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RESUMO 

 

A motivação principal da escolha deste tema é contribuir para tornar mais 

atraente o ensino de Física, através de abordagens multidisciplinares e tornando-a 

mais ligada ao cotidiano dos estudantes, e diminuindo assim o distanciamento entre 

a escola e a vida real. Este trabalho é uma resenha pedagógica do livro “Física e 

Filosofia” de Werner Heisenberg, focalizando temas da Física Moderna tais como o 

Princípio de Incerteza e a Complementaridade de Bohr, além da natureza da luz, 

fazendo a conexão reflexiva entre estas ideias e conceitos filosóficos a respeito da 

natureza ontológica ou epistemológica das construções científicas. Apresento ao final 

uma proposta multidisciplinar de intervenção pedagógica, a quatro mãos com o 

professor de Filosofia, a fim de permitir que o entrelaçamento das duas disciplinas 

torne possível abordar temas da Física Moderna sem a necessidade de apresentar o 

seu formalismo matemático.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física; Filosofia; Física Moderna; Princípio de Incerteza; 

Complementaridade de Bohr; natureza ontológica ou epistemológica 



 

ABSTRACT 

 

The main motivation for the choice of the theme for this monograph is to present 

a contribution to render more attractive the study of Physics, via a multidisciplinary 

approach to the subject, which can bring it closer to the student’s daily life and 

decrease the distance between the school’s environment and real life. This work is a 

pedagogical review of the text “Physics and Philosophy”, by Werner Heisenberg, which 

focus on themes of Modern Physics, such as the Uncertainty Principle, Bohr’s 

Complementarity, and the nature of light, establishing a reflexive connection between 

these ideas and philosophical concepts on the ontological or epistemological nature of 

scientific constructs. It is finalized by a multidisciplinary proposal of a pedagogical 

intervention side by side with a philosophy teacher, thus allowing an entanglement 

between the two fields as a possibility for presenting basic ideas of Modern Physics 

without the need for a presentation of its complex mathematical formalism. 

 

Keywords: Physics teaching; Philosophy; Modern Physics; Uncertainty Principle; 

Bohr’s Complementarity; ontological or epistemological nature. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino básico brasileiro é frequentemente tema de debates apaixonados 

entre especialistas e comunicadores da mídia impressa e televisada. Uma das tônicas 

das intervenções nestes debates é uma avaliação negativa da eficácia deste ensino. 

Esta avaliação é inclusive corroborada pelos resultados medíocres obtidos pelos 

estudantes brasileiros em diagnósticos de larga escala, tanto nacionais quanto 

internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). 

Os resultados de nossos estudantes sempre se situam entre os piores de todos os 

países que participam deste processo, tanto na faixa etária correspondente ao nosso 

ensino fundamental quanto na do ensino médio, mas é neste último que soam mais 

dramáticos. De fato, é voz corrente entre os debatedores deste tema que o nosso pior 

gargalo no ensino básico se situa nos anos relativos ao ensino médio, tanto no que 

diz respeito à eficácia da aprendizagem quanto às taxas de retenção e evasão. Os 

indicadores que apoiam estas conclusões mostram quadros similares quando 

comparamos o ensino público com o privado, com ligeira vantagem para este último, 

e só são comparáveis aos números médios de países com mais tradição educacional 

quando restringimos a análise a um subconjunto pequeno das escolas, composto 

basicamente pelos estabelecimentos federais e por um pequeno número de escolas 

privadas com clientela de alto poder aquisitivo.  

Esta dura realidade nos convida à pesquisa a respeito das causas que 

provocam estes resultados. Mais uma vez, o debate levanta uma série de questões, 

que abrangem temas relativos à natureza e composição dos currículos, à estrutura 

conceitual e Física da escola básica, à formação de professores, e até às 

desigualdades sociais que são tão intensas em nossa sociedade. Exceção feita a este 

último elemento, que é, sem dúvida, um dos maiores problemas que afligem nossa 

sociedade, não nos parece possível selecionar um dentre os demais múltiplos 

elementos que influenciam o resultado de aprendizagem de nossos estudantes. Desta 

forma, as desigualdades sociais devem merecer a prioridade na busca de soluções 

estruturais para este problema tão determinante para o nosso futuro enquanto 

sociedade justa e democrática. Por outro lado, refletir sobre um problema 

multidimensional como este, propondo alternativas, está além de nossas 

possibilidades enquanto licencianda em vias de se tornar profissional de ensino. Mas 
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creio que seja possível focalizar partes do problema e compor propostas de melhorias, 

ainda que pontuais e com eficácia apenas parcial. 

Nesta monografia, que é em parte motivada pelos comentários expostos nos 

parágrafos anteriores, pretendo me concentrar nas possibilidades de atuação de um 

professor de ensino médio de Física, que é o meu futuro profissional. Como 

mencionado acima, é essa a etapa que apresenta piores indicadores no momento. 

Além dos resultados ruins apresentados nos exames diagnósticos que avaliam 

domínio de conteúdos e desenvolvimento de atitudes críticas e cidadãs, nos 

defrontamos com uma realidade na sala de aula extremamente preocupante, onde a 

desmotivação e o desinteresse que os estudantes demonstram pelo aprendizado só 

não são piores que os indicadores de evasão e abandono. Mais uma vez, trata-se de 

um problema claramente multidimensional, com componentes sócio-econômicos e 

contextuais impossíveis de ignorar e em relação aos quais nossas reais possibilidades 

de intervenção são pequenas. O que nos parece possível é analisar os componentes 

ligados à estrutura dos currículos e às práticas pedagógicas às quais estão 

associados, em particular no caso de nossa disciplina, a Física.  

O ensino de Física enfrenta um imenso desafio e as respostas a estes, 

exercitadas nas salas de aula, não têm tido sucesso, o que acaba por separar os 

alunos da Ciência. Pensar e questionar o porquê de os estudantes desenvolverem 

este distanciamento da Ciência e, em especial, da Física, certamente amplia as 

opções de respostas a este obstáculo. 

Na busca contínua por respostas que expliquem esse afastamento entre os 

discentes e a Física e que possam sugerir rotas de superação deste divórcio, me 

proponho a apontar um caminho. Este é apenas um dos muitos que podemos 

conceber para incentivar os jovens a se aproximar da Ciência. Meu encantamento 

pela educação e sensibilidade com o pensar de cada aluno, fez-me colocar no lugar 

deles. Assim, meu projeto tem por objetivo criar ferramentas que viabilizem uma 

ligação mais intensa com a vida de cada aluno, usando como objeto de estudo o tema 

que mais me agrada na Física: a Física Moderna. Esta é a área da Física com mais 

conexão com o nosso cotidiano moderno e tecnológico, mas que muitas vezes é 

deixada de lado por ser o último conteúdo a ser visto no ano letivo ou até por escolha 

do professor responsável, muitas vezes motivada por sua insegurança no domínio 

mais profundo sobre sua temática. 
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Reconhecendo a necessidade de essa área ter mais atenção e ganhar mais 

opções de condução pedagógica ao alcance dos professores, e na tentativa de 

encontrar uma linguagem mais clara e atraente para que os alunos se interessem pela 

Física Moderna, me propus a criar uma ligação direta entre Filosofia e Física. Me 

identifico com a Filosofia porque pratico o movimento de questionamento incessante 

que esta disciplina propõe como método e vivência. Me interessa mobilizar e explorar 

nossa capacidade de reflexão sem a preocupação de gerar respostas definitivas, o 

que acaba sempre dando a oportunidade de elaborar novas questões. Questões 

estéticas também contribuem para meu interesse: acredito que a coisa mais 

encantadora que temos seja exatamente a complexidade que a vida apresenta. A 

Física, com sua beleza magnífica, se manifesta como uma Ciência capaz de buscar 

respostas às diversas questões relativas ao mundo concreto, que a Filosofia não dá e 

vice versa. Assim, a junção entre Filosofia e Física me parece perfeita. Começamos 

com as indagações, nos tornando reflexivos e, portanto, peripatéticos, para usar o 

termo que Aristóteles empregava para caracterizar aqueles que filosofavam; 

caminhamos (como os peripatéticos) para nos arriscar a encontrar respostas que 

descrevam os fenômenos observáveis - escolhidos, de preferência na realidade 

cotidiana dos estudantes-, nos tornando então, cientistas (e, mais especificamente, 

físicos). Por fim, acredito que esta conexão possa mobilizar os jovens do ensino 

médio. Mostrando que não é preciso muito. Não é necessário ser um gênio. É preciso 

só estar vivo.  

O meu projeto também é inspirado no personagem principal de uma série da 

televisão catalã que trouxe o pensar filosófico para o universo da juventude brasileira. 

Merlí é um professor de Filosofia que foge da maneira tradicional de dar aula, 

mostrando uma leveza e uma forma natural de se aproximar dos alunos, o que o torna 

encantador. Cada aula sua mostra uma coesão entre a reflexão filosófica e os 

acontecimentos cotidianos dos alunos. Ele coloca o aluno no papel de protagonista, 

questionando o mundo ao redor, pensando. Com certeza, isso é essencial para a 

figura de um professor: tornar o aprendizado divertido e apaixonante. 

O mundo real é produzido por fenômenos quânticos; por que não apresentar 

uma introdução a este estranho universo aos estudantes? 
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CAPÍTULO 1 - Minhas Reflexões: o eu e o outro 

 

De onde viemos ? Para onde vamos ? Quem determina o que é o mal e o bem 

? Afinal, qual o sentido da vida ? Da minha vida ? Acredito que estas são perguntas 

que todo ser humano se faz, pelo menos uma vez na vida. São perguntas que não 

têm respostas prontas ou universais que sejam satisfatórias. A ausência de respostas 

acaba por produzir um estado de angústia existencial, que é inerente a condição 

humana. Prossigo, indagando-me se realmente estou no lugar onde gostaria de estar 

e buscando dar novos significados aos meus questionamentos internos. Assim, me 

permito estar em um processo contínuo de refazer meu projeto de vida, sem que ele 

fique estático e engessado. 

A única certeza que o homem tem é a da sua morte, embora não saiba quando 

ela ocorrerá. A morte é um dos temas que mais me mobilizam, - acredito que mobilize 

a maioria das pessoas também - seja a morte biológica, ou a morte como uma 

metáfora. Tentar entendê-la, em seu duplo significado, me deixa com inúmeras 

dúvidas que talvez nunca serão solucionadas. Minha consciência sobre a morte 

aconteceu de fato quando tive que lidar com a morte de pessoas próximas. Ter 

consciência da morte traz uma angústia, quase uma desesperança. Conviver com o 

fim é demasiadamente complexo. A relação da morte biológica com a morte afetiva 

se dá porque ambas exprimem o encerramento de um ciclo. A diferença é que a morte 

afetiva pode ser planejada, seja por nós ou por outro participante da relação. Já a 

morte biológica, esta caminha junto com o tempo, tendendo a respeitar uma certa 

causalidade. O tempo é outro tema que me mobiliza muito, devido a sua conexão 

direta com a Física e com a morte. Nos apropriamos do tempo, uma criação humana 

útil para marcar encontros, obrigações da vida adulta, responsabilidades de uma rotina 

exaustiva que nos faz querer que o tempo passe mais depressa, e assim temos cada 

vez menos tempo de vida, nos aproximando da morte. O meu maior medo é morrer e 

não ter cumprido meu papel (que eu mesma defini) nessa vida: levar conhecimento a 

diversas almas; tirar meus futuros alunos da ignorância, os levando a não aceitar tudo 

que lhes é imposto; fazer com que eles adquiram pensamento crítico; ensinar que eles 

sempre podem questionar tudo, inclusive o que julgam já saber, e que junto deles eu 

possa achar forças, mostrando que eles também são fortes e que podem transformar 

o mundo em que vivem em um melhor.  
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As respostas religiosas não me satisfazem, por isso criei minha própria forma 

de dar respostas para seguir minha vida. Eu não sei tudo sobre meu trajeto existencial, 

de onde vim e nem para onde vou, mas gostaria que o tempo não destruísse a 

memória. Eu quero ser lembrada. Não pelo mundo inteiro, mas sim pelas pessoas que 

eu amo e pelos meus futuros alunos. Lembrada sempre com carinho. Eu sempre quis 

ajudar as pessoas e nunca soube ao certo como. Talvez essa seja minha maior 

qualidade e meu maior defeito também. Uma completa antítese. Sempre pensei muito 

no outro, no bem estar alheio, e, por vezes, acabei me deixando de lado, esquecendo 

de me ajudar. No entanto, hoje, no caminho que escolhi, eu tenho certeza de ser capaz 

de ajudar as pessoas, e automaticamente também me ajudar.  

Não estava nos meus planos iniciais seguir a docência, mas lembro exatamente 

do momento em que ela me escolheu. Quando eu tentava prestar vestibular pela 

segunda vez, entrei em um cursinho, onde só havia vaga na turma de biomédicas. 

