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Enunciados protocolares: Um episódio histórico ilustrativo 
 
Um eloqüente exemplo prático da ocorrência de enunciados protocolares pode ser encontrado nas 
reminiscências do célebre físico teórico Richard Feynman acerca da elaboração da teoria da 
interação nulcear fraca. Recordemos o pano-de-fundo histórico do episódio. Nos anos 50, as 
partículas conhecidas como θ e τ colocavam um problema intrigante, o chamado "quebra-cabeças 
θ-τ" (theta-tau puzzle). Ambas as partículas pareciam possuir a mesma massa e o mesmo tempo de 
vida, mas uma se desintegrava em dois píons, e a outra em três. A possibilidade de que se tratasse 
de dois estados da mesma partícula, decaindo ora em dois píons, ora em três, era excluída pelo 
princípio da conservação da paridade. Em 1956, Lee e Yang sugeriram que o princípio poderia ser 
violado nas interações fracas em geral, e C .S. Wu mostrou experimentalmente que isso de fato 
ocorria. O problema era então construir uma nova teoria da interação fraca (em substituição à velha 
teoria de Fermi, baseada na eletrodinâmica quântica) que explicasse teoricamente a não-
conservação da paridade. (Lembremos que, em particular, os decaimentos beta fazem parte dos 
processos em que intervém a interação fraca.) A partir daqui, deixamos o próprio Feynman narrar a 
história. 
 

[…] Fui então passar o verão no Brasil. 
 Quando voltei aos Estados Unidos, quis saber qual era a situação com 
respeito ao decaimento beta. Fui ao laboratório da Professora Wu em 
Columbia, e ela não estava, mas outra moça que estava lá me mostrou toda 
sorte de dados, todo tipo de números caóticos que não se encaixavam com 
nada. Os elétrons, que no meu modelo viriam todos girando para a esquerda 
no decaimento beta, vinham para a direita em alguns casos. Nada se 
encaixava com nada. 
 Quando voltei ao Caltech, perguntei a alguns experimentalistas qual era a 
situação do decaimento beta. Lembro de três sujeitos, Hans Jensen, Aaldert 
Wapstra e Felix Boehm, sentando-se junto comigo num banquinho e 
começando a me contar todos aqueles fatos: resultados experimentais de 
outras partes do país, e os seus próprios resultados experimentais. (Feynman 
1989, pp. 228-229) 

 
Surge agora, implícito em meio à narrativa, um "enunciado protocolar", do tipo "O Sr. A observou 
S": 
 

Como eu conhecia aqueles tipos, e sabia quão cuidadosos eles eram, prestei 
mais atenção aos resultados deles do que aos outros. [...] 

 
Vale dizer, para Feynman era metodologicamente importante que o seu raciocínio envolvesse 
enunciados como "Jensen, Wapstra e Boehm, experimentalistas confiáveis, observaram que...". A 
narrativa continua. 
 

Os resultados deles, sozinhos, não eram tão inconsistentes; mas eram-no 
todos os outros mais os deles. 
 Finalmente, eles me passaram todo esse negócio [stuff] e disseram: "A 
situação está tão enrolada que até mesmo algumas das coisas que eles 
estabeleceram há anos estão sendo questionadas — como o decaimento beta 
do nêutron ser S e T. Está tão confuso! Murray [Gell-Mann] diz que pode 
até mesmo ser V e A." 

 
Lembremos que S, T, V e A significam, respectivamente, "escalar", "tensorial", "vetorial" e "axial". 
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 Pulei do banco e disse: "Então agora entendi TUDO!" 
 Eles pensaram que eu estivesse brincando. Mas a coisa com que eu tivera 
problemas na reunião de Rochester — a desintegração nêutron-próton — 
tudo se encaixava menos aquilo; mas se fosse V e A, em vez de S e T, 
aquilo também se encaixava. Portanto eu tinha a teoria completa! (Feynman 
1989, p. 229) 

 
Feynman e Gell-Mann desenvolveram, então, uma bem-sucedida teoria das interações fracas (a 
chamada "teoria V-A" — lê-se "V menos A" ou “vetorial menos axial”), capaz de dar conta da 
violação da paridade. Mais tarde, porém, surgiu uma aparente anomalia. Feynman menciona 
 

…um experimento de Valentine Telegdi em que ele media o número de 
elétrons que vai em cada direção quando um nêutron se desintegra. Nossa 
teoria previa que o número devia ser o mesmo em todas as direções, 
enquanto Telegdi constatou que vinham 11% a mais em uma direção do que 
nas outras. (Feynman 1989, p. 232) 

 
Novamente, aparece aqui um "enunciado protocolar": 
 

Telegdi era um excelente experimentalista, e muito cuidadoso... [Ele] nos 
mandou uma carta, que não era exatamente fulminante, mas que, não 
obstante, mostrava que ele estava convencido de que nossa teoria estava 
errada. No final ele escreveu: "A teoria F-G (Feynman-Gell-Mann) do 
decaimento beta não é F-G coisa nenhuma". 
 Murray disse: "O que faremos a respeito disso? Você sabe, Telegdi é um 
bocado bom". 
 Eu disse: "Vamos apenas esperar". 

 
Embora Telegdi pudesse ter utilizado, para comunicar sua descoberta, um enunciado impessoal 
como "Dada uma montagem experimental M, e condições C especificadas, observou-se que...", 
para Feynman e Gell-Mann era claro que o enunciado relevante a considerar era do tipo "Dada uma 
montagem experimental M, e condições C especificadas, V. Telegdi, um conhecido e excelente 
experimentador, observou, na ocasião T, que...". Ou seja, um legítimo enunciado protocolar. 
 
Não obstante, nossa história termina com uma vitória para Feynman e Gell-Mann: 
 

 Dois dias depois, chegou outra carta de Telegdi. Ele era um convertido 
completo. Ele vira, a partir de nossa teoria, que havia negligenciado a 
possibilidade de o recuo [recoiling] do próton em relação ao nêutron não ser 
o mesmo em todas as direções. Assumira que é o mesmo. Inserindo as 
correções que nossa teoria previa em vez das que ele estivera usando, os 
resultados se ajustavam e ficavam em completa concordância. (Feynman 
1989, pp. 232-233) 

 
O interessante a notar aqui é que a vitória da nova teoria foi alcançada através de uma revisão dos 
próprios enunciados protocolares — exatamente como defendia Neurath! 
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