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Resumo 

O Princípio da Complementaridade, introduzido por Bohr, é um elemento importante 

da teoria quântica que costuma ser negligenciado por muitos o considerarem como ex- 

cessivamente filosófico para ser compreendido. Este trabalho pretende mostrar que este 

princípio não só foi muito coerente em seu processo de estabelecimento como também é  

muito útil na descrição de fenômenos quânticos tanto da época de Bohr quanto fenômenos 

mais atuais e, por isso, pode ser uma ferramenta importante para o ensino de quântica tanto 

no ensino médio quanto na graduação. Para isto, utilizaremos uma abordagem his- tórica 

retratando os debates entre Einstein e Bohr e contextualizaremos o princípio da 

complementaridade em alguns fenômenos, dentre eles o efeito Aharonov-Bohm. 

 
Palavras-chave: Princípio da Complementaridade, Bohr, Ensino de Quântica, Efeito 

Aharonov-Bohm, História da Física. 



 

Abstract 

The Complementarity Principle, introduced by Bohr, is an essential conceptual aspect of  

quantum theory that is often ignored for being considered too philosophical. The purpose 

of this study is to show how coherent was the process of establishing this principle and to 

prove how useful this principle can be to help us to visualize some quantum phenomena. 

Therefore, we consider that the Complementarity Principle can be an important tool to 

teach quantum physics both in high school and in undergraduate education level. Based 

on this, we chose to use a historical approach to report Bohr and Einstein debates and to 

contextualize the complementarity principle in some phenomena, such as the Aharonov- 

Bohm effect. 

 
 

Keywords: Complementarity Principle, Bohr, Quantum Physics Education, Aharonov- 

Bohm Effect, History of Physics. 



Lista de ilustrações 

 
Figura 1 – Esquema ilustrativo do experimento de dupla fenda de Thomas Young. 19 

Figura 2 – Representação das ondas eletrônicas no átomo de Bohr de acordo 

com de Broglie. ................................................................................................. 22 

Figura 3 – Participantes da 5a Conferência de Solvay. Na primeira fila podemos 

ver Planck na segunda posição da esquerda para direita e Einstein no 

meio. Na segunda fileira, temos Bohr na ponta direita e, ao seu lado, 

Born. Em pé, Heisenberg é o terceiro à direita. ............................................ 26 

Figura 4 – Ilustração do experimento de pensamento proposto por Einstein. ................ 26 

Figura 5 – Partícula representada por trem de ondas paralelas difratando em 

uma fenda. ......................................................................................................... 28 

Figura 6 – Partícula representada por trem de ondas paralelas difratando em 

uma fenda com abertura móvel. .......................................................................... 28 

Figura 7 – Experimento de dupla fenda para um feixe de elétrons. .............................. 29 

Figura 8 – Representação da diferença de caminho entre a trajetória do elétron 

que passa pela fenda de cima e o que passa pela fenda de baixo indo 

até um ponto da tela. ....................................................................................... 30 

Figura 9 – Representação da diferença de momento linear entre o elétron que 

passa pela fenda de cima e o que passa pela fenda de baixo indo até 

um ponto da tela. ...............................................................................................31 

Figura 10 – Aparato com peças fixas, cuja fenda dupla pode ser transformada em 

fenda simples. ......................................................................................................... 32 

Figura 11 – Barreira com fenda simples suspensa por uma mola, permitindo sua 

movimentação. ....................................................................................................... 33 

Figura 12 – Ilustração da caixa de Einstein feita de forma quase realista por Bohr.   35 

Figura 13 – O império das luzes de René Magritte. ............................................................ 40 

Figura 14 – Experimento de dupla fenda com um capacitor posicionado entre es- 

tas com a intenção de identificar o caminho do elétron. ................................. 42 

Figura 15 – Capacitor de placas paralelas separadas por uma distância l. ..................... 44 

Figura 16 – Raio de luz refratando ao mudar de meio, do ar para o vidro. .................... 47 