Apesar de nunca ter sido uma área de meu interesse, foi lá que eu pude me encantar 

com a relação professor-aluno. A maioria dos alunos da turma tinha o sonho de fazer 

medicina, então se dedicava exaustivamente aos estudos para alcançá-lo. Embora os 

cursinhos tenham nas suas aulas um caráter de transmissão de conhecimentos, 

embasado em técnicas expositivas tradicionais, a relação dos docentes e discentes 

transpassava a sala de aula, os corredores e a escola. Era algo que me dava brilho 

nos olhos. O fato de a docência poder ser assim, diferente do modelo tradicional, 

podendo existir afeto, é o que me atrai em primeiro lugar. A docência, hoje, me 

preenche de uma forma inexplicável. A minha sensibilidade, minha coragem, a minha 

vontade de querer levar conhecimento aos menos favorecidos financeiramente e o 

meu amor pela profissão é o que me torna alguém também especial. O exercício da 

profissão precisa de pessoas assim para poder mudar a realidade triste em que 

vivemos. Desde quando me vi nesta jornada, nunca pensei em desistir. Os alunos 

precisam de mim, assim como eu preciso deles. A gente necessita construir 

conhecimento coletivo, levando amor e esperança para conviver em paz em um 

mundo igualitário. 



14 

CAPÍTULO 2 - Por que Física e Filosofia ? 

 

A natureza da espécie humana está intrinsecamente ligada à capacidade de 

filosofar. Usamos esta expressão para significar a capacidade de se questionar sobre 

a nossa origem e nosso destino, enquanto indivíduos, coletivos e espécie. Capacidade 

de formular perguntas sobre valores, desejos e frustrações. Capacidade de indagar-

se sobre as sociedades que cria e em que vive. 

A respeito destas questões se debruçam tanto a Filosofia como a Ciência e a 

religião. Na religião, o problema está posto e é resolvido de acordo com a crença 

particular de cada um. Já na Filosofia e na Ciência, busca-se respostas de caráter 

mais racional, e não existem soluções definitivas. Isso dará margem para novas 

perguntas com diversas interpretações.  

Essas três formas de perceber o mundo tratam das mesmas questões, porém 

de maneiras distintas. Um cientista, por exemplo, pode ter suas crenças religiosas, 

mas onde e como sua religião dialoga com o seu espírito de cientista ? A Filosofia não 

se preocupa em achar respostas. Segundo o protagonista da série Merlí1: “A Filosofia 

é jogar para o alto tudo que consideramos sabido”. Podemos entender essa frase 

através de diversas leituras. Uma delas é enxergar como podemos refletir em cima de 

coisas que aparentemente já foram resolvidas, repensando-as, e dando-lhes outro 

significado. Quantas vezes você, caro leitor, não pensou em “jogar tudo para o alto” e 

talvez não tenha se dado conta que estava ressignificando tudo que lançou para o 

alto, quando o que você lançou de alguma forma retorna a sua vida? Ter consciência 

sobre esse ato produz uma reflexão, e dar uma nova visão aos acontecimentos que 

ocorrem em nossa vida torna o processo fascinante. 

A Filosofia ensina a fugir do estado de paralisia provocado pela ignorância, 

preparando o ser humano para lidar com as contradições e as dúvidas que a vida 

apresenta. E mais: uma compreensão do contexto filosófico dominante se faz 

necessária. Na religião há uma gama de posicionamentos, ramificações e 

interpretações permitidas pelas escrituras sagradas, sendo “inspiradas" por um ou 

vários deuses, e geralmente tidas como revelações feitas diretamente ao homem. 

Muitas vezes ela evoluiu junto da Ciência, à medida que esta usa a seu favor experi-  

_______________________ 

1  Merlí é uma série de televisão catalã, criada e escrita por Héctor Lozano e dirigida por Eduard Cortés. 

Estreou na televisão da Catalunha pelo canal TV3 no dia 14 de setembro de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
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mentos que sugerem determinadas visões sobre os fenômenos, que na antiguidade 

tinham justificativas puramente religiosas. A Ciência tem o papel de buscar respostas. 

Estas não são verdades absolutas ou imutáveis, porque enquanto cientista deve-se 

reconhecer que, assim como o espaço está em constante expansão, nosso poder de 

entendimento sobre as coisas tem que estar sempre sendo criticado, revisto e 

ampliado diante da imensidão do universo que nos cerca. O cientista pode se exprimir 

pelo aforismo socrático “só sei que nada sei”. 

Essas formas de pensar o mundo conversam entre si e conectam-se quando 

todas têm como motivação a finalidade de tentar entender o universo de acordo com 

a nossa capacidade de pensar. Por isso, essas três formas de olhar para o mundo 

não são excludentes. São construções humanas, portanto, sujeitas a equívocos e 

limitações também humanas. Todas têm um significado importante para a própria 

natureza do homem: um ser racional e espiritual ao mesmo tempo. Dessa maneira, 

não existe uma forma que seja melhor ou pior que a outra. 

Ainda sobre a série Merlí, é importante frisar como ela é mobilizadora, tanto 

para os discentes quanto para mim enquanto professora em formação. O personagem 

Merlí, que leva o nome da série, mostra um modelo de professor em que eu me 

espelho para projetar uma carreira profissional bem sucedida. É encantadora a forma 

como ele leva a Filosofia para os alunos de maneira a sempre conectar a 

aprendizagem que quer produzir com o seu cotidiano. Merlí é um ser corajoso que 

enfrenta o sistema hierarquizado de uma educação burocrática para se contrapor ao 

modelo tradicional de ensino; que rompe a barreira da distância professor-aluno e 

professor-professor; que dá voz para os alunos e, desde seu primeiro contato com 

alunos, os motiva, quando os compara aos peripatéticos, os discípulos de Aristóteles 

que filosofavam enquanto caminhavam, como relembrado na seção anterior, fazendo-

os caminhar pela cozinha da escola enquanto pensam. Isso nos mostra uma 

delicadeza de como podemos estar refletindo, recolocando as questões aqui já 

mencionadas para nova reflexão, tornando-nos seres críticos que não aceitam 

interpretar e vivenciar o mundo e seus eventos como muitas vezes nos é imposto. 

Podemos ser filósofos pelo simples ato de andar. 

O papel de ser professor pressupõe um imenso comprometimento. Por isso, é 

normal que surja o medo de lidar com o ensino, à medida que milhares de alunos 

estarão sob a nossa responsabilidade. Contudo, esse medo não pode nos paralisar, 

ao ponto de o professor não querer sair da sua zona de conforto. Ao contrário, ele 
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deve nos encorajar a buscar e praticar novas metodologias que enxerguem e atendam 

a individualidade de cada aluno. O que cativa em Merlí é seu atrevimento em enfrentar 

todos os desafios que uma estrutura escolar apresenta, arriscando a prática de um 

novo método. Método esse que é de uma sensibilidade imensa ao pensar em como 

sempre trazer a vida dos alunos para o contexto da Filosofia, ou vice-versa. Como um 

conteúdo que pode ser visto por muitos como sem valor e uma grande perda de tempo 

pôde ganhar um significado novo. A Filosofia e a realidade desses alunos não mais 

se separa. O espaço da sala de aula não restringe o conhecimento, este ultrapassa 

as paredes da sala e se espraia pelo lado de fora. Merlí quebra muitas barreiras, 

quando se afirma, por exemplo, que professor e aluno não podem ter uma relação 

próxima, de amizade, etc. Merlí aprende muito no convívio com seus alunos: isso faz 

dele um ser único e especial. 
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CAPÍTULO 3 - O livro Física e Filosofia de Werner Heisenberg  

 

A Física Moderna veio para reformular as ideias que o homem tem acerca do 

mundo em que vive e a sua forma de se relacionar com ele, que aponta para uma 

discussão sobre a sua capacidade de controlar seu próprio destino. Um de seus temas 

centrais, o princípio de incerteza da mecânica quântica, sugere inclusive uma reflexão 

sobre o papel fundamental do observador na determinação do resultado de um dado 

experimento. 

Heisenberg, o autor deste princípio, analisa em seu livro “Física e Filosofia” as 

teorias físicas concentrando-se no âmbito filosófico e nos seus possíveis impactos 

sociais. O seu trabalho se baseia nas seguintes perguntas: (1) Que afirmativas das 

teorias da Física Moderna já foram verificadas experimentalmente? (2) Quais suas 

implicações na maneira pela qual o homem pensa sobre si mesmo em relação ao seu 

universo ? (3) De que maneira essa nova forma de pensar irá afetar outras partes do 

nosso contexto ? 

Concordo com Heisenberg quando diz que, embora não queiramos, essas 

novas concepções vêm para se contrapor a costumes, culturas e tradições. Para 

melhor guiar o leitor do texto “Física e Filosofia”, o editor achou conveniente introduzir 

um apêndice escrito pelo filósofo Northrop, de modo que as questões filosóficas 

sugeridas por Heisenberg fossem explicitadas de modo mais didático. Concordando 

com esta visão do editor, também achamos instrutiva esta discussão prévia, e é por 

ela que iniciamos nossa resenha. 

Já no início de seu texto, Northrop (1981, p.130) adverte: “Deve-se ter em conta 

que os equipamentos da Física Moderna derivam de sua teoria, e requerem uma 

compreensão dessa teoria a fim de que possam ser corretamente fabricados e 

eficientemente utilizados.” Podemos interpretar de duas maneiras o significado que 

Northrop empresta à palavra “equipamentos”, por isso, gostaria de fazer minha análise 

de sua frase acima me concentrando em dois públicos distintos. O primeiro público 

seriam os que entram em um laboratório de física. Esses sim, precisam saber a teoria 

da Física Moderna para alcançar o objetivo de manusear estes equipamentos tendo 

uma melhor compreensão dos fenômenos que serão estudados. Já o segundo público 

seria formado pelos usuários leigos, a população de forma geral. Em sua maior parte, 
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este público não sabe quais equipamentos originam-se da teoria da Física Moderna e 

muito menos precisam entendê-la para utilizá-los. 

É importante que as pessoas saibam separar religião/cultura de pensamentos 

propostos pela física, por exemplo, para evitar embates desnecessários e 

desmoralização social. Por isso, Northrop propõe incorporar a atitude filosófica (usarei 

aqui suas palavras), para permitir que os jovens, desde cedo, recebam um 

treinamento científico. Nesse sentido tornam-se importantes as perguntas: Não 

deveria ser a Física completamente independente da Filosofia ? A Física Moderna se 

tornou eficaz somente após livrar-se da Filosofia ? 

Newton baseou-se na observação de experimentos para intuir suas leis e os 

conceitos básicos que elas descrevem. Com o passar do tempo, no entanto, surgiram 

experiências que contrariavam os resultados teóricos previstos por estas leis. Dentre 

elas, a experiência feita por Michelson e Morley em 1887 apontou um fato que não 

poderia ser explicado pelas suposições teóricas de Newton. A discrepância entre fatos 

experimentais e previsões teóricas ficou ainda mais difícil de ignorar dez anos depois, 

quando as experiências sobre a radiação do corpo negro exigiram a introdução de 

novas perspectivas para além das newtonianas. Isso apoia a ideia de que as teorias 

da Física tem um teor especulativo, o que é destacado pelo próprio Einstein. A Física 

não é uma mera descrição de fatos experimentais e nem sempre pode ser deles 

deduzida. As teorias físicas não são imutáveis, podem sofrer mudanças ou 

reestruturações constantemente, de acordo com as necessidades e avanços teóricos 

e experimentais que vierem a surgir. 

Northrop afirma que essas especulações/suposições são de natureza filosófica, 

podendo ser de aspecto ontológico ou epistemológico. Como exemplo do primeiro 

aspecto, temos as teorias da relatividade, restrita e geral, que surgem alterando de 

forma drástica a teoria filosófica sobre o espaço e o tempo e suas relações com a 

matéria. Já a mecânica quântica, exemplo do segundo aspecto, surge para mudar a 

relação que existe entre observador e objeto de seu conhecimento científico, como 

exemplifica o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo Northrop, a afirmação 

mais importante do livro “Física e Filosofia” é aquela que Heisenberg (autor do livro) 

diz que a mecânica quântica fez reviver o conceito aristotélico de potencialidade na 

Física Moderna.  Portanto, isso mostra que a mecânica quântica é importante tanto 

para a ontologia quando para a epistemologia. 



19 

Einstein se opõe à mecânica quântica exatamente quando surge esse conceito 

de potencialidade e indeterminação, usando o aforismo: “Deus não joga dados.”. A 

referência ao jogo de dados enfatiza a presença do acaso na teoria quântica, e 

Einstein acredita que a ideia do acaso só encontra seu sentido na Ciência devido à 

limitação que a mente humana apresenta. Assim, fica claro que, para Einstein, esta 

limitação é epistemológica, ou seja, o limite é da nossa mente enquanto ser racional, 

e não do objeto em si. Ainda segundo Einstein, o objeto é real e independe de nossa 

ação para conhecê-lo. Por isso, o conceito de probabilidade fica inadequado para 

descrever o objeto, visto que a limitação não é dele, mas sim de quem o tenta 

conhecer. 

O livro “Física e Filosofia” expõe a resposta de Heisenberg diante das críticas 

feitas à teoria quântica, e mais precisamente a seu princípio de incerteza. Para 

entender com clareza essa resposta, segundo Northrop, são necessários dois 

elementos: 

(1) A relação mencionada entre os dados experimentais da Física e os 

conceitos de sua teoria; 

(2) A diferença entre o papel que o conceito de probabilidade desempenha na 

(a) mecânica newtoniana e relatividade einsteiniana, e na (b) mecânica quântica. 

