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Pois caro leitor tencionamos dedicar alguns dos próximos artigos deste 𝛿𝐾 à banda desenhada … e da boa, 

muito boa mesmo! 

Começamos este mês por um livro do nosso conhecido matemático, genial caso não saiba, Cédric Villani, em 

co-autoria com o mestre da banda desenhada Edmond Baudoin, sobre quatro outros génios, pouco 

conhecidos de muita gente, mas que tiveram influência decisiva no curso da 2.º Guerra Mundial.  

Assim os heróis destas histórias são: 

 
Werner Heisenberg  o físico alemão Pai do Princípio da Incerteza (ver este link).  

Aqui vemo-lo no fim da Guerra, 6 de Agosto de 1945, prisioneiro dos aliados, reunido num quarto de uma 

grande mansão em Inglaterra com outros nove grandes cientistas alemães, muitos Prémio Nobel.  

Ouvem na BBC a notícia do lançamento da bomba atómica. Espantados e chocados com o feito recriminam-

se por não terem sido eles a consegui-lo, principalmente o mais dotado dos alunos de Niels Bhor … 

Heisenberg. Falam da frustração da derrota alemã, outros dos crimes de guerra, outros do seu falhanço como 

cientistas. Uma conversa espantosa onde cada um é caracterizado pelas suas reflexões e lamentos.  

O texto vai ao ponto de, de forma elementar, mas clara e precisa, explicar a fissão nuclear e como funciona 

a bomba atómica. E, através das reflexões de Heisenberg, das dificuldades da sua produção… até há cálculos 

envolvidos! O Homem entreviu como os americanos a tinham construído! Uns anos antes, por um erro de 

um factor de 10 no cálculo da massa crítica, tinha convencido os alemães que a bomba era impossível de 

construir…sorte para o mundo! 

 

Alain Turing que decifrou o código de cifra alemão, o célebre Enigma, o que se estima tenha evitado a invasão 

da Inglaterra e encurtado a guerra em cerca de dois anos. Também inventou o Computador Universal e levou 

mais longe o resultado de Godel sobre a existência de proposições indemonstráveis numa teoria axiomática 

mostrando que o universo destas era muito mais vasto do que o que Godel tinha entrevisto. E resolveu um 

dos problemas de Hilbert: provou que não existe um algoritmo capaz de decidir sobre a veracidade dos 

teoremas. 

 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://www.youtube.com/watch?v=aAgcqgDc-YM&feature=endscreen&NR=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing


 
Leo Szilard, um homem sempre em movimento, o verdadeiro Pai da Bomba Atómica.  
 
Há tempos que andava a tentar contrariar a ideia do “imprudente” Rutherford de que a energia libertada 
quando o núcleo de um átomo se cindia e dois neutrões eram libertados era ínfima, não significativa em 
termos práticos, tinha mesmo dito que quem tentasse aproveitar essa energia não passava de um … Rêveur 
Lunaire1.  
 
Szilard estava obstinado em contrariar esta ideia: ele era um Rêveur Lunaire, um contraditor nato, tinha 
passado horas no quarto de hotel, dentro do banho, a pensar em desmenti-la. 
 
Até que um dia, em Londres, numa passadeira para peões, fixando o sinal vermelho,  teve uma visão: os dois 
neutrões disparados cindiam outros dois núcleos que libertavam quatro neutrões que… BOOM … 
desencadeavam uma reação em cadeia libertando uma brutal quantidade de energia: tinha descoberto o 
princípio da bomba atómica.  
 
Quando comunicou o facto a Einstein este disse: - Não me tinha ocorrido! 
 

 Szilard era um Homem Moral que até deixou os seus Dez Mandamentos que aparecem numa tábua no livro. 

Repare no Sétimo Mandamento:  

“Honra as crianças. Escuta as suas palavras com reverência e fala-lhes com um amor infinito”  

 

Marechal do Ar Hugh Dowding, um militar rigoroso, meticuloso, decisivo na preparação e condução da 

resistência ao exército alemão. Conduziu a RAF na Batalha de Inglaterra. 

As reflexões genéricas sobre a condução da guerra bem como o caso concreto da resistência em França e da 

Batalha de Inglaterra, feitas por ele com as palavras de Villani, são um colosso e deviam ser lidas por todos, 

militares e não só. Que exemplo!!!... 

 

Quatro homens perturbados, que nunca deixaram de ser totalmente crianças2, e que, nas palavras de Villani, 

um dia, uma noite, sonhando na rua ou à luz da Lua, num fulgor de lucidez tiveram uma ideia com a 

capacidade de mudar o mundo.    

Enfim um livro que devia ser traduzido e divulgado em famílias, escolas e universidades, que dá uma ideia 

inesquecível, por dentro, do que é a actividade dos cientistas, como interagem com a sociedade e como as 

suas ideias influenciam o curso da vida da Humanidade. 

Chapeau a Cédric Villani. 

 

NOTA – Pode ver a apresentação deste precioso livro, pelo próprio Villani, aqui.  

No fim da apresentação poderá ver que Villani responde a um estudante do fim do secundário que o 

questiona sobre como se devia preparar para iniciar uma carreira com forte componente em Matemática ou 

Física com algumas indicações a primeira das quais é aprender a programar: o mais parecido com uma 

demonstração pois parte-se de um resultado inicial e há que desenvolver uma cadeia lógica, onde tudo é 

definido com precisão, para chegar ao resultado desejado. E acrescenta:  Fórmulas e cálculos, não é grave … 

 
1 Em inglês “Talking moonshine”. Como vê acaba por ser Ernest Rutherford a dar o nome ao livro… 
2 Szilard pediu que as suas cinzas fossem lançadas de balões coloridos para divertir as crianças. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Szilard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/les-reveurs-lunaires/