Figura 17 – Esquema para representar o experimento de Fizeau, no qual uma 

roda dentada era responsável pela rotação do espelho. ................................... 50 

Figura 18 – Modelo pictórico do átomo de Bohr. .............................................................. 53 

Figura 19 – Modelo pictórico do spin do elétron. .................................................................. 55 

Figura 20 – Representação da polarização circular do campo elétrico. .............................. 56 



 

10 

Sumário 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11 

 
2 HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE FÍSICA MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA ......................................................................................... 13 

2.1 O uso de História e Filosofia da Ciência no ensino ................................ 13 

2.2 A Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio .......................... 14 

2.3 As fontes históricas para o ensino de FMC .............................................. 16 

 
3 O PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE ................................................ 18 

3.1 Os eventos pré-quânticos ............................................................................. 18 

3.2 Dualidade onda-partícula ............................................................................... 21 

3.3 Os debates entre Einstein e Bohr ................................................................ 24 

3.3.1 5a Conferência de Solvay (1927) .................................................................... 25 

3.3.2 6a Conferência de Solvay (1930) .................................................................... 34 

3.4 O Princípio da Complementaridade ............................................................ 37 

 
4 A COMPLEMENTARIDADE NO CONTEXTO ATUAL................................ 42 

4.1 Efeito Aharonov-Bohm ................................................................................... 42 

4.2 A unificação dos princípios de Maupertuis e de Fermat ....................... 47 

4.3 A complementaridade no ensino atual de Quântica .............................. 51 

4.3.1 Átomo de Bohr .................................................................................................... 52 

4.3.2 Spin ...................................................................................................................... 54 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 57 

 

 
REFERÊNCIAS .................................................................................................. 59 



11 

 

 

1 Introdução 
 

A Física Quântica costuma ser considerada como um dos tópicos de mais difícil com- 

preensão dentro das ciências, tanto a nível de ensino médio quanto a nível de graduação. 

Parte desta dificuldade vem do distanciamento que os conceitos quânticos têm de conceitos 

clássicos com os quais já estamos acostumados, como o determinismo e a localidade. 

Apesar desse distanciamento conceitual, a mecânica quântica possui uma relação muito 

profunda de dependência com a mecânica clássica. Como dito por Landau e Lifshitz (1965), 

“... ela [a mecânica quântica] contém a mecânica clássica como um caso limite, ainda que ao 

mesmo tempo ela precise desse caso limite para sua própria formulação”. Isto mostra que  

mesmo que os conceitos das duas teorias pareçam extremamente diferentes, os conceitos 

básicos da quântica não poderiam existir sem a mecânica clássica. 

Um dos tópicos mais amplamente conhecido da quântica é a dualidade onda-partícula. 

Perceber que o comportamento de um sistema em escala microscópica depende de como 

interagimos com esse sistema, podendo este ser descrito ou por ondas ou por partículas, faz 

com que nos perguntemos o que de fato são esses objetos. 

Para Bohr, esta pergunta não tem sentido, pois a Física não é capaz de responder qual 

é a verdadeira natureza do elétron ou do fóton. Tudo que ela pode fazer é nos dar respostas 

sobre o que podemos observar sobre estes entes. E acontece que estas observações feitas 

são explicadas por conceitos da física clássica que são contraditórios dependendo de qual  

tipo de medida está sendo feita, de qual tipo de aparato está sendo utilizado. 

É na tentativa de unificar esses conceitos contraditórios que Bohr introduz o princípio  

da complementaridade. Ou seja, a quântica faz com que precisemos de conceitos clássicos  

mutuamente excludentes para que possamos descrever completamente um fenômeno. A 

complementaridade vai dizer que estas duas formas de descrever um mesmo objeto não são 

contraditórias porque nunca aparecerão simultaneamente em um mesmo experimento. 

Obviamente, este princípio não foi bem aceito por todos. Veremos que, para Bohr, esta 

propriedade era uma virtude da teoria quântica, enquanto Einstein acreditava que isto 

significava que a teoria quântica ainda não estava completa. 