O primeiro item retoma a ideia já exposta acima, de que os dados experimentais 

não resultam espontaneamente em conceitos teóricos que os expliquem. Ou seja, a 

observação somente, sem outros ingredientes, é incapaz de nos dar conhecimento 

direto e preciso sobre o objeto científico, sendo necessária a elaboração de uma 

teoria, sugerida ou proposta por um pensamento especulativo. Dessa maneira, se 

quisermos analisar o objeto científico, necessitamos começar pelas suposições 

teóricas a seu respeito.  

O conceito de probabilidade, ligado à ideia de acaso, define o estado de um 

sistema físico que se enquadra apenas, no que diz respeito ao seu objeto de estudo, 

no caso (b) – da mecânica quântica – e não à mecânica de Newton e à teoria da 

relatividade de Einstein. É isso que Heisenberg quis dizer quando, no livro “Física e 

Filosofia”, afirma que a teoria atômica reintroduziu o conceito aristotélico de 

potencialidade na física. Por esse caminho, nota-se que a objeção que Einstein faz à 

teoria quântica deriva desta característica da teoria, uma vez que um sistema físico 

ao passar da potencialidade à atualidade o faz de maneira probabilística. 
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Tanto nas teorias de Newton como nas de Einstein, o conceito de probabilidade 

não se encaixa, já que o estado de qualquer sistema mecânico isolado, num 

determinado instante de tempo, é determinado pelo conhecimento que se tem acerca 

do momento linear e da posição de todos os seus componentes. Tanto no contexto 

newtoniano quanto no relativístico, o objeto cujo movimento se quer analisar tem 

posição e momento linear bem definidos. Na mecânica quântica, por outro lado, o 

papel do observador é crucial. A observação, caso aconteça depois de uma única 

medida de uma grandeza física, deve ser avaliada a fim de não construir um conjunto 

emaranhado de dados. Seja qual for o resultado da observação do experimento, ele 

deve ser expresso em termos de uma distribuição de probabilidades. A teoria irá 

prever a distribuição de probabilidades para tempos futuros. No entanto, essa teoria 

não será capaz de ser verificada experimentalmente nesses instantes futuros somente 

baseando-se em uma observação particular. É necessário que a mesma experiência, 

com as mesmas condições iniciais, seja feita inúmeras vezes, onde os valores das 

posições e momentos lineares, que podem diferir de uma observação à outra, se 

disponham de modo que a mesma distribuição predita seja refeita.  

Mais especificamente, nos casos da teoria de Newton e de Einstein, o conceito 

de probabilidade se restringe apenas à teoria dos erros, elemento necessário dada a 

precisão finita de qualquer instrumento de medida, onde a ocorrência ou não da 

predição da teoria é avaliada. Isto quer dizer que o conceito de probabilidade se 

restringiu à relação epistemológica do cientista. Assim, a frase dita por Einstein de que 

“Deus não joga dados”, se verifica em suas duas teorias da relatividade e na mecânica 

newtoniana. 

Saber se existe alguma maneira de se decidir qual ponto de vista prevalece, 

dentre os defendidos pelos físicos citados, foi objeto de muitas respostas. Alguns 

físicos e filósofos destacaram a função das definições operacionais, argumentando 

que não há o que decidir entre as teorias de Einstein e as teorias quânticas, já que 

todas as teorias físicas, incluindo as clássicas, são constituídas de erros e incertezas 

humanas, elementos inerentes a todas elas. 

A sugestão feita por Newton de que o físico possa, através exclusivamente de 

dados experimentais, formular conceitos teóricos é falha. Conhecemos o objeto do 

conhecimento científico somente por meio especulativos que envolvem a construção 

axiomática teórica, ou postulação. Falando de forma mais clara, não existe nenhuma 

evidência de que o estado de um sistema mecânico deva ser definido em um dado 
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instante de tempo. O caráter probabilístico dos sistemas quânticos talvez seja 

característico da sua própria natureza, ou seja, ontológico.  

A incompatibilidade entre experimentos e o que a teoria prevê foi a causa para 

a formulação de novas teorias físicas que abrangesse todos os fenômenos 

observáveis. Até os dias de hoje, a teoria que explica as posições e momentos lineares 

das partículas subatômicas é a teoria que define e utiliza a distribuição de 

probabilidade. Este fato desagradou muitos físicos, incluindo Einstein, como já dito 

aqui. O conceito de probabilidade envolve claramente um instrumento matemático 

muito mais rebuscado, tornando assim todos os cálculos mais complexos.  

Obviamente, não é impossível que possa ser descoberta uma nova teoria que 

não use, por exemplo, a ideia de probabilidade para definir os estados, e que seja 

também compatível com os fatos experimentais. Norbert Wiener, é um exemplo de 

alguém que tentou formular uma nova teoria para explicar o movimento das partículas 

subatômicas. No entanto, essa teoria teria que rejeitar uma definição de estado no 

espaço-tempo quadridimensional da relatividade restrita einsteiniana, o que geraria 

uma incompatibilidade com a tese de Einstein por outros motivos2. Esta definição traz 

à tona o conceito de potencialidade ao objeto do conhecimento científico moderno. A 

lei da radiação do corpo negro proposta por Planck ainda não é aquilo a que Einstein 

se refere pejorativamente como “Deus não joga dados”. Esta famosa frase se refere 

a três princípios basilares da Mecânica Quântica: a incerteza de Heisenberg, a 

Complementaridade de Bohr e interpretação probabilística da função de onda dada 

por Max Born. (vide Max Jammer, Einstein e a Religião: Física e Teologia , Ed. 

Contraponto, 2000) 

As palavras causalidade e determinismo devem ter seus significados na 

mecânica quântica bem definidos, de modo que não ocorra atritos desnecessários 

entre os interlocutores, quando na verdade eles estão atribuindo o mesmo significado 

às palavras, mas de formas ou em contextos distintos. Como primeiro exemplo, temos  

o uso comum da palavra “causa”, feito por leigos. Nesse caso, a palavra “causalidade” 

é entendida como uma relação entre objetos. O segundo exemplo é como o cientista 

_______________________ 

2  A teoria de variáveis ocultas de David Bohm introduz o conceito de um potencial subquântico, que 
oscila vertiginosamente, dando em média o potencial, o que a torna determinista e, assim, pode-se 
saber simultaneamente a posição e o momentum linear de um corpo nanoscópico, além de poder se 
saber por qual das fendas um fóton ou elétron passa. Essa teoria prevê os mesmos resultados que a 
mecânica quântica probabilística, mas, devido à complexidade de seus cálculos, é raramente utilizada. 
(vide Bohm D., Totalidade e Ordem Implicada, S.P, Cultrix, 1980) 



22 

entende o significado da palavra “causalidade”: uma relação entre vários estados do 

mesmo objeto ou de um sistema de objetos, em instantes de tempo distintos. 

A Física Moderna estabelece dois significados diferentes e cientificamente 

precisos para o conceito de causalidade, sendo um mais forte do que o outro. Para a 

mecânica quântica, o conceito de causalidade se define através da análise de duas 

vertentes: 

(1) a função de estado, que define o estado do sistema físico, num determinado 

instante, t1;  

(2) a equação de Schrödinger dependente do tempo, que relaciona o estado de 

um sistema físico, no instante t1, ao seu outro estado em um tempo posterior, t2. 

Ao se realizar um experimento, ele irá fornecer um resultado que não é possível 

ser determinado precisamente, somente de maneira probabilística. O determinismo 

aqui é probabilístico. Portanto, um fenômeno observável de partículas subatômicas 

pode ser causal mas não determinístico. Tudo depende da forma como é definido o 

conceito de determinismo. Seria um erro, entender que o enfoque dado por 

Heisenberg, a respeito da presença na mecânica quântica de algo similar ao conceito 

aristotélico de potencialidade, levasse o leitor de seu livro à conclusão de que a Física 

Moderna nos conduziu de volta à Física e à ontologia de Aristóteles. Na verdade, com 

a teoria quântica, o homem contemporâneo ultrapassou os limites do mundo medieval 

e mundo moderno, passando a uma nova Física e a uma nova Filosofia que 

combinam, consistentemente, algumas das pressuposições básicas, de natureza 

causal e ontológica, que aqueles mundos nos deixaram. 

O livro “Física e Filosofia” chama atenção pelo simples fato de apresentar uma 

descrição, em primeira mão, do funcionamento do espírito humano em um de seus 

momentos mais criativos. Northrop ainda afirma que Heisenberg mostrou-se um ser 

corajoso ao se afastar do determinismo sem qualificações da Física clássica, 

modificando crenças filosóficas e científicas do homem moderno e de seu antecessor 

medieval de maneira tão profunda. 

Contudo, antes de aceitar que “Deus joga dados” e que a potencialidade seja 

uma característica natural de todos os objetos, é preciso, ao ler o livro de Heisenberg, 

que o leitor fique atento ao que é dito sobre: 

(1) o efeito Compton;  

(2) a constante h de Planck; e  



23 

(3) o princípio de incerteza, vinculado à constante h, que determina algumas 

limitações impostas pela mecânica quântica. 

Mas, o que é essa constante h? A constante h é uma grandeza Física que se 

relaciona ao quantum de ação de qualquer objeto ou sistema de objetos. Esse 

quantum, que vai estender a Física microscópica do estudo da matéria e da 

eletricidade para a radiação luminosa, tem um valor muito pequeno na escala 

antropomórfica. No domínio em que os números quânticos de posição e momento 

linear do sistema que se está observando são pequenos, a exemplo do que ocorre em 

fenômenos subatômicos, a incerteza especificada pelo princípio de Heisenberg torna-

se relevante. Logo, as probabilidades associadas a estas posições e momentos 

lineares ganham significado. Todavia, no domínio em que os números quânticos do 

sistema são grandes, a incerteza, mais uma vez apresentada pelo princípio  de 

Heisenberg, fica sem significado e portanto, as indeterminações relacionadas à 

posição e momento linear tornam-se irrelevantes. Por este motivo não se emprega o 

formalismo da mecânica quântica para descrever fenômenos que envolvam objetos 

macroscópicos do mundo que nos cerca. 

Não se pode deixar de considerar que os fenômenos subatômicos são 

cientificamente significativos para a biologia humana. Erwin Schrödinger, físico que dá 

nome à equação temporal da mecânica quântica, em seu livro “Que é a Vida?”, diz: 

 

“Assim, somos confrontados com a seguinte questão: por que um órgão como 
nosso cérebro, com o sistema sensorial a ele ligado, deve necessariamente 
ser constituído por um enorme número de átomos, de tal forma que seu 
estado físico cambiante esteja em estreita e íntima correspondência com o 
pensamento altamente desenvolvido? Por que o pensamento seria 
incompatível com o fato de o cérebro - no todo ou em algumas partes 
periféricas ligadas ao meio circundante - ter um mecanismo suficientemente 
refinado e sensível para responder e registrar o impacto externo de um átomo 

isolado?” (SCHRÖDINGER, 1977, p. 19) 

 

 

Os fenômenos biológicos possuem escalas microscópicas. Os que ocorrem no 

nosso cérebro têm os átomos e moléculas como protagonistas e é por essa razão que 

pode-se dizer que eles estão sujeitos ao princípio da incerteza. É bastante curioso 

pensar que, ao tentar compreender os fenômenos na escala subatômica, como os 

movimentos das partículas e átomos, faz-se o uso de um órgão (o cérebro) cujos 

processos fundamentais ocorrem na mesma escala. 
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O princípio de complementaridade de Bohr exerce um papel fundamental na 

interpretação da teoria quântica feita pela “Escola de Copenhague”, à qual Bohr e 

Heisenberg se filiam. Esse princípio surge para reconciliar aspectos aparentemente 

contraditórios na natureza do objeto quântico. O seu comportamento apresenta 

evidências complementares, ou seja, dependendo do experimento ao qual é 

submetido, ora o aspecto corpuscular, ora o aspecto ondulatório, mas nunca os dois 

juntos, será evidenciado. Assim, alguns estudiosos concluíram que se necessita 

apenas de sua definição de estado, da equação temporal de Schrödinger e de seus 

postulados matemáticos para garantir que as mecânicas de Newton e de Einstein 

resultem como casos limites particulares da mecânica quântica3. 

No nosso pensamento tradicional, os conceitos de onda e partícula são 

irreconciliáveis. Uma partícula, tradicionalmente, é um objeto que possui posição e 

trajetória bem definida no espaço. Já uma onda, significa um padrão que se repete 

periodicamente no espaço. Por isso, é preciso ir além do senso comum, 

transcendendo o próprio ser biológico (o homem), para perceber escalas distintas de 

si mesmo. Dessa maneira, o princípio da complementaridade é fundamental ao 

romper com o pensamento do senso comum na Física atômica, porque esses dois 

conceitos se combinam como a única forma de descrever um fenômeno microscópico. 

Esses dois conceitos se complementam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

3 O princípio da correspondência afirma que algumas grandezas quantizadas tendem a seu valor 

clássico quando os números quânticos associados ao sistema em questão tendem a infinito. Entretanto, 

outras grandezas, como spin, por exemplo, não têm análogo clássico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_qu%C3%A2ntico
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CAPÍTULO 4 - A História da Teoria Quântica 

 

A aurora da teoria quântica se dá por meio de um curioso efeito que não podia 

ser explicado de forma trivial e nem com as leis clássicas conhecidas sobre a radiação 

e o calor. Um pedaço qualquer de matéria, ao ser aquecido se tornava incandescente. 

