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Mas quem é que vai te pagar para você ficar contando
estrelas, filho? Você não acha essa sua ideia de ser ´físico´
meio maluca? Afinal de contas, o que é que significa ser
cientista? É ficar pensando no mundo, dando aulas na
universidade? É isso? É esse o futuro que você quer? Coisa
de sonhador, isso sim!" Assim discursou meu querido pai
quando tive coragem e lhe dizer que havia decidido me
transferir do curso de engenharia química para o curso de
física. Eu já sabia que isso ia acontecer. Meu pai, um
excelente dentista, queria que eu aplicasse o meu interesse
pela ciência em coisas mais concretas, mais práticas, do
que o estudo do Universo, das estrelas, dos átomos e de
coisas ainda menores do que eles. Achava, e com certa
razão, que eu podia me dedicar à ciência "como hobby",
nas horas vagas, "como o que eu faço com o meu piano".

Do mesmo jeito que ninguém precisa ser músico ou tocar
um instrumento para gostar de música, ninguém precisa

ser um cientista para apreciar as fantásticas descobertas da
ciência. Pois é, meu pai achava que eu devia cursar
engenharia: "O Brasil precisa de engenheiros", dizia, sem
dúvida com ótimas intenções. Meu pai, como todos os
pais, queria o melhor para mim. E, na visão dele, ser
cientista era uma escolha meio arriscada para o meu futuro
profissional.

O resultado desta "campanha paterna" foi que acabei
prestando vestibular para a faculdade de engenharia
química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá
fiquei por dois anos, fazendo o ciclo básico, os dois
primeiros anos do curso de engenharia que, felizmente,
têm muito em comum com o de física. Não que eu tenha
alguma coisa contra os engenheiros. Muito pelo contrário! 

Meu problema não era a engenharia em si, mas o que eu
queria fazer da minha vida. Bem que tentei gostar de
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engenharia. Pensei até em certos projetos em que poderia
trabalhar, como o reprocessamento de lixo para eliminar a
poluição, ou o uso de energia solar. Mas não tinha jeito. 

Eu era uma negação no laboratório de química, e só queria
saber de assuntos mais exóticos ("coisas de sonhador"),
como a Teoria da Relatividade de Einstein, os buracos
negros, os elétrons e a radioactividade, a origem do
Universo... 

Desde pequeno, sempre fui fascinado pelos mistérios do
mundo. Quando tinha uns sete anos, Luiz e Rogério,
meus irmãos mais velhos, ganharam um livro sobre ani-
mais chamado Os mamíferos. Pois é, irmão mais velho não
serve só para atazanar a vida dos menores. Às vezes, entre
algumas torturas domésticas, como quando eles botaram
pimenta no meu pão e disseram que era "molho de carne,
que você gosta tanto", ou quando o Rogério resolveu testar
na minha perna a pressão (que era, claro, bem fraquinha)
do revólver de chumbinho, meus irmãos dividiam um
pouco da sua "sabedoria" com o insignificante caçula.
(Mas minha vingança não tardou. Quando eu tinha dez
anos, meu pai casou de novo, e eu também ganhei um
irmão caçula para atazanar...) Sentavam-se durante horas
comigo (bem, talvez uma meia hora) para ler o livro sobre
mamíferos, e me explicavam todos os detalhes e diferenças
entre um leopardo e uma chita. Ou entre uma baleia e um
narval. (Você sabe o que é um narval?).

E eu me perguntava como era possível existirem tantos
animais no mundo. Será que uns três ou quatro já não
bastariam? O que determinava quantos animais podiam

existir na Terra? Será que havia alguma explicação para
isso? A coisa ficou ainda mais interessante quando descobri
que não foi sempre que existiram os animais, ou mesmo a
Terra. Animais aparecem e desaparecem (ou se tornam
extintos), e a Terra  se formou há aproximadamente 4,5
biliões de anos. Ou seja, tudo o que existe, das montanhas
e oceanos aos animais, e até o próprio mundo, tem uma
história com começo, meio e fim. 

Essa foi a revelação mais importante da minha vida. Se
tudo tem uma história, talvez seja possível descobri-la. 

Como surgem e desaparecem os animais, os planetas, as
estrelas, e mesmo o Universo, que contém tudo o que
existe? O que pode ser mais fascinante do que passar a vida
tentando decifrar esses mistérios? Era isso que eu queria
fazer quando crescesse, ser um detective da Natureza,
buscando aqui e ali pistas que explicassem por que as
coisas são como são. E foi o que acabou acontecendo
quando me transferi da engenharia para a física e resolvi
ser cientista. Concluí que é inútil tentarmos ser o que não
somos. Se eu ficasse na engenharia, mesmo que me
tornasse um engenheiro eficiente, passaria o resto da vida
frustrado, pensando no que teria acontecido se eu tivesse
tido a coragem de ser cientista. E frustrado eu não queria
ser. Afinal, a vida é uma só. Meu pai, sábio que era,
entendeu isso muito bem e me deu a bênção. No meu céu,
nenhuma estrela brilha tão forte como a dele.
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