Nosso objetivo é mostrar que, embora não seja muito comum nos livros-textos usados 

no ensino de Física, a complementaridade é muito útil para facilitar a compreensão dos 

estudantes no ensino de quântica. Os diferentes modelos pictóricos, quando utilizados 

corretamente para visualizar certas propriedades do mundo microscópico, permitem que 

possamos explicar não apenas fenômenos descritos na época de Bohr, como também efeitos 

mais recentes. 
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Para isto, no capítulo 2, iremos abordar brevemente a importância de se levar tópicos de 

física quântica para o ensino médio. Além disso, ressaltaremos os benefícios de se utilizar a 

história da ciência como metodologia para melhorar a compreensão dos conceitos físicos, 

bem como da construção da ciência. E por fim, comentaremos o uso de fontes primárias 

e secundárias ao se utilizar a história da ciência como abordagem. 

No capítulo 3, traremos um panorama histórico dos eventos prévios a elaboração do 

princípio da complementaridade e depois focaremos nos debates entre Einstein e Bohr que 

foram fundamentais para o estabelecimento deste princípio. Depois, nos aprofundaremos 

no princípio em si e em suas influências. 

O capítulo 4 é voltado para aplicações do princípio da complementaridade e como estes 

podem ser levados para a sala de aula, utilizando-se de modelos pictóricos para melhorar 

o panorama do atual ensino de quântica. 

Por fim, o capítulo 5 terá considerações finais sobre o assunto abordado. 
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2 História da Ciência no ensino de Fí- 

sica Moderna e Contemporânea 

2.1 O uso de História e Filosofia da Ciência no ensino 

Cada vez mais as pesquisas apontam que o ensino tradicional não é muito eficiente em 

termos de aprendizagem. Por isso, nas últimas décadas, vem surgindo uma tendência para 

novas abordagens de ensino como, por exemplo, as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade; Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, o uso de Tecnologias da Informação 

e Comunicação, de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, do ensino por investigação,  

etc. Neste trabalho optamos por utilizar a História da Ciência para contextualizar alguns 

acontecimentos necessários para que Niels Bohr desenvolvesse e consolidasse seu princípio 

da complementaridade. 

A defesa do uso da HC (História da Ciência) é feita especialmente porque sem esta 

discussão histórica, é possível que a Matemática e a experimentação pareçam passes de 

mágica ou frutos do acaso (GUERRA, REIS e BRAGA, 2002). Não é à toa que muitas 

pessoas ainda enxergam os cientistas como gênios e acreditam que a ciência seja inacessível 

para as pessoas "comuns". Devemos possibilitar a “compreensão da ciência como uma  

atividade humana, historicamente construída, imersa no contexto cultural de cada época 

e de cada povo” (FORATO, PIETROCOLA e MARTINS, 2011). 

É necessário perceber que a ciência nasce a partir de diálogos e conflitos entre diversos 

coletivos de pensamento (FLECK, 1986, apud GUERRA, REIS e BRAGA, 2010). Ou 

seja, é necessário perceber que a ciência não é produto do imaginário de poucos cientistas 

famosos, mas sim uma produção coletiva em um sentido de que os pensadores conversam 

entre si, trocam experiências, muitas vezes discordam entre si e são influenciados pelos 

trabalhos um dos outros. A partir de episódios de discordância é possível mostrar que 

a produção científica se desenvolve não só pelos sucessos, mas também pelas falhas e 

controvérsias. 

Desta forma, mostrando a construção da ciência, não estaremos apenas impondo "ver- 

dades universais" esperando que os estudantes as aceitem e as reproduzam, mas estaremos 

justificando o porquê de aqueles conceitos e teorias serem bem aceitos no presente mo- 

mento e qual a relevância deles. Bem como abordaremos que conceitos, cientificamente  

estabelecidos, que não são os mais explorados academicamente também são úteis para 

desenvolver uma melhor compreensão de certos assuntos. Assim evitaremos o caráter dog- 

mático da ciência e incentivaremos o pensamento reflexivo. 
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Apesar da defesa do uso de HC, a ideia não é transformar as aulas de Física em aulas de  

História. Como as áreas acadêmicas de referência têm forte influência na organização cur- 

ricular disciplinar, existe uma tendência forte de compartimentalização do conhecimento. 