Assim, surge o Corpo Negro, um corpo ideal que absorve toda a radiação 

eletromagnética que nele incide. Sua coloração depende apenas da temperatura à 

qual é submetido. 

A radiação emitida por um corpo negro a altas temperaturas é objeto de 

interesse para a pesquisa científica. No fim do século XIX, Lord Rayleigh e Jeans, 

apoiados nas leis clássicas, enunciaram uma lei que mostrava a proporcionalidade da 

frequência de onda - ou energia - emitida pelo corpo negro com a temperatura, e 

inversamente proporcional à quarta potência de seu comprimento de onda. No 

entanto, essa lei perdia sua validade para comprimentos de ondas pequenos, pois 

gerava uma energia que tendia ao infinito e o infinito não tem significado físico. Então, 

em 1900, Max Planck, mesmo sendo um cientista bastante conservador, aferrado às 

leis clássicas, publicou sua hipótese quântica. Nela, ele reformula a lei de Rayleigh-

Jeans, e enuncia uma nova lei que afirmava que a energia emitida por um corpo negro 

só poderia ser irradiada em quantidades discretas. Planck tenta combinar sua nova 

hipótese com as leis da radiação conhecidas na época, mas acabou fracassando.  

Nesse cenário surge o grande nome da Física do século XX: Einstein. Em 1905, 

o chamado Annus Mirabilis (ano milagroso), ele tenta explicar o efeito fotoelétrico 

usando a teoria de Planck, ou seja, a luz consiste de quanta de energia que se 

propagam através do espaço. Mas o problema de dualidade onda-partícula se 

manifesta. Heisenberg pergunta: “...poderia a luz ser ambas as coisas?”  Na verdade, 

a luz não é uma coisa, nem outra, ela é, no neologismo criado por Eyvind Wichmann, 

uma raptícula, termo que usava para designar um objeto quântico. Dependendo do 

tipo de fenômeno que você deseja analisar, a luz se apresentará de uma forma ou de 

outra. E não existe certo ou errado nesse contexto.  

Bohr, em 1913, aplica a hipótese quântica de Planck, e a usa para dar uma 

explicação para a estabilidade de um átomo e, em alguns casos simples, uma 

interpretação teórica dos espectros das linhas emitidas por átomos que foram 

excitados por descargas elétricas ou pelo calor. A teoria de Bohr despertara uma nova 

linha de pesquisa. E foi daí em diante que os físicos aprenderam a fazer perguntas 
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mais assertivas. Essas perguntas tinham a ver com inconsistências que pareciam 

persistir entre os resultados de diferentes experiências de fenômenos atômicos e que 

a Física tradicional mostrava-se incapaz de responder. Os físicos então começaram a 

tentar evitar esses impasses, utilizando uma descrição que seria mais adequada para 

uma dada experiência sobre um fenômeno atômico. Evidentemente isso não dava 

uma visão vasta e plausível do que ocorre em um processo quântico, mas serviu para 

que os físicos conseguissem prever mais ou menos qual seria o resultado de qualquer 

dessas experiências. 

Os paradoxos da teoria quântica, com o passar do tempo, se tornavam cada 

vez mais estimulantes, e muitos físicos nesta época estavam convencidos de que 

estas possíveis contradições faziam parte da estrutura natural da Física atômica. Foi 

neste contexto que, em 1924, na França, de Broglie, partindo do elétron, buscou 

expandir o dualismo onda- partícula para todas as partículas elementares que 

compõem a matéria. Sua ideia era que a condição quântica, na teoria de Bohr, deveria 

ser vista como uma afirmação genérica sobre as ondas materiais. 

A teoria quântica teve sua formulação matemática produzida como resultado 

de dois desenvolvimentos distintos. O primeiro originou-se do princípio de 

correspondência. Ou seja, o conceito de órbita eletrônica teria que ser relevante 

somente no limite de grandes números quânticos (grandes órbitas). Os matemáticos 

começaram a visualizar as órbitas eletrônicas por meio de equações para as 

frequências e amplitudes da expansão de Fourier. Essa ideia carregava consigo a 

sugestão de expressar as leis mecânicas não por meio de equações para as posições 

e velocidades dos elétrons, mas sim, através de equações para as frequências e 

amplitudes da expansão de Fourier. Então, modificando prontamente essas novas 

equações, obtinham-se relações para as grandezas que correspondem às frequências 

e intensidades da radiação emitida - mesmo para o caso de órbitas pequenas - e para 

o estado fundamental (normal) do átomo. No verão de 1925, esse plano foi posto em 

prática, por Heisenberg, dando lugar ao formalismo matemático, denominado então 

como mecânica das matrizes ou, na expressão mais geral, a mecânica quântica 

matricial. 

Outro desenvolvimento ocorre com Schrödinger. Ele procurou estabelecer uma 

equação para as ondas estacionárias de De Broglie que rodeiam o núcleo atômico. 

Em 1926, Schrödinger consegue derivar os níveis de energia, correspondentes aos 

estados estacionários do átomo de hidrogênio, apresentando uma descrição mais 
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geral que permitia a transformação de um dado conjunto de equações clássicas de 

movimento em uma equação de ondas no espaço tridimensional. Posteriormente, 

conseguiu-se também demonstrar que seu formalismo matemático, chamado 

mecânica ondulatória, equivale matematicamente, ao formalismo anterior da 

mecânica das matrizes. 

Finalmente, tinha-se dois formalismos matemático que abrangiam tanto as 

relações entre matrizes quanto as equações de ondas, as quais eram formulações 

equivalentes. Levou menos de um ano para que, através desse formalismo, que 

determinou corretamente os valores dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, 

(fosse aplicado) também para os outros átomos, como o Hélio. 

Mesmo com esses avanços, parecia faltar algo nesse formalismo que pudesse 

explicar de fato a estrutura atômica. O primeiro passo para real entendimento da teoria 

quântica foi dado pelos físicos Bohr, Kramers e Slater. Na tentativa de resolver as 

pontas soltas que a contradição de dualidade onda partícula deixou, introduziram o 

conceito de onda de probabilidade. As ondas eletromagnéticas foram interpretadas 

como ondas de probabilidades, cuja intensidade determinaria, em um dado ponto do 

espaço, a probabilidade associada à absorção ou emissão de um quantum de luz por 

átomo localizado naquele ponto. Logo, a introdução deste novo conceito conduziu à 

conclusão de que as leis de conservação de energia e momento linear não precisavam 

valer para um único evento, porque eram somente leis estatísticas, e, assim, 

verdadeiras quando médias estatísticas são consideradas. Todavia, esta conclusão 

não era correta e a relação entre os aspectos ondulatório e de partícula complexificou-

se mais ainda. 

Apesar disso, é importante ressaltar que esses cientistas inseriram um novo 

conceito, que era algo inteiramente novo na Física teórica desenvolvida desde 

Newton. Probabilidade, em matemática ou na mecânica estatística, significa uma 

afirmação sobre o nosso grau de desconhecimento acerca de uma situação concreta. 

Usar o conceito de probabilidade mostra que o ser humano nunca irá conhecer 

exatamente os detalhes dos movimentos atômicos. E mais que isso, integrando Física 

e Filosofia aqui, esse conceito é uma versão quantitativa do velho conceito de 

potencialidade de Aristóteles, que falava sobre algo entre a potencialidade de um 

evento acontecer e o evento realmente acontecido. À primeira vista, um tipo de 

realidade um tanto quanto esquisita na física, ao mediar entre possibilidade e 

realidade. 
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Mais tarde, quando a estrutura matemática da teoria foi ganhando completude, 

Max Born retoma a ideia de onda de probabilidade, apresentando uma definição clara 

da quantidade matemática que deveria, no formalismo, ser interpretada como onda de 

probabilidade ou uma distribuição de probabilidades. Mas, essa onda não era como 

as ondas de rádio ou elásticas, e sim uma onda em um espaço de configuração 

multidimensional e, por isso, uma quantidade matemática bastante abstrata. 

Contudo, nessa mesma época, e mesmo com todo o formalismo matemático 

consolidado, não se sabia ao certo como empregá-lo para descrever uma determinada 

situação experimental. Nascem então as grandes discussões sediadas em 

Copenhage, no instituto onde trabalhava Niels Bohr, que tinham por objetivo obter 

uma explicação mais concisa para a teoria quântica. Lá, surge uma interpretação, 

chamada (obviamente) interpretação de Copenhage, que muitos acreditavam ter 

desempenhado um papel importante na clarificação das discussões por trás da teoria 

quântica. Heisenberg diz que muitas vezes se pegava questionando “pode a Natureza 

ser tão absurda como nos tem parecido nessas experiências com os átomos?”. Essa 

interpretação não era uma solução fácil de aceitar, porque era uma forma totalmente 

nova de pensar a natureza, e se afastar da mecânica clássica parecia um erro. 

Foi percebido por esse grupo defensor da interpretação de Copenhage que, 

para falar de fenômenos atômicos, é necessário desprender-se completamente dos 

conceitos clássicos. A teoria quântica é uma nova física, com conceitos novos e que 

pareciam se adequar bem à natureza. As palavras, tais como normalmente as 

empregamos, perdem seu sentido ao descrever fenômenos atômicos, porque o 

princípio de indeterminação de Heisenberg afirma que é impossível ter informação 

com 100% de certeza sobre a posição e velocidade do elétron, ao mesmo tempo. 
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CAPÍTULO 5 - A Interpretação de Copenhage da Teoria Quântica: Críticas e 

Contrapostas 

 

A interpretação de Copenhage da teoria quântica parte de um paradoxo. Ao 

descrever fenômenos - seja na escala micro ou macro - faz-se o uso dos conceitos da 

Física clássica. Porém, estes conceitos se mostram incapazes de explicar o 

funcionamento da natureza microscópica de forma precisa. Por isso, é crucial ter 

consciência das limitações que os conceitos da Física clássica oferecem. Todavia, foi 

justamente a Física clássica que possibilitou uma linguagem que deu origem à base 

de toda a Ciência natural. 

Heisenberg afirma que os conceitos da Física clássica são insubstituíveis e não 

há  como melhorá-los. Houve diversas tentativas - sem êxito - de elaborar conceitos 

que fossem mais abrangentes que os da Física clássica. Apesar disso, a atual 

configuração da Física newtoniana ainda é a melhor forma de descrever as coisas que 

nossos olhos podem testemunhar, sem a aplicação de nenhum instrumento como 

mediador. 

Para exemplificar o paradoxo acima mencionado, podemos confrontar a 

maneira como ocorre uma interpretação teórica de uma experiência em Física clássica 

e em Física quântica. No primeiro caso, se estamos no campo da mecânica, e, 

portanto, queremos estudar o movimento de um corpo qualquer, podemos começar 

com a medição de posição e velocidade deste corpo, por meio da observação. Com o 

uso  da segunda lei de Newton, é possível estabelecer as equações de movimento, 

usando a força atuante sobre o sistema, e impor à solução obtida as condições iniciais 

de velocidade e posição do corpo. Torna-se então  viável fazer uma predição sobre o 

movimento do corpo e suas propriedades em qualquer instante de tempo futuro. 

Já no segundo caso, se queremos estudar o movimento de uma parcela muito 

pequena desse corpo - um elétron, por exemplo -, teríamos que usar processos de 

medição de velocidade e posição muito mais refinados. Isso se deve ao fato de que a 

escala de dimensão do elétron é muito menor do que a das coisas que  somos capazes 

de enxergar, tornando impraticável a observação direta de seu movimento sem o uso 

de instrumentos que sejam capazes de articular o mundo microscópico, onde vive o 

objeto observado, com o mundo macroscópico, onde se registram os valores das 

quantidades medidas. Esta mediação faz com que os valores iniciais de posição e 

velocidade, produtos da observação, venham acompanhados de incertezas 
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comparáveis ao próprio valor da quantidade medida. Por isso, devido à incerteza no 

processo de observação, devemos usar a linguagem das  probabilidades, que 

quantifica as diversas possibilidades do resultado  da observação do movimento do 

elétron. Após determinar, desta forma probabilística, os valores iniciais de posição e 

velocidade, as equações da Física quântica também farão previsões  probabilísticas. 

É necessário chamar atenção para os tipos de erros envolvidos no processo de 

observação. Existem os erros relativos às técnicas experimentais empregadas e as 

imprecisões que estão relacionados com o princípio de incerteza da teoria quântica. 

Temos duas formas de interpretar estes últimos tipos de erros: a) se posso afirmar 

com certeza onde o elétron se encontra, então, a velocidade terá um valor impreciso; 

b) nossos sentidos não conseguem interagir diretamente com o mundo microscópico, 

assim, faz-se necessário o uso de um aparato experimental, como o microscópio. Ele 

receberá fótons, que terão colidido com o elétron que se deseja observar. Nessa 

colisão, ocorre necessariamente uma interferência na velocidade com que o elétron 

estava. Ou seja, é a própria forma que utilizamos para poder visualizar o elétron que 

provoca a indeterminação em nossas medidas. Poderíamos ainda ir além, dizendo o 

quanto o nosso conhecimento sobre o elétron resulta, por isso, falho, ou seja, não é a 

natureza que se apresenta de forma probabilística e incerta, e sim o que sabemos 

acerca dela que só pode ser descrito desta maneira. 

