada em observações, estuda a estrutura, a 

evolução e a composição do Universo como um todo.

Como parte da ciência moderna, a Cosmologia é baseada em 

observações. Os dados podem ser colhidos ou pelos diversos 

aparelhos, como telescópios e rádio telescópios posicionados 

na Terra, ou do espaço, pelos satélites artificiais em órbitas ao 

redor do planeta. Os satélites captam a radiação eletromagnética 

proveniente do espaço, em diferentes comprimentos de ondas, 

Desenvolveu suas teorias baseadas nos 
quatro elementos: água, terra, fogo e ar. 

Detalhou a relação entre esses elementos, 
suas dinâmicas, como eles impactaram na 
Terra e como eles eram, em muitos casos, 

atraídos entre si por forças não específicas

Construiu a primeira luneta astronômica 
e com ela observou a Via Láctea, os 

satélites de Júpiter, as manchas do Sol 
e as fases de Vênus. Achados astronô-
micos que embasaram a afirmação de 
Copérnico sobre a teoria heliocêntrica

ARISTÓTELES
(384 A.C. A 322 A.C.)

GALILEU GALILEI
(1564 A 1642)

NA UFJF, O FÍSICO GIL DE OLIVEIRA NETO DESENVOLVE PESQUISAS EM COSMOLOGIA QUÂNTICA, TRABALHANDO 

EM  POSSÍVEIS CAUSAS PARA O FENÔMENO DA EXPANSÃO ACELERADA DO UNIVERSO

Conhecimento 
Científico na 

linha do tempo:
Sucessões e rupturas
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Desenvolveu as Três Leis Fundamentais da 
Mecânica e a Teoria da Gravitação Universal. 

Com essa última foi capaz de unificar fenômenos 
tão distintos, como o movimento orbital da Lua 

ao redor da Terra, dos planetas e cometas ao 
redor do Sol e o movimento das marés na Terra

Mostrou que massa é equivalente a energia 
e a luz é composta de partículas chamadas 

de fótons. Culminou com sua teoria da 
gravitação, denominada Relatividade 
Geral,  na qual o espaço é encurvado 

pela presença de matéria e as partículas 
seguem trajetórias nesse espaço curvo 

Responsável pela equação de Dirac, a qual 
descreve, com sucesso, partículas elementares 

como o elétron. Introduziu, teoricamente, 
o conceito de antipartícula. Desenvolveu 
o formalismo hamiltoniano de sistemas 

vinculados, o que permitiu o desenvolvimento 
da teoria da Relatividade Geral Quântica

ISAAC NEWTON
(1642 A 1727)

ALBERT EINSTEIN
(1879 A 1955)

PAUL DIRAC
(1902 – 1984)

possibilitando atingir, hoje, um nível de elaboração teórico 

bastante elevado.

Um dos maiores avanços para esta ciência foi a formulação da 

lei da gravitação, interação fundamental mais importante para 

representar a dinâmica da matéria no Universo. Para explicar 

tal fenômeno, a teoria mais aceita, hoje em dia, é a Relatividade 

Geral (RG), formulada pelo físico alemão Albert Einstein, em 1916. 

Assim, os modelos cosmológicos são pensados em termos dessa 

elaborada teoria.

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO
É comum definir o início do pensamento científico no século IV 

a.C., com os conceitos “metafísicos”, eminentemente qualitativos 

e fundamentados em princípios filosóficos desenvolvidos por 

Aristóteles. Ideias essas que prevaleceram por mais de dois mil 

anos até a ciência moderna, estruturada sobre uma combinação 

de empirismo e fórmulas matemáticas, iniciada com o físico inglês 

Isaac Newton, no século XVII.

Um Universo rigidamente ordenado segundo critérios 

metafísicos foi substituído por um novo Cosmos regido pela 

causalidade mecânica, expressa por meio de leis matemáticas, e 

completamente destituído de conceitos como finalidade e valor. 