Desta forma, acaba sendo deixada de lado uma possível interdisciplinaridade entre as 

chamadas ciências da natureza e ciências humanas. 

Porém, existem diversos aspectos da História que nos ajudam a ter uma compreensão 

mais efetiva da Física (e de outras ciências), bem como de seu desenvolvimento e de seu 

papel na sociedade, sem desprezar as características próprias da Física e sem retirá-la do 

foco. Quais desses aspectos podem ser utilizados e o quanto deles deve aparecer nas aulas 

depende da ênfase curricular escolhida para ser trabalhada. 

Nesta monografia, iremos expor possibilidades para lidar com duas das ênfases possí- 

veis: a Epistemológica-Conceitual e a Filosófica-Cultural. De acordo com Gurgel (2020) a 

ênfase epistemológica-conceitual “envolve a compreensão dos fundamentos conceituais de  

uma ciência, na qual a natureza das explicações científicas e das entidades envolvidas nelas 

são colocadas em debate” e a Filosófica-Cultural “reúne discussões sobre as características 

das ciências e suas relações com outras manifestações culturais”, tais como a filosofia, a  

literatura, o cinema, as religiões, as artes, etc. 

Mas é preciso ter um cuidado especial, pois fazer uma análise de todo o conteúdo 

histórico relacionado ao desenvolvimento do princípio da complementaridade é impossível. 

Primeiro porque não há tempo didático hábil para um tratamento tão amplo e segundo 

porque o excesso de informações pode não corroborar com a abordagem pedagógica dese- 

jada. Portanto, é necessário fazer um recorte temático e temporal. 

Sendo assim, para evitar um relato anacrônico e superficial, nos utilizaremos dessas 

duas ênfases citadas para fazermos uma breve discussão sobre a natureza da luz e da 

matéria e como este debate se desenvolve até chegarmos ao nascimento da Mecânica 

Quântica. A partir disso, manteremos o enfoque no princípio da complementaridade e 

em como este se mantém relevante para compreensão de outros experimentos ou teorias, 

seja da maneira como proposta originalmente por Bohr ou seja reinterpretada por outros 

cientistas. 

 
2.2 A Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

O uso da FMC (Física Moderna e Contemporânea) permite que temas científicos mais  

atuais sejam trazidos para a sala de aula, de forma que os estudantes possam enxergar 

que a Física (tanto a clássica quanto a moderna) não é uma ciência acabada ou completa- 

mente resolvida por homens de muitos séculos atrás e que ainda há muito mais para ser 
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desenvolvido. 

De acordo com Guerra e Morais (2013), a maioria das pesquisas chegam a conclusão 

de que a inserção da FMC no ensino converge para a necessidade da compreensão do 

mundo atual. Ou seja, esta permite uma melhor compreensão do atual panorama cientí- 

fico, do desenvolvimento tecnológico e de como estes se relacionam com a sociedade. O 

desenvolvimento da quântica, por exemplo, permitiu a criação de lasers, da ressonância 

magnética, de chips, entre outros. 

Por outro lado, existem dificuldades que colaboram para que não seja comum encontrar 

escolas que abordem tópicos de Mecânica Quântica. Duas delas são a falta de preparo dos  

professores e a falta de material didático disponível. 

Muitas das vezes, os alunos de licenciatura passam pelas disciplinas de Física Moderna  

e Introdução à Mecânica Quântica, porém não possuem domínio e/ou compreensão sufi- 

ciente dos conceitos para proporcionar a aprendizagem dos mesmo pelos seus estudantes.  