 

“Na ciência, o objeto da investigação não é mais a natureza em si, mas a 
natureza submetida à interrogação dos homens (...) na mecânica quântica 
era necessário encontrar fórmulas matemáticas que expressassem, não a 
natureza, mas sim o seu conhecimento (...) A incidência do método modifica 
o seu objeto e o transforma até o ponto em que o método não pode mais se 
distinguir do objeto.” (HEISENBERG, 2000, p. 54) 

 

 

A presença de erros também existe na Física clássica, mesmo quando 

estudamos objetos que são perfeitamente observáveis com nossa capacidade 

biológica de enxergar, sem o uso de um aparato intercessor - como ocorre na Física 

quântica. Somos capazes de medir com certa precisão, e ao mesmo tempo, onde e 

com que velocidade um objeto se encontra. Isso descarta os erros relativos ao 

princípio de indeterminação e sobrariam apenas os erros produzidos pelos aparelhos 

de medida. Mas porque, ao montarmos as equações de movimento de um sistema 

clássico, não levamos em conta esses erros? Em nível de resolução de exercícios, 
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esses erros não são levados em conta, mas é óbvio que, em uma situação real, 

considerar esses erros é fundamental, como por exemplo, no lançamento de um 

foguete no espaço. A diferença, quando falamos de erros, entre a Física clássica e 

Física quântica, é que na clássica eu posso escolher em que situação vale a pena 

levar esses erros em conta, enquanto na quântica é sempre relevante incorporar 

esses erros na descrição do sistema. Mas por quê? Na escala macroscópica, é 

possível controlar o erro de tal maneira que ele fique tão pequeno que, quando 

comparado com a quantidade que estamos medindo, ele se torna desprezível. Agora, 

na escala microscópica, não existe a possibilidade de diminuir a escala do instrumento 

de medida, ao ponto de ela ser menor que o próprio elétron, pois o elétron já é a menor 

escala que conhecemos.  

Conhece-se o átomo como uma composição de um núcleo e elétrons que 

circulam ao seu redor. Mas o conceito de órbita eletrônica é duvidoso, visto que nossa 

concepção de trajetória é uma ideia completamente clássica. Como já dito 

anteriormente, a nossa forma de observar os elétrons geram indeterminações em sua 

velocidade. Por isso, não seria viável observar o elétron em todos os instantes ao 

longo de sua órbita, porque isso resultaria em mais indeterminações sobre o sistema. 

Obviamente queremos eliminar o maior número de interferência nesse processo, e 

observá-lo constantemente interferiria ainda mais em sua trajetória. Assim, sem 

observações consecutivas, faz-se o mínimo de perturbações no sistema, reduzindo-

as a duas, que chamaremos de observações privilegiadas: a inicial e a final. Feita a 

observação inicial, monta-se uma equação de movimento a fim de prever a situação 

final; na observação final, é testado se esta previsão está correta. Seria fantástico 

poder afirmar com certeza onde um elétron esteve em cada instante de tempo, como 

podemos fazer na Física newtoniana. No entanto, isso eliminaria por completo nossa 

possibilidade de fazer previsões. Logo, é essencial ser bastante cuidadoso no 

momento de usar as palavras para descrever o movimento de um objeto na escala 

microscópica. 

Isaac Newton afirmava que a natureza da luz era “corpuscular”, mas Thomas 

Young realizou um experimento simples que refutou essa assertiva. O experimento 

consistia de uma caixa grande fechada, em que ele inseriu um  visor e duas pequenas 

fendas, por onde a luz do Sol deveria passar. Através do visor, era possível observar 

a luz sendo projetada dentro da caixa, em uma de suas paredes internas. Assim, 

existiam duas possibilidades para o comportamento da luz: a luz seria composta ou 
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de uma onda contínua - que ocupa uma região de dimensões muito grandes-, ou  por 

unidades discretas (como defendia Newton no seu modelo corpuscular da luz), que 

hoje conhecemos por partículas. O experimento acabou exibindo um padrão de 

interferência no fundo da caixa, revelando um comportamento consistente com a ideia 

de que a luz era composta de ondas e não de partículas. 

No entanto, a dúvida acerca da natureza da luz não se encerrou por aí. Existiam 

outros fenômenos - como o efeito fotoelétrico- que não condiziam com o fato de a luz 

ser uma onda. Neste último fenômeno, Hertz observou, em 1887, que o aumento da 

intensidade da luz provocava o aumento na quantidade de elétrons em movimento. 

Mas, já que o experimento de Young mostrou que a luz era constituída de ondas, o 

que se esperava era a emissão de elétrons com maior energia cinética, o que não 

ocorria. Então, o que se pôde interpretar com a observação desse fenômeno é que o 

comportamento da luz variava, assemelhando-se ora a uma onda, ora a uma partícula, 

e, de alguma maneira, dependia do fenômeno que se observava. 

Porém, essa ideia não era muito aceita pelos físicos, e uma modificação do 

experimento de Young foi feita para definir afinal qual a real natureza da luz. No lugar 

da luz do Sol, fez-se o uso de um Laser, pois com ele era possível controlar a 

quantidade e a intensidade de partículas de luz emitidas. O raio Laser emitido passava 

por uma placa composta de duas fendas finas, bem próximas, possibilitando a 

visualização do padrão final em um anteparo. O objetivo então, foi disparar a luz com 

energia tão baixa que apenas um fóton (ou partícula de luz) estaria trafegando por 

vez, para impedir que estas partículas colidissem umas com as outras, seguindo uma 

trajetória retilínea, gerando apenas duas “bandas” de luz, em frente a cada uma das 

fendas, acabando assim com o padrão de interferência. Mas, surpreendentemente o 

resultado final não se alterou e continuou exibindo um padrão de interferência parecido 

com o que foi visto no experimento original de Young. Era como se o fóton interferisse 

consigo mesmo, e passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas uma partícula 

não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo! Então, os físicos colocaram 

sensores (células fotossensíveis) perto das fendas, a fim de determinar por qual fenda 

cada partícula passaria. No fim da experiência, o padrão de interferência sumiu, 

mostrando um resultado inesperado. O experimento foi repetido com o elétron e mais 

uma vez, apresentou o mesmo comportamento. Assim, todas as partículas 

conhecidas apresentavam comportamento dual, que dependia da montagem do 

aparato experimental com a qual a informação sobre sua posição seria medida. Se no 
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final do experimento pudermos saber qual foi a trajetória do fóton (ou elétron), diz- se 

que ele teve um comportamento corpuscular( como por exemplo no efeito fotoelétrico) 

mas se no final do experimento não soubermos ao  certo por onde o fóton (elétron) 

passou ( como na experiência de interferência por dupla fenda) dizemos que o elétron 

se comportou como uma onda e veremos um padrão ondulatório no anteparo. A 

presença de um detector de fótons próximo a uma das fendas nos permite saber por 

qual delas o fóton passou e assim o padrão ondulatório desaparece como por encanto 

!  Assim um fóton (elétron) se comporta ora como onda ora como partícula a depender 

do contexto experimental o qual o submetemos.  

Estamos o tempo todo falando de observações, e essa experiência demonstra 

como a forma com que observamos os fenômenos pode alterar o resultado final. O 

que acontece depende da nossa maneira de observar o sistema ou do fato de que o 

estamos observando. Além de um observador obter dados diferentes de um outro 

observador, em uma mesma experiência, o experimento da dupla fenda é um bom 

exemplo de como nós, seres humanos, somos elemento fundamental da realidade. A 

nossa interação com fenômenos microscópicos nunca vai resultar no que queríamos: 

uma realidade objetiva. As partículas ultrapassam nosso limite de interação, e, como 

dizia Planck:“A Ciência não pode resolver o mistério derradeiro da natureza porque, 

em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que estamos tentando 

resolver”  

Para lidar com essa realidade um tanto quanto estranha, Bohr introduziu o 

termo “complementaridade”. Ressignificando a contradição que muito físicos 

enxergavam para o comportamento dual da luz, enunciou o princípio da 

complementaridade. A luz não pode ser partícula e uma onda ao mesmo tempo, mas 

uma natureza complementa a outra. Há uma relação de reciprocidade, onde uma não 

vive sem a outra. Bohr dizia que o princípio da incerteza de Heisenberg era uma 

manifestação do conceito de complementaridade: o conhecimento da posição de uma 

partícula é complementar ao conhecimento de seu momento linear. De fato, o princípio 

da complementaridade é ainda mais básico e abrangente do que o de incerteza de 

Heisenberg. Este último decorre daquele.  

A interpretação de Copenhague é a mais antiga das tantas interpretações que 

existem para a mecânica quântica. Foi amplamente desenvolvida por Niels Bohr e 

Werner Heisenberg. Segundo esta interpretação, os sistemas físicos normalmente 

não têm valores bem definidos para suas quantidades relevantes: é a medição que 
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define o valor dentre os possíveis resultados, usando a teoria das probabilidades. O 

ato de medição pode mudar abruptamente o estado de um sistema quântico, o que 

justifica o uso do termo “salto quântico” ou colapso da função de onda. Isto significa 

dizer que uma medição faz com que um conjunto de probabilidades se reduza à 

apenas um dos valores possíveis imediatamente após a medição - transição do 

“possível” ao “real”. E daí decorre a apropriação do antigo conceito filosófico de 

Aristoteles de existência em potentia (potência) e em ato. Antes da medição o sistema 

físico existe em potência, estando numa superposição de estados distintos de 

existência. Mas depois da medição apenas um desses estados se atualiza (realiza). 

A isso chamamos de colapso da função de onda. 

Há algo por trás dessa interpretação, que, para minha análise mais filosófica 

do assunto, me interessa mais. Ela enxerga a mecânica quântica como capaz de 

fornecer conhecimento sobre os fenômenos, sem se preocupar se os objetos 

quânticos que usa para descrevê-los realmente existem, como existem os objetos 

macroscópicos facilmente perceptíveis por nós - o que dá a esta teoria um caráter 

epistemológico. Poderíamos nos questionar sobre a possibilidade de transformar a 

teoria quântica, fazendo alterações em seu formalismo matemático, em uma teoria de 

caráter ontológico, mas já adianto que a interpretação de Copenhague não permite 

que isso ocorra. A interpretação da Escola de Copenhague introduz um novo conceito 

de epistemontológico, pois o que é epistemológico e o que é ontológico se confundem: 

o elétron em si não existe sem uma experiência de observação. 

Houve muitas objeções a esta interpretação, devido ao nosso modo de pensar 

ser completamente materialista, no sentido de dar uma forma às coisas, ou seja, uma 

forma clássica. Assim, a interpretação de Copenhage se opõe à ideia de causalidade 

que a Física clássica carrega consigo. Se afasta da continuidade e do determinismo 

de fenômenos naturais. Para muitos físicos, era difícil aceitar a forma quântica de 

interpretar o mundo, pois ela não é “natural”. Há sempre uma busca incessante por 

permanecer com os conceitos clássicos. Por isso, deixo a seguinte reflexão: será que 

algum dia formaremos gerações futuras que serão capazes de pensar de forma 

espontaneamente quântica? Ou será sempre necessário passar por pensamentos 

clássicos, de maneira a ganhar certa maturidade científica para, enfim, emergir no 

mundo da teoria quântica? 

A mecânica quântica postula que o recurso à matemática das probabilidades e 

as descontinuidades nos valores das grandezas físicas são elementos constitutivos 
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de uma descrição da natureza, mas estas características soam como paradoxais. 

Apesar de “bater de frente” com as concepções clássicas, a teoria quântica precisa 

fazer uso destas mesmas concepções às quais acaba por se contrapor. A utilização 

de conceitos clássicos é uma consequência direta da maneira usual de o ser humano 

pensar, (o chamado senso comum). É exatamente nesse ponto que as oposições à 

interpretação de Copenhage concordam entre si: é desejável retomar o conceito de 

realidade da Física clássica, ou, para fazer uso de um termo filosófico mais geral, a 

ontologia do materialismo. Heisenberg afirma que na verdade - pensando de um modo 

positivista - não existem contrapropostas à interpretação de Copenhage, mas sim uma 

reprodução exata da mesma em outras linguagens. 

Destacarei, ao menos, uma das contrapropostas existentes para a 

interpretação de Copenhage. Nesse caminho, críticas feitas por Einstein, Von Laue e 

outros colocaram em questionamento a capacidade da interpretação de Copenhage 

descrever os fenômenos físicos objetivamente. Através de seus argumentos, ficou 

claro que o problema era sobre a não descrição do que de fato acontece, 

independente do ato de observar. Eles tinham clareza de que alguma coisa acontecia, 

e não saber o que perturbava muito esses físicos. Para eles, era impossível que esse 

“algo” que acontecia fale somente a respeito das observações. Por que não falava do 

próprio átomo?! Assim, apesar de defenderem o formalismo matemático para 

descrever a teoria quântica desses fenômenos- supondo que a descrição 

probabilística deles esteja correta-, eles achavam a interpretação de Copenhague 

incapaz de oferecer uma compreensão real dos fenômenos atômicos. 