A revolução introduzida por Copérnico ultrapassou os limites da 

astronomia, promovendo uma transformação do pensamento 

científico que conduziu ao nascimento da física de Isaac Newton, 

estabelecendo que o Universo é regido por leis matemáticas 

imutáveis.

O paradigma newtoniano foi ultrapassado no início do século XX 

com a teoria da Relatividade Geral. Segundo essa nova teoria, 

um corpo muito massivo deforma o espaço em sua volta, assim 

um segundo corpo se propagando nessa região é atraído. A luz 

quando se propaga tem energia, portanto massa. Desta forma, ao 

invés de seguir em uma linha reta, nas proximidades de um corpo 

massivo, ela faz uma curva.

Este foi um grande salto para a compreensão da evolução, dando 

suporte para que outros físicos pudessem avançar nessa linha 

do tempo, agregando dados a esta elaborada equação. Baseado 

nesse novo quadro, teorias avançadas sobre a origem do universo 

puderam ser descritas. A mais importante delas é a teoria do Big 

Bang, aceita até hoje como a melhor explicação para o início do 

Universo.

Desenvolver teorias mais simples e 
consistentes é o principal desafio 
dos físicos que buscam desvendar 
os mistérios do Universo, desde 
o nascimento, passando por sua 
evolução, até seu fim. Grandes 
pensadores marcaram a história 
com descobertas que mudaram o 
rumo da humanidade
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Introduziu o termo “buraco negro” para descrever 
um sistema gravitacional tão intenso do qual nem 

mesmo a luz pode escapar. Um dos pioneiros 
da teoria de fissão nuclear. Propôs, juntamente 

com Bryce DeWitt, a equação fundamental 
da Relatividade Geral Quântica, em 1967

Desenvolveu, juntamente com John 
Wheeler, a equação fundamental da 

Relatividade Geral Quântica, hoje conhecida 
como equação de Wheeler-DeWitt. Aplicou 
essa equação, pela primeira vez, no estudo 

de um modelo cosmológico, fundando 
assim a chamada Cosmologia Quântica

Desenvolveu trabalhos sobre as características dos 
buracos negros, o efeito da mecânica quântica 

sobre eles e como principal resultado descobriu 
que buracos negros emitem radiação térmica. Foi 

o responsável pelo ressurgimento do interesse 
em Cosmologia Quântica no início dos anos 80

JOHN ARCHIBALD 
WHEELER
(1911 – 2008)

BRYCE DEWITT
(1923 - 2004)

STEPHEN HAWKING
(1942 ATÉ HOJE)

A RG descreve a força da gravidade em termos da geometria 

do espaço-tempo. Medir a curvatura do espaço causada pela 

gravidade é um viés importante para compreender como essa 

teoria se relaciona com a física quântica. Descrever essa interface 

é um dos principais objetivos para a física do século XXI. Desafio 

esse assumido por uma grande parcela da comunidade física de 

todo o mundo, inclusive nomes populares como o físico inglês 

Stephen Hawking.

ORIGEM DO UNIVERSO
Com base em dados observacionais e na RG, a teoria do Big Bang 

diz que há aproximadamente 13,7 bilhões de anos houve uma 

explosão inigualável da única coisa que existia nessa época: um 

átomo primordial extremamente denso. A explosão deste átomo 

deu origem não só a toda matéria que vemos ao nosso redor, mas 

também ao próprio espaço e ao eixo do tempo. A esse evento 

cataclísmico foi dado o nome de Big Bang.

Logo após o Big Bang, o Universo era extremamente pequeno 

e quente. Inicialmente, passou por uma fase de rápida expansão 

chamada inflação. Em um período muito curto, o raio do Universo 

cresceu diversas vezes. No final desse período, o Universo estava 

extremamente homogêneo e isotrópico. Qualquer irregularidade 

proveniente da explosão inicial havia desaparecido. À medida que 

o Universo expande, seu tamanho aumenta e sua temperatura 

diminui.

ESPAÇO - TEMPO

O Big Bang é um exemplo do que é chamado em RG de 

singularidade do espaço-tempo. Isso significa que toda a 

possibilidade de previsão física da RG é perdida nesse instante. 

