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Introdução  

O desenvolvimento da ciência foi marcado por períodos de grandes 
descobertas experimentais ou formulações de ideais teóricos, até chegar ao ponto 
em que se definiram os dois grandes pilares da ciência moderna: a mecânica 
quântica e a relatividade geral. As duas teorias explicam bem o funcionamento do 
universo, mas há um ponto onde elas se tornam incompatíveis. Atualmente existe 
uma teoria que promete resolver esse problema, a teoria das supercordas (GREENE 
2001). A última grande obra realizada que poderá contribuir para a comprovação 
dessa teoria é o LHC (Grande Colisor de Hádrons, em inglês). Sua construção 
custou aproximadamente três bilhões de euros, além dos gastos com manutenção e 
funcionamento (PRESSE, 2010). 

Neste artigo é realizada uma pesquisa de opinião, buscando averiguar o que 
pensam os universitários de diferentes cursos da Universidade Estadual do Centro-
Oeste do Paraná (UNICENTRO) a respeito da importância de se investir grandes 
montantes de dinheiro na pesquisa em Física. Serão apresentadas as opiniões dos 
graduandos de diferentes cursos, apontando as principais diferenças entre os alunos 
de distintas áreas de conhecimento.  

O tema escolhido para a montagem do questionário, usado como 
instrumento desta pesquisa, foi a teoria das supercordas e sua possível 
comprovação através das experiências realizadas no LHC. 

Desenvolvimento 

Para averiguar as opiniões dos graduandos em relação à pesquisa em 
Física, foi elaborado um questionário. Esse questionário foi aplicado em alunos dos 
cursos de: Física, Geografia, História, Administração e Enfermagem, sendo os três 
primeiros licenciaturas. De cada um dos cursos, participaram o primeiro e o último 
ano, – exceto o curso de Enfermagem, cuja participação foi dos alunos do primeiro e 
terceiro anos.  

O objetivo de escolher classes de diferentes áreas de conhecimento é 
observar as principais diferenças de opiniões entre os cursos. Além disso, foram 
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escolhidas duas turmas de cada curso, o que possibilitará a verificação de uma 
possível tendência à mudança de opinião com o decorrer da graduação. 

O questionário foi estruturado na seguinte ordem: uma breve apresentação 
sobre quem elaborou e qual será a sua finalidade; um texto referente à teoria das 
supercordas e o LHC; uma lista com o custo das maiores construções realizadas 
pelo homem (Vários Autores, 2010), incluindo algumas construções feitas com o 
objetivo de pesquisa, como o LHC;  oito questões.  

Análise dos resultados 

Serão apresentados os resultados obtidos para as questões 2, 4, 5 e 6, 
devido estas questões terem maior relação com a pesquisa em Física e com os 
investimentos necessários para realizá-la. Ao todo 210 alunos responderam ao 
questionário.  

Questão 2: Qual é a relevância que uma possível comprovação da teoria 
das cordas teria para você? 

Do total dos 210 entrevistados, 25% acreditam que a comprovação da teoria 
das cordas será muito relevante e 40% acreditam que será razoavelmente relevante, 
totalizando 65% dos alunos que demonstram boas perspectivas em relação à teoria. 
Não houve grandes diferenças entre o primeiro e o último ano de cada curso, com 
exceção do curso de História. Este resultado mostra que a teoria tem um forte apelo 
para os estudantes. Possivelmente isso se deve ao fato de, em muitos momentos, 
essa teoria ser denominada a teoria sobre tudo, e a comprovação de uma teoria que 
promete explicar todo o universo deveria ser, sobretudo, muito relevante. 

Questão 4: Em relação ao governo e as entidades competentes, o quanto 
você acha que eles deveriam investir na pesquisa em Física? 

É possível imaginar que os dados coletados para esta questão demonstrem 
uma possível tendência dos graduandos com as necessidades da sua área. De fato, 
verificou-se que 89% dos acadêmicos do primeiro ano de Física acreditam que deve 
haver mais investimentos em pesquisa. Além disso, os acadêmicos dos demais 
cursos participantes apresentam uma posição menos favorável que os alunos de 
Física.  

Contudo, a maior parte dos participantes acredita que o investimento em 
pesquisa deve ser superior ou deve permanecer na mesma quantia; 48% pensam 
que é necessário fazer mais investimentos e 35% acreditam que pode continuar 
sendo investida a mesma quantia que está se investindo atualmente. Analisando 
estes dados fica evidente que a maioria absoluta dos entrevistados é favorável ao 
dinheiro que está sendo empregado nessas pesquisas. 

Questão 5: Sobre o LHC e de acordo com o seu conhecimento, qual é a 
importância que suas possíveis descobertas proporcionarão à Física? 

Em geral, mais da metade dos acadêmicos participantes indicam que as 
possíveis descobertas do LHC serão de extrema importância para a Física. É 
possível que esta porcentagem superior a 50% seja devido ao texto introdutório do 
questionário que comenta sucintamente quais descobertas poderão ser feitas 
durante os experimentos realizados, o que dá uma impressão de grande importância 
para a Física. 
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De fato, os cientistas que trabalham neste projeto afirmam que o objetivo da 
máquina é, principalmente, encontrar partículas elementares que completam lacunas 
no modelo padrão – como o Bóson de Higgs, uma partícula que está associada ao 
campo de Higgs, responsável por interagir com as partículas e proporcionar massa a 
elas (MOREIRA, 2007). 

Questão 6: Para você, qual é o nível da conexão existente entre o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a realização de pesquisas em Física? 

Analisando os dados coletados, pode-se verificar que 87% dos entrevistados 
acreditam que o grau de conexão é alto, sendo 41% dos alunos afirmando que a 
pesquisa em Física e novas tecnologias estão totalmente conectadas. Este grande 
número de alunos que acreditam na relação entre a pesquisa em Física e o 
desenvolvimento de tecnologias é possivelmente explicado pelo contato que todos 
tiveram com a Física no Ensino Médio, e pelas disciplinas que alguns ainda assistem 
na universidade. Por exemplo, os alunos de Enfermagem estão habituados nos 
hospitais com tecnologias extremamente relacionadas com a Física, como exames 
de raios-X, ultrassom, ressonância magnética, tratamentos de radioterapia, entre 
outras.  

 
Considerações finais 

Neste trabalho foi possível verificar o que acadêmicos de diferentes áreas do 
conhecimento acreditam a respeito dos altos investimentos em pesquisa em Física e 
dos benefícios que resultam para a humanidade. Conhecer as opiniões defendidas 
pelos acadêmicos é interessante já que estão estudando para se tornar agentes nas 
políticas científicas e tecnológicas, como gestores, como pesquisadores, ou mesmo, 
como cidadãos. Incentivar reflexões sobre este assunto é importante atualmente, 
levando em consideração o ponto de desenvolvimento atingido pela Física, 
representado, de certa forma, pela recente construção da gigantesca e valiosa obra 
do LHC. 
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