A resposta do ponto de vista da interpretação de Copenhague a estas críticas 

enfatiza, mais uma vez, a maneira como estamos “presos” aos conceitos clássicos. E 

tudo bem, porque a nossa forma de conceber o mundo é através de conceitos da vida 

cotidiana (conceitos clássicos), desde que se saiba quando usá-los, de maneira a não 

gerar ambiguidade. Quando os autores anteriores fazem suas críticas, elas perdem 

seu sentido no campo da teoria quântica, porque as palavras “realmente” e “acontece” 

estão totalmente vinculadas a conceitos clássicos. 

Então, a ontologia do materialismo sintetiza essas e tantas outras críticas feitas 

à interpretação em questão. Ela repousa sobre a ilusão de existir uma realidade direta 

do universo que nos cerca. Imaginou-se poder descrever o mundo, ou pelo menos 

parte dele, sem fazer referência alguma a nós mesmos. No entanto, temos que 

lembrar, como disse Heisenberg, que aquilo que observamos não é a Natureza em si, 
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mas, sim, a Natureza exposta ao nosso método de questionar. Assim, somos “atores” 

no processo de medição, e, portanto, interferimos nele. Somos seres humanos, e não 

adianta discutir como seria e o que poderia ser feito se fôssemos seres diferentes do 

que somos. Nunca veremos o mundo sob perspectiva de algo que nunca seremos, 

então, como conclui Heisenberg, não há o que melhorar nesse cenário.  

Heisenberg também questiona qual deve ser a atitude de um cientista frente a 

um credo, seja esse de natureza religiosa ou política. Em uma de suas falas, ele 

afirma: “O cientista nunca deveria confiar em doutrinas afastadas do seu trabalho 

científico.” Isso quer dizer que a primeira atitude de um cientista -do ponto de vista de 

Heisenberg- é ter um credo que concorde, ou pelo menos esteja em harmonia, com a 

sua prática científica. 

Em um passado distante não encontrávamos oposições à Ciência, porque 

durante muito tempo ela parecia caminhar em sintonia com a religião. Mas, a partir de 

Copérnico e seu sistema heliocêntrico a Ciência passa a desafiar religião, então ela 

se apresenta como problema. A religião é uma verdade absoluta e quando a Ciência 

se contrapõe a esta verdade, muitos religiosos interpretam como uma afronta. Por 

isso, a maioria das pessoas se recusam a acreditar na Ciência. Para estes, ela só 

passa a ter validade quando um político/governo ou religioso reforça uma teoria vinda 

da Ciência. 

Ao imergir no mundo, começamos a formar nossos ideais, nossos credos. Eles 

se consolidam dentro do meio social em que vivemos. Diante de novas formas de 

conceber o mundo, não nos colocamos no lugar ou no meio social em que 

determinado indivíduo ou grupo vive. Muitas vezes, não estamos dispostos a ouvir o 

que o outro tem a dizer. Isso é problema antigo e inerente ao ser humano: não ser 

tolerante com a opção do outro. Foi assim que surgiram muitos dos conflitos religiosos, 

políticos, etc. 

Temos várias interpretações para os fenômenos quânticos, assim como várias 

formas de enxergar o mundo e sentir-se bem com ele: através da religião, da Ciência, 

da política, entre outras. No entanto, o que importa nisso tudo é respeitar todas estas 

“posições” que existem. Nos confrontar quando somos submetidos a novas situações, 

tentando entender o outro lado da moeda. 

A atitude de um cientista, então, deve ser de uma pessoa que, diante de uma 

nova experiência vivida, está sempre disposto a rever os fundamentos de seu 

conhecimento, reconstruindo sua estrutura mental e adaptando-se a maneiras 
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inteiramente novas de pensar e viver. Entender que a Ciência não é uma verdade, 

eterna, mas apenas provisória e portanto, não deve ser imposta a ninguém. A solução 

para este diálogo é a tolerância como ênfase. 
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CAPÍTULO 6 - Teoria Quântica e as Raízes da Física Atômica 

 

A ideia de átomo não surgiu com a Ciência moderna. Consultar textos deixados 

pelo homem desde o nascimento da escrita torna possível notar o grande interesse 

despertado, desde muito cedo na história da humanidade, em conhecer o mundo, a 

natureza que nos cerca e como esta se organiza. Nessa busca incessante por 

respostas para tais indagações do ser humano, durante muito tempo o homem apoiou-

se em narrativas baseadas em deuses, espíritos, animais imaginários e mitológicos. 

Textos chineses, os mais antigos textos indianos, a bíblia, as histórias africanas, os 

mitos de criação dos indígenas brasileiros, são exemplos desta estratégia de resposta 

às indagações primordiais. 

Dois autores da antiga Filosofia grega, Leucipo e Demócrito, se destacam na 

história da gênese da ideia de átomo. Isso porque suas contribuições foram a base 

inicial que possibilitou o estabelecimento de um diálogo a respeito da natureza da 

matéria que resultou no conceito do que vem a ser um átomo. Os dois propunham a 

ideia de um átomo materialista. Com o passar do tempo, é possível seguir a mudança 

de interpretação sobre este conceito que tem seu clímax na visão que a Física 

Moderna propõe para os eventos atômicos. Discutir o decorrer da história até as suas 

ideias atuais faz-se necessário aqui. 

Foi em Mileto, no início do século VI a.C., que ocorreu a revolução da maneira 

de pensar, de extrema importância para a humanidade. Lá, um grupo de pensadores 

que compõe o que hoje chamamos de “escola milesiana” reinventou a forma de pensar 

e questionar o mundo, e com isso foram capazes de obter novas respostas. Essas 

respostas pela primeira vez não se baseavam ou se referiam a mitos, espíritos, 

deuses, ou, mais especificamente, a qualquer forma de crença. Eles buscavam 

respostas que ganhavam sua “força” na própria natureza das coisas. Os milésios 

usaram a observação e a razão como elementos fundamentais para desvendar 

aspectos da realidade que não são visíveis ao nosso olhar comum, um estilo de 

pensamento inteiramente novo que inaugurou uma nova modalidade do 

conhecimento, assinalando a origem do pensar científico. 

Esta época, caracterizada como o primeiro período da Filosofia grega, 

fomentou, com Tales - fundador da escola milesiana -, a ideia de a matéria ser 

composta por pequenas partículas, básicas e indivisíveis. Ele sugeriu a ideia de uma 

substância fundamental (arché), da qual todas as outras coisas seriam formas 
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transitórias ou dela resultariam. A palavra “substância”, naquele tempo, não tinha o 

significado puramente material que hoje lhe damos. Como exemplo de uma das frases 

de Tales, temos: “A água é a causa material de todas as coisas.”4 É fácil compreender 

que Tales tenha pensado na água como elemento fundamental, pois, se olharmos ao 

nosso redor, é possível ver a água presente em todas as coisas - ou quase todas. A 

partir daí, surgem diversas outras candidatas a ser a substância fundamental, a arché. 

Havia uma grande dificuldade em reconciliar a ideia de um único princípio fundamental 

com a variedade infinita dos fenômenos. Segundo os nossos sentidos, o mundo 

consiste em uma pluralidade imensurável de coisas e eventos, sons e cores. Então, 

para entendê-lo, faz-se necessário introduzir algum tipo de ordem, e ordem significa 

identificar o que é igual, sendo, portanto, alguma forma de “unidade”. Parecia clara a 

existência de uma causa material ou princípio fundamental para todas as coisas, mas 

desvendar esse mistério - se posso chamá-lo assim -, era de uma complexidade 

desmedida. 

No meio dessa desordem aparente, que dificultava a identificação de qual seria 

o elemento fundamental, Heráclito de Éfeso surge com uma aparente solução. Ele 

elege o fogo como a matéria primitiva - aquela que anda. O fogo caracteriza sua 

Filosofia representando que a mudança por si mesma não é uma causa material. É 

elemento básico e ao mesmo tempo matéria e força motriz. Assim, a mudança é o 

princípio fundamental, que mais uma vez não é necessariamente matéria. É 

interessante observar a ligação das doutrinas de Heráclito com o que a Física 

Moderna nos oferta. A diferença está somente na escolha das palavras. Em vez de 

“fogo”, utiliza-se a palavra “energia”. A energia sintetiza muito bem o elemento 

fundamental discutido na história da Filosofia por tantos autores. Ela é a substância 

que se move, e é substância porque sua quantidade total não muda - o que se parece 

com o princípio de conservação de energia. Todas as coisas possuem energia. 

Também não podemos deixar de mencionar a filosofia de Aristóteles. Esta 

discutia a relação que a matéria tem com a forma. Ou seja, a matéria por si só não é 

uma realidade, mas sim uma oportunidade de vir a ser, uma potência. Para Aristóteles 

é uma combinação dos quatro elementos: água, fogo, ar e terra. A matéria existe e  

_______________________ 

4 A posição filosófica mais famosa de Tales é sua tese cosmológica, que chegou até nós por meio de 

uma passagem da Metafísica de Aristóteles. Na obra, Aristóteles relatou inequivocamente a hipótese 
de Tales sobre a natureza de toda a matéria - que o princípio originário da natureza era uma única 
substância material: a água. (vide Wikipedia, Thales of Miletus) 
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pode ser explicada quando se consubstancia em um formato, fora isso ela é apenas 

uma possibilidade, e existem para ele quatro causas: a formal, material, eficiente e 

final. 

Anaxágoras admite existirem uma infinidade de “sementes” distintas,  

incalculáveis, muito pequenas e presentes em todas as coisas. A partir dessa 

Filosofia, faltava apenas um passo a ser dado, o qual foi dado pelos filósofos já citados 

aqui: Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera. O elemento fundamental agora é o 

átomo. A menor unidade da matéria, sendo ela indivisível. Considerado ser eterno e 

indestrutível, dispondo de um tamanho finito. Movimentos tornam-se possíveis por 

meio dos espaços vazios existentes entre os átomos. 

Nesse caminho, enuncia-se pela primeira vez a ideia da existência de partículas 

extremamente pequenas e indivisíveis, as partículas elementares, tão discutidas aqui. 

Com esse novo conceito de átomo, a matéria não consistiria só do “cheio”, mas 

também das lacunas - os espaços livres, por onde os átomos se moveriam. 

Segundo Demócrito, todos os átomos eram constituídos de mesma substância, 

de diversos tamanhos e formas múltiplas. Eram imaginados, do ponto de vista 

matemático, divisíveis, mas não do ponto de vista físico. Apesar de se moverem, 

ocupando distintas posições no espaço, não apresentavam outras propriedades 

físicas, tais como: odor, cor e sabor. Assim, as características da matéria que 

identificamos por meio dos nossos sentidos é supostamente resultado das posições e 

movimentos dos átomos no espaço. Na Filosofia de Demócrito, todos os átomos 

consistem na mesma substância. Se entendermos essa mesma substância como 

energia, então ela pode ser considerada a causa primeira de toda mudança, capaz de 

se transformar em matéria, calor ou luz. 

Já para Leucipo, os átomos não se movem simplesmente ao acaso. Ele parecia 

crer em um determinismo completo, por ser conhecido pela seguinte frase: “nada 

acontece sem razão; tudo tem uma justificativa ou uma necessidade”. Os atomistas 

não apresentaram nenhum argumento para justificar o movimento contínuo dos 

átomos, optando por uma maneira de explicar o movimento atômico a partir de uma 

descrição causal. Apesar da causalidade explicar acontecimentos futuros a partir de 

eventos passados, ela jamais será capaz de explicar estes últimos. 

Ao falar da definição de partícula elementar, na Filosofia grega temos a 

asserção de que ela não tem cor, odor ou sabor e nesse sentido, se assemelha ao 

átomo da Ciência moderna. Mas se quisermos oferecer uma descrição precisa de uma 
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partícula elementar, a palavra “precisa” perde seu sentido usual na Física Moderna, 

porque a única coisa que se pode apresentar é a probabilidade de que a partícula 

esteja de uma determinada maneira. Dessa forma, a partícula elementar da Física 

Moderna é bem mais abstrata que o átomo dos antigos gregos. 

Constantemente, leigos questionam o porquê de os físicos afirmarem que as 

partículas elementares não podem ser divididas em pedaços ainda menores. A 

resposta para esse questionamento, mais uma vez, mostra como a Ciência moderna 

é subjetiva em comparação com a Filosofia dos gregos. Para dividir uma partícula 

elementar seria preciso fazer uso de forças gigantescas e de ferramentas muito finas. 

As únicas ferramentas disponíveis são outras partículas elementares. Desse modo, 

os únicos processos capazes de possibilitar essa divisão seriam as colisões de duas 

partículas com energias muito altas. De fato, elas podem ser submetidas a esses 

processos, mas o resultado será diversos fragmentos, que também são partículas 

elementares com massas resultantes da grande energia cinética das partículas antes 

da colisão. 

A Física Moderna exibe uma posição oposta à Filosofia de Demócrito em 

alguns pontos. Por exemplo, Demócrito diz que os átomos são unidades eternas e 

indestrutíveis de matéria, incapazes de se transformarem uns nos outros. Se duas 

partículas elementares que se movem no espaço com energia cinética muito alta 

colidirem, o resultado poderá ser a criação de muitas outras partículas elementares. 