Desta forma, os físicos começaram a pensar em novas teorias 

para estudar o momento inicial do Universo.

A primeira teoria proposta foi a Cosmologia Quântica (CQ), que 

resulta de uma combinação da RG com a Mecânica Quântica. 

Essa última foi formulada, de maneira satisfatória, na década de 

1920, por diversos físicos, entre eles o dinamarquês Niels Bohr, o 

alemão Werner Heisenberg e o austríaco Erwin Schrödinger.

A CQ teve sua origem com os trabalhos do físico inglês Paul 

Dirac, o qual escreveu pela primeira vez as equações da RG 

de uma forma apropriada para a quantização. Depois disso, os 

físicos americanos John Archibald Wheeler e Bryce DeWitt 

desenvolveram a equação fundamental da CQ, a qual leva o nome 

dos seus dois descobridores. Já na década de 1980, um grande 

impulso foi dado com os trabalhos do físico Stephen Hawking, 

explorando modelos do Universo utilizando a formulação de 

integrais de caminho da Mecânica Quântica.

COSMOLOGIA QUÂNTICA NA UFJF
O físico Gil de Oliveira Neto, professor desde 2010 do curso 

de Licenciatura a Distância do Departamento de Física da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (DF/UFJF), desenvolve 

pesquisas em Cosmologia Quântica. Seus trabalhos na área 

tiveram ínício em 1995, quando obteve seu doutoramento pela 

Universidade de Newcastle-Upon-Tyne, no Reino Unido.
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No período em que esteve no Reino Unido foi orientado pelo físico 

inglês Ian Gordon Moss, o qual obteve o seu doutoramento pela 

Universidade de Cambridge, sob a orientação do físico Stephen 

Hawking.

Oliveira Neto se dedicou a estudar o início do Universo como 

descrito pela CQ. De volta ao Brasil, trabalhando sozinho, como 

pós-doutorando em instituições do Rio de Janeiro e no DF/UFJF, 

onde permaneceu de 1999 até 2004, demonstrou que em todos 

os modelos para o nosso Universo, estudados por ele, o instante 

inicial não é singular. Ou seja, o Universo não se inicia com a grande 

explosão chamada de Big Bang. A explicação para esse resultado, 

em alguns casos, é porque o ‘tamanho’ inicial do Universo é maior 

que zero. Em outros casos, isso acontece porque a geometria do 

espaço-tempo é regular no instante inicial do Universo.

A partir de 2004, Gil se tornou professor adjunto efetivo da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na Faculdade 

de Tecnologia de Resende (FAT) quando iniciou, juntamente com 

outros colegas, o grupo de pesquisa em Física Computacional, no 

qual lidera a área de Cosmologia Quântica. A partir de então, com 

mais recursos computacionais, foi possível não só demonstrar que 

os instantes iniciais de diversos modelos do nosso Universo são 

regulares, livres de singularidades, como calcular a probabilidade 

para o surgimento desses universos. Além disso, ele começou a 

se dedicar ao estudo da interpretação de Bohm aplicada a CQ. 

Esses trabalhos contam com a colaboração de professores de 

instituições como: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal Fluminense (UFF), UFJF e alunos do Programa de Pós-

graduação em Física da UFJF. Oliveira Neto já orientou e co-

orientou três alunos do PPG-Física da UFJF.

Já na UFJF, trabalha em possíveis causas para o fenômeno da 

expansão acelerada do Universo, descoberto em 1998, o que 

rendeu prêmio Nobel de Física em 2011 aos seus descobridores. 

Tem estudado também modelos em CQ em que as variáveis 

dos modelos não satisfazem a conhecida regra de comutação 

do produto entre números e funções, cujos resultados já foram 

submetidos a publicação em revistas científicas internacionais.

MAIS

Gil de oliveirA neto

Gilneto@FisiCa.uFJF.br

proFessor adJunto e membro permanente do proGrama 

de pós-GraduaCao do departamento de FísiCa da uFJF
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