Eventos como este têm sido observados frequentemente, oferecendo uma prova 

crucial de que as partículas elementares compartilham da mesma “substância”: a 

energia. Na teoria quântica moderna, as partículas elementares acabarão sendo 

consideradas formas matemáticas, de natureza muito mais complexa - quanto a isso 

não deve haver dúvida. Outro exemplo de diferença entre a Ciência moderna e as 

filosofias gregas é a maneira de enxergar as formas dos átomos. Os filósofos gregos 

pensavam em formas estáticas, encontrando-as nos sólidos regulares. Já a Física 

clássica desde seu início nos séculos XVI e XVII, utiliza como ponto de partida o 

problema dinâmico. O elemento básico, desde a Física de Newton, não é uma 

configuração ou uma forma geométrica, mas sim uma lei dinâmica. Na Física quântica 

atual, a equação final de movimento para a matéria é uma equação de ondas, não 

linear e quantizada, e que representa a matéria e não qualquer tipo específico de onda 

ou partícula. 
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Os físicos, atualmente, tentam encontrar uma lei fundamental de movimento 

para a matéria, da qual se possa derivar (matematicamente) todas as partículas 

elementares e suas propriedades. Três ideias filosóficas são expressas por Nietzsche 

(1981, p.29) que hoje representam de que forma trabalham os físicos. Primeira: a 

pergunta sobre a causa material de todas as coisas; segunda: a exigência de que a 

pergunta seja respondida racionalmente, sem fazer apelo a mitos e misticismos; 

terceira e última: o postulado de que, no entendimento final das coisas, se possa 

reduzir tudo a um único princípio. 

Hoje, ao pensarmos no átomo, podemos visualizar sua estrutura composta de 

três “pedras fundamentais”: elétrons, prótons e nêutrons. Mas será que essa 

composição do átomo é a unidade última da matéria, sendo ela indestrutível? Para 

uma análise experimental desse problema, é necessário a inserção de forças e 

energias, concentradas sob as partículas atômicas, que deverão ser de intensidade 

muito maior que as utilizadas na investigação do núcleo atômico. As energias que se 

acumulam nos núcleos atômicos não são grandes o suficiente, portanto, é impreterível 

o uso de forças cósmicas ou mesmo aparatos experimentais, mais conhecidos como 

aceleradores de partícula. 

Por exemplo, os grandes aceleradores trabalham com um campo magnético 

intenso, e neles as partículas carregadas são expostas a um campo elétrico que as 

aceleram em torno de suas órbitas circulares. Tanto as experiências que envolvem os 

aceleradores de partículas, como os que usam a radiação cósmica, tornaram possível 

a descoberta de novas características da matéria. Foram capazes de responder a 

indagação feita acima: elétrons, prótons e nêutrons, que compõem a estrutura do 

átomo, não são a última unidade da matéria. Esses dois procedimentos citados 

trabalham com energias altíssimas, o que tornou possível a descoberta de novas 

partículas elementares que exibem propriedades parecidas com as antigas.  

Ao olhar esses resultados, é normal pensar que a ideia de unidade da matéria 

estava caindo por terra, já que o número de partículas elementares estava 

aumentando. Mas Heisenberg afirma que essa seria uma interpretação descabida. 

Apesar de essas experiências mostrarem a mutabilidade da matéria, elas também 

mostraram que as partículas podem ser criadas a partir de outras, ou pela energia 

cinética de partículas distintas, podendo se desintegrar novamente em outras 

partículas, aniquilando-se em energia. Então, isso é a prova final da unidade da 

matéria. Todas as partículas elementares são feitas da mesma substância: a energia 
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ou matéria fundamental. O que existe, na verdade, são as muitas formas distintas de 

manifestação da matéria, conectadas pela famosa fórmula de Einstein: E =mc2. 
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CAPÍTULO 7 - O desenvolvimento das ideias filosóficas, desde Descartes, e a 

presença da teoria quântica 

 

Nos primeiros séculos da cultura grega primitiva, a realidade imediata do 

mundo em que vivemos, perceptível aos nossos sentidos, era a motivação principal 

para os pensadores que se debruçavam sobre as questões que hoje associamos à 

Filosofia. Nesta realidade cheia de vida não fazia sentido e nem parecia haver uma 

boa razão para salientar uma distinção entre matéria e mente, ou entre corpo e alma. 

No entanto, o mito da caverna de Platão trouxe a urgência de uma nova forma de 

pensar acerca do que vem a ser a realidade. Neste mito, Platão descreve a existência 

de uma caverna, na qual prisioneiros viviam desde a infância, com as mãos amarradas 

a uma das paredes, que, por isso, era a única coisa que podiam observar. Uma 

fogueira que ficava atrás dos prisioneiros os iluminava e sua luz projetava sombras na 

parede em frente aos prisioneiros. Tudo que eles podiam enxergar eram suas próprias 

sombras, as sombras de objetos e pessoas, e ouvir sons provenientes do lado de fora 

da caverna. Aquela era a sua realidade. No momento em que um dos prisioneiros foi 

liberto da caverna, a luz do Sol ofuscou seus olhos. Aos poucos foi se acostumando 

com a totalidade da natureza e seus mistérios,  e passou a entender que o que vivera 

e observara enquanto estava na caverna era apenas uma parcela do mundo real. Esse 

mito traz uma analogia muito interessante com o conhecimento científico e, em 

particular, com a nossa visão sobre o mundo atômico. Uma vez que não conseguimos 

enxergar o átomo, o que vemos são suas projeções: cópias imperfeitas da realidade. 

Claro que Platão não pensou nisso, seu olhar estava voltado para a alma humana e 

sua relação com a divindade, para os problemas da ética, com exclusão do mundo 

exterior. Durante milênios esse foi o tema de interesse para os filósofos.  

O desenvolvimento das ideias filosóficas levou a um grande avanço na Ciência 

natural nos séculos XVI e XVII, ideias estas que atualmente estão bem próximas à 

nossa concepção de Ciência. O primeiro filósofo de enorme importância nessa linha 

de evolução da construção da Ciência moderna foi René Descartes. Na busca por 

achar uma base filosófica inteiramente nova, ele introduz o método da dúvida. Neste 

método, ele questiona o que nos revelam os nossos sentidos sobre os resultados do 

nosso raciocínio, chegando, por fim, à sua famosa frase: “Penso, logo existo”. Após 

esta afirmação, Descartes produz uma “prova” da existência de Deus, seguindo como 

base as linhas da Filosofia escolástica. 
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A Filosofia cartesiana difere totalmente da Filosofia dos gregos antigos. O ponto 

de partida deixa de ser um princípio fundamental ou substância primeira, e passa a 

ser a busca pelo conhecimento ou divisão fundamental. Descartes compreende que o 

nosso conhecimento sobre a nossa mente nunca será maior que o que sabemos ou 

podemos saber sobre o mundo ao nosso redor. Ao apoiar-se no “triângulo” Deus-

Mundo-Eu, fica evidente uma separação entre matéria e espírito/mente, ou entre alma 

e corpo. Deus é “visto” como um ponto de referência comum, estando separado do 

“Eu” e do mundo; acima do Mundo e dos homens. Entretanto, parece haver um 

paradoxo presente nesta Filosofia, porque as três partes, resultado dessa divisão, 

perdem o sentido quando cada uma delas é tratada separadamente. Então, para fazer 

uso dos conceitos fundamentais cartesianos é indispensável que as peças do triângulo 

Deus-Mundo-Eu estejam ligadas e inseridas uma na outra. 

Descartes fez reviver o interesse pela matemática, favorecendo um sistema 

filosófico amparado no raciocínio lógico, na tentativa de chegar a alguma verdade tão 

precisa quanto uma conclusão matemática. A combinação entre conhecimento 

empírico e matemático parecia atrativa devido à possibilidade de obter algum 

conhecimento completamente distante das disputas teológicas que ocorreram durante 

a Reforma. Um conhecimento que poderia ser formulado sem fazer menção, em 

momento algum, a Deus ou a nós mesmos, favorecendo assim a separação dos três 

conceitos cartesianos fundamentais: Deus, Mundo e Eu, ou a separação entre res 

cogitans, espírito, substância pensante, o aspecto racional, intelectual dos seres 

humanos, associado com a ideia de alma e de uma razão que existe para além do 

corpo, e res extensa, matéria, o aspecto físico, material, da existência humana. O 

nascer de um conhecimento que mostra a beleza da matemática como uma linguagem 

capaz de expressar um saber científico. 

A mecânica de Newton, que revolucionou a Ciência natural, - assim como todas 

as outras partes que compõem a Física clássica, construídas seguindo o modelo 

mecânico das leis de Newton - também se debruçou sobre a separação entre os três 

conceitos fundamentais da Filosofia cartesiana. Ou seja, foi possível descrever a 

natureza sem fazer referência a Deus ou a nós, seres humanos. Mas, fazendo um 

paralelo entre o pensamento cartesiano e a Física Moderna, é possível ver que, ao 

tentar explicar a natureza atômica, não podemos esquecer que fazemos parte dela, e 

que a observação tem papel fundamental na determinação de quantidades tais como 

a posição de um elétron embora a palavra determinar aqui não faça sentido, já que os 
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fenômenos atômicos vão mostrar justamente a nossa incapacidade de descrevê-los 

com precisão. Então, descrever a natureza sem levar em conta que essa tentativa é 

falha por princípio, o que se deve à imperfeição inerente do ser humano, é um erro 

grave. O Mundo e o Eu não podem estar desprendidos um do outro. 

Quando foi mencionada a interpretação de Copenhague da teoria quântica, 

comentei a dificuldade que muitos pensadores tiveram em aceitá-la e entendê-la. A 

possível raiz desse bloqueio pode encontrar lugar na divisão cartesiana. É natural, em 

um primeiro momento, achar a mecânica quântica não amigável porque a nossa 

mente foi estruturada para pensar de forma cartesiana. Essa maneira de pensar 

dominou a mente humana durante três séculos após Descartes, levando muito tempo 

para que ela pudesse ser trocada por uma atitude realmente diferente à abordagem 

do problema da Realidade. 

Ao falar em Realidade, a palavra “existir”, vem a minha cabeça, e assim temos 

o Mundo ou as coisas como extensão. A Filosofia que discute a Realidade chama-se 

Realismo, que afirma que os objetos existem, independente de serem conhecidos ou 

percebidos por nossos sentidos ou estarem relacionados com a nossa consciência. 

Pode parecer óbvio pensar que as coisas têm uma realidade que independe de eu as 

estar observando ou não, e que elas não são portanto um delírio de nossa cabeça. 

Mas, sem dúvida é uma problemática da qual derivou uma série de debates e críticas. 

Portanto, o Realismo subdivide-se em três vertentes. A primeira denomina-se 

Realismo ingênuo, que entende ser o objetivo da Ciência descrever o mundo como 

ele realmente é, ou seja, apresentar descrições que espelham a própria realidade. Em 

oposição a esta, o Idealismo assume que é a consciência humana que dá ordem ao 

universo; não há uma realidade externa à mente humana5. Por último, o Realismo 

crítico ou Criticismo proposto por Kant, surge porque as duas concepções sobre 

Realidade já não se mostravam eficientes com o avanço do desenvolvimento 

científico, à medida que nasciam novos confrontos filosóficos. Assim, ele afirmava que 

a Realidade escondida sob as cortinas do mistério da natureza desmanchava-se 

parcialmente, deixando frestas que talvez nunca sejamos capazes de visualizar: a 

realidade que aparece ao nosso olhar é um recorte, uma aproximação. 

__________________ 

5 De acordo com essa visão, a consciência existe antes e é a pré-condição da existência material. A 

consciência cria e determina o material e não vice-versa. O idealismo acredita que a consciência e a 
mente são a origem do mundo material e tem como objetivo explicar o mundo existente de acordo com 
esses princípios. (vide Wikipedia, Idealismo) 
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Expostas estas ramificações a respeito da Realidade, podemos criticar a frase 

de Descartes: “Penso, logo existo”. O ato de pensar sobre algo não me torna real, 

porque definir o real é algo abstrato. Sua realidade pode ser diferente da minha. Se 

eu lhe contar que existem dragões, provavelmente você achará que estou desvairada, 

a menos que você tenha tido uma experiência com eles. A ideia de experiência com 

os objetos caracteriza a Filosofia empirista, que critica a Filosofia cartesiana. Mas será 

que só podemos afirmar a existência de algo se de fato tivermos experiência com ele? 

Na verdade, essas duas filosofias estão dentro da realidade ingênua. Ora, sabemos 

que um átomo existe, mesmo que não consigamos percebê-lo completamente ou 

definir sua posição e velocidade. Nos tempos da Física clássica, a Filosofia empirista 

parecia corresponder bem aos conceitos da física, e era bem representada pelos 

filósofos Locke, Berkeley e Hume. Mas no campo da Física quântica falar 

simultaneamente em velocidade e posição perde o significado. Isso mostra que jamais 

poderemos saber, de antemão, quais limitações deverão ser impostas quanto à 

aplicabilidade de certos conceitos. 

Na tentativa de união dessas duas linhas de pensamento aparece  Kant, 

fundador do Criticismo alemão. Em sua obra “Crítica da razão pura”, Kant chega à 

conclusão de que nosso conhecimento é, em parte, “a priori”, isto é, ele não resulta 

apenas da experiência. Claro que a experiência nos diz quais as propriedades e 

características de um corpo, mas ela não diz se estas poderiam ser diferentes. Para 

Kant, espaço e tempo são formas “a priori” porque não são conceitos empíricos, 

advindos de outras experiências. São realizações necessárias que servem de base a 

todas as percepções exteriores, já que o máximo que podemos imaginar é um espaço 

vazio, por exemplo, e não sua total inexistência. Logo, espaço e tempo não são 

conceitos, mas sim idealizações ou formas de intuição. Kant não negava a existência 

de uma realidade em si, mas afirmava que esta nos era inacessível e o que podemos 

fazer é uma representação mental da realidade, observando os fatos empíricos e os 

organizando através das intuições (tempo e espaço) e categorias a priori 

(causalidade). 

Kant acreditava que seus conceitos iam se tornar base de qualquer metafísica 

futura que pudesse ser chamada de Ciência. Todavia, seus argumentos falharam em 

alguns pontos à medida que novas descobertas eram feitas. A ideia de espaço e 

tempo ser intuitiva, um conhecimento “a priori”, cai por terra quando a teoria da 

relatividade revolucionou ao propor uma forma de pensar em espaço e tempo, 
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dependentes da distribuição da matéria, totalmente abstrata e nada intuitiva. Kant não 

previu que os conceitos que denominou “a priori” pudessem assumir condições 

satisfeitas pela pesquisa científica e que ao mesmo tivessem aplicabilidade limitada. 

Jamais pensou que surgiriam áreas da Física que trariam a troca da possibilidade de 

julgamentos “a priori”, por uma natureza prática e empírica: segundo Einstein, a 

distribuição de matéria do universo determina a curvatura do espaço-tempo. 

O valor de toda essa discussão é entender que quaisquer palavras ou conceitos 

criados no passado, que nasceram da interação do homem com a natureza, não são 

definidos de maneira precisa no que se refere ao seu sentido. Melhor dizendo, não é 

possível saber a rigor a longevidade das palavras e conceitos, de forma que eles 

possam nos ajudar a entender melhor o Mundo. Então, jamais conseguiremos chegar, 

pela razão pura, a uma verdade absoluta, porque Ciência e a expressão “verdade 

absoluta” não combinam. 
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CAPÍTULO 8 - Os físicos e a Filosofia 

 

O texto de Heisenberg, que dá substância a nossa proposta pedagógica 

multidisciplinar, discute a ligação íntima que se estabelece entre a Física e a Filosofia 

no contexto do aparecimento da Física quântica. Um de seus focos principais está 

justamente em destacar esta simbiose entre as duas formas de conceber o mundo 

que emerge em especial com a visão científica do mundo quântico. Mas será que os 

praticantes destas duas disciplinas têm de fato uma visão clara desta ligação? Em 

especial, como os físicos, em geral concebidos como cientistas fortemente 

influenciados por uma visão materialista do mundo e acostumados a dele produzir 

descrições apoiadas em complexos ferramentais matemáticos, avaliam a importância 

e o impacto do pensar filosófico em sua prática profissional? E como estes cientistas 

reagiriam a uma proposta pedagógica que coloca este mesmo pensar filosófico como 

mote e centro de uma discussão que pretende sugerir a estudantes do ensino médio 

a necessidade e a importância de modificar sua forma de ver as coisas para ter acesso 

à descrição científica do mundo microscópico? 

Para responder estas perguntas, ainda que parcialmente, desenvolvemos um 

questionário sobre o tema e convidamos uma parte da comunidade de físicos da UFF 

a respondê-lo. Ele é composto por seis afirmações e está descrito, em conjunto com 

gráficos que mostram as respostas dadas, no anexo a esta monografia. Para cada 

afirmação apresentamos uma escolha entre quatro graus de concordância ou 

discordância, além de uma alternativa neutra. Esta alternativa contempla a 

possibilidade de se achar despropositada ou irrelevante a afirmação feita, o que pode 

simplesmente significar que a pessoa que o está respondendo nunca tenha pensado 

sobre o assunto. O questionário foi apresentado a 30 físicos de nossa comunidade 

sob forma virtual, usando o recurso do Google form. 

O resultado foi surpreendente - de forma positiva. Obtivemos 19 respostas, com 

a maioria dos físicos apoiando a proposta dessa monografia. Este resultado nos soou 

como um conveniente respaldo à sugestão multidisciplinar unindo Física e Filosofia. 

Ele mostra que fazer da reflexão filosófica um elemento da prática profissional de um 

cientista não é algo absurdo ou distante da sua realidade, - ainda que possa soar 

desta forma para alguns. Digo isto porque sei que existem muitos físicos, fora do 

ambiente acadêmico em que realizei a entrevista, que acham uma perda de tempo 
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falar de mecânica quântica sem entender a sofisticação matemática que ela carrega 

consigo. 

É de se concordar que a compreensão de toda a completude da Física Moderna 

não ocorre sem se mergulhar a fundo na sua complexidade matemática. No entanto, 

a ideia que apresento é apenas a de tornar possível a abordagem de temas da Física 

Moderna em nível introdutório, salientando discussões interessantes que ajudarão 

inclusive aqueles que se encantarem com a Física e que poderão, no futuro, seguí-la 

como profissão. A parte conceitual e a linguagem matemática conversam entre si. 

Muitas vezes novas ferramentas matemáticas são necessárias para dar conta da 

teoria. Por exemplo, a teoria geral da relatividade teve que incorporar o cálculo 

tensorial para dar conta da curvatura do espaço-tempo. 
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CAPÍTULO 9 - Uma proposta de aula multidisciplinar 

 

Uma proposta de intervenção multidisciplinar entre Física e Filosofia foi 

elaborada para concretizar de que forma a sugestão de integração entre essas duas 

áreas pode ocorrer na prática de uma sala de aula. Importa ter a consciência de que 

contar com o alicerce de um profissional com formação integral em Filosofia ajudará 

na construção de conhecimento sobre o tema de Física Moderna é extremamente 

relevante. 

Importante frisar que, desde o momento em que comecei a trabalhar com o 

tema desta monografia, tinha em mente aplicar essa proposta de intervenção em 

alguma escola, de modo a sentir como esse projeto chegaria para os estudantes. 

Infelizmente isso não foi possível, devido ao momento de pandemia que estamos 

vivenciamos. 

Para dar início à prática, é indispensável, em primeiro lugar, definir bem os 

papéis de cada professor atuante. O professor de Filosofia ficará encarregado de 

definir as questões relativas aos conceitos filosóficos envolvidos, e apresentar e 

vivenciar com os alunos o que seria incorporar uma atitude filosófica. O meu papel 

seria destacar para os alunos de que maneira a reflexão filosófica nos leva a certas 

concepções sobre o mundo quântico e microscópico. 

Imagino uma aula que comece com perguntas que norteiam o segundo capítulo 

desta monografia. Colocaria os estudantes para andar tal qual peripatéticos e 

refletirem sobre estas perguntas. Entre elas, escolher como foco uma frase: Vocês 

são capazes de controlar o seu próprio destino? Até que ponto, e em que momento 

isso se conecta com a nossa capacidade de controlar experimentos quando eles estão 

no cenário quântico? 

Assim como a nossa vida muda o tempo todo, nós mudamos o tempo todo 

também. Então, ver uma nova forma de enxergar as coisas que formam a natureza 

não deveria ser assustadora. Se você, aluno, é capaz de incorporar uma atitude 

filosófica, é capaz de refletir sobre seu próprio ser e seus desejos, também é possível 

pensar em escalas muito menores que nós mesmos. 

A partir dessa reflexão, caberia introduzir a ideia do Princípio de Incerteza. Os 

físicos são guiados por sua observação para construir leis que regem o mundo até a 

escala a partir da qual somos incapazes de observar. A mecânica quântica trata do 

limiar de um “novo mundo”. A estrutura atômica surge alterando a relação que existe 
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entre o observador e o objeto de seu conhecimento científico: não é possível saber a 

velocidade e a posição de um átomo, de forma concomitante. 

Experimentos que exemplificam fenômenos quânticos mostram que o elétron 

pode se comportar de maneira dual: onda e partícula. Aceitar essa possibilidade causa 

estranheza para qualquer indivíduo em um primeiro contato. Então, aparece mais uma 

vez aqui o papel fundamental do professor de Filosofia ao mencionar aos alunos a 

importância de adquirir uma postura filosófica. O primeiro passo para que a mecânica 

quântica não gere tanto desconforto é assumirmos a prática de Merlí, jogando para o 

alto tudo que consideramos ser certezas. Sendo seres em reflexão. 

O contato com algo novo normalmente provocará uma certa estranheza. Dessa 

maneira, apresento aos alunos o princípio da complementaridade de Bohr como meio 

de romper com o pensamento do senso comum, mais ligado a nossa forma de 

enxergar a natureza classicamente. Esses dois conceitos, de onda e de partícula, 

passam a se combinar, como a única forma possível de descrever um fenômeno 

atômico. E, por fim, discutindo o caráter ontológico ou epistemológico destas 

caracterizações, segundo o professor de Filosofia. 

O objetivo é que, ao final desta aula, os alunos sejam capazes de distinguir o 

mundo quântico do mundo clássico/macroscópico, capazes de se habituarem a essas 

ideias, convivendo com a Física Moderna, sem gerar incômodo. 

Os átomos e os elétrons mudam o tempo todo de lugar, assim como a própria 

vida cotidiana, que muda num piscar de olhos. A mudança parece não agradar o ser 

humano, de forma geral. Embora ele saiba que tudo tem um ciclo, como a folha que 

cai e já foi composição de uma bela árvore; como um relacionamento feliz que alguma 

hora pode incorporar algum momento triste também; como, enfim, a imprevisibilidade 

da vida e a incapacidade de controlarmos tudo. Aceitar que a mudança existe há de 

confortar nossos corações, e conduzir a um bom caminho para aceitar que a própria 

natureza microscópica funciona dessa forma também. 
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CAPÍTULO 10 - À guisa de conclusão 

 

Apresentar como monografia de fim de curso uma proposta pedagógica 

multidisciplinar baseada numa resenha de um texto relativamente sofisticado, que 

conjuga duas disciplinas complexas, constitui um atrevimento pelo qual se paga um 

preço relativamente elevado. O tempo dedicado a este trabalho, que atravessou três 

semestres letivos, só é compensado pela satisfação de conseguir realizar um projeto 

baseado em visões pessoais e que toca profundamente em concepções acalentadas 

por longo tempo. Neste trabalho, a autora se apresenta enquanto indivíduo, expõe 

angústias e paixões, numa catarse que toca com profundidade a aventura humana e 

mostra o fazer docente como algo vivo e inseparável do ser humano falível que todos 

somos. Não há como separar a técnica pedagógica do entusiasmo e do prazer em 

encarar desafios, o professor é por sua própria natureza ciência e humanidade. 

Multidisciplinaridade tem sido uma das palavras mais presentes no vocabulário 

da educação brasileira em tempos recentes, mas exemplos concretos da prática deste 

preceito têm sido escassos e pouco valorizados. Esta monografia agrega algo a esta 

discussão ao contemplar a convergência entre duas disciplinas tão fundamentais para 

a cultura contemporânea. No dizer do filósofo, se uma árvore for usada como uma 

metáfora para o conhecimento humano, a Filosofia é sua raiz, sua base, a disciplina 

que fundamenta sua construção, enquanto a Física é o tronco, a filha primogênita da 

razão humana e do correto raciocínio. As demais disciplinas são os galhos que 

emanam deste tronco, que lhes empresta sustentação e lhes fornece exemplos a 

seguir. Acredito que a confluência entre o raciocínio correto, que se apoia na raiz 

filosófica, e sua execução concreta no exame dos processos da natureza, que 

constitui o tronco principal do conhecimento humano, podem ser os pilares de uma 

educação que introduza o jovem adulto à enciclopédia cultural do século XXI. 

E é com esta convicção que concluo minha monografia. 
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Anexo 

 

Esse gráfico deixa claro que a maioria usa a reflexão filosófica em seu 
cotidiano de pesquisador, e que cerca de 20% dos respondentes não soube 
responder, o que pode ter o significado de que a pessoa nunca pensou sobre 

essa questão.  

O resultado dessa pergunta mostra que das 19 respostas, 18 pessoas 
acreditam que a reflexão filosófica pode ser um alicerce para a construção 
de conhecimento e compreensão sobre a Física em geral e a Física 

Moderna em particular. 
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Ninguém discordou totalmente, o que mostra a convicção de que a 
discussão sobre a interpretação de Copenhague como tema na promoção 
da reflexão filosófica pode ajudar o estudante a compreender melhor os 
conceitos da mecânica quântica. Mais uma vez, os que não souberam 
responder podem ser aqueles que nunca refletiram sobre esta questão.  

 

 

Um quarto dos respondentes concorda enfaticamente que a conexão 
Filosofia e Física pode ajudar na introdução de ideias fundamentais da 
Física Moderna no ensino médio para fugir do formalismo matemático que 
ela carrega consigo. Outra parte apenas concorda - que representa quase 
metade dos entrevistados, mostrando que ¾ dos respondentes apoiam a 
proposta desta monografia. 
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O gráfico mostra que ninguém concorda com a ideia de abandonar a 
inserção dos conceitos da Física Moderna no ensino médio: mais da 
metade discorda totalmente, uma pequena parcela só discorda e o restante 
não soube responder. 
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