Isto acontece porque, em grande parte dos casos, há uma tendência de focar na matemá- 

tica dos conteúdos sem problematizar seus fundamentos, o que é comum mesmo na física 

básica, mas se intensifica com o avançar das matérias. 

Quanto à falta de material didático, uma das principais fontes de consultas dos alunos 

ainda são os livros didáticos. Conforme levantamento que fizemos, ao analisar os livros 

didáticos de Física aprovados no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2018 vemos 

que os conteúdos de FMC estão sempre alocados no final do volume 3 das coleções. Desta 

forma, os conteúdos acabam sendo abordados apenas caso sobre tempo e de forma muito 

superficial. 

Na maioria dos livros, os conteúdos contemplados são de Relatividade e aqueles que 

se referem ao nascimento da Mecânica Quântica, como radiação de corpo negro, efeito 

fotoelétrico e átomo de Bohr, embora alguns também tragam tópicos de física de partículas. 

De qualquer forma, a abordagem é sempre feita de forma superficial, em alguns casos com 

a informação sendo trazida apenas como curiosidades. Dos 12 livros aprovados no PNLD, 

7 deles citam o princípio da complementaridade, porém é feito de forma superficial apenas 

para justificar a existência da dualidade onda-partícula da luz. 

Esta dificuldade faz com que os professores que queiram trazer tópicos de FMC de forma 

mais profunda e conceitual para dentro da sala de aula tenham que pesquisar por materiais 

e/ou produzir os seus próprios, o que muitas vezes é quase inviável por conta da alta 

carga horária de trabalho que muitos possuem. 

É também na tentativa de amenizar estes problemas que esta monografia se propõe 

a abordar e contextualizar alguns aspectos de FMC que podem ser de grande valor para 
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ajudar na transposição didática de alguns tópicos ligados à complementaridade. 

 

2.3 As fontes históricas para o ensino de FMC 

Diferentemente da Mecânica de Newton que se desenvolveu no final do século XVII/ 

início do século XVIII, a Física Moderna começa a se desenvolver no início do século 

XX e, portanto, os trabalhos produzidos nesse período possuem uma linguagem mais 

compreensível para os dias atuais. 

Apesar de Kuhn (1996) argumentar que as mudanças entre um paradigma e outro 

após uma revolução científica sejam tão grandes que é quase impossível para os cientistas 

analisarem as situações a partir das teorias do paradigma anterior e de Weinberg (1998) 

acreditar que “ao julgar a natureza do progresso científico, temos que olhar para as teorias  

científicas maduras, não para as teorias nos momentos em que estão surgindo”, acreditamos que 

recortes de alguns trabalhos de paradigmas anteriores e/ou de começo de períodos de 

revolução científica sejam relevantes para a compreensão de como se desenvolveu o atual  

período de "ciência normal". 

Deste modo, a FMC nos permite utilizar algumas fontes primárias para trabalhar 

alguns de seus tópicos. Assim, além de colocar o estudante em contato direto com o 

pensamento daquele determinado autor, ainda é possível ressaltar a relevância do processo 

de escrita dentro da produção científica, como ele é feito e como ele é influenciado pelas 

próprias crenças e convicções do autor. Logo, podemos, mais uma vez, ressaltar que a  

produção científica não é neutra, mas é construída com as influências sociais e culturais 

de cada cientista. 

Além disso, diferentemente dos livros didáticos, os textos originais nos permitem com- 

preender não apenas os produtos daquele trabalho, mas também os processos para chegar 

até eles (KARAM, 2021). 

Entretanto, de acordo com Karam (2021), a principal dificuldade da utilização de fontes 

primárias é a didatização. Por isso, é necessário fazer uma seleção bastante criteriosa de  

trechos curtos e que provoquem uma compreensão súbita ou uma grande reflexão nos 

estudantes. Às vezes, também é necessário que seja feita uma tradução para uma notação 

mais moderna, e isto pode até ajudar a perceber quando alguns conceitos possam ter sofrido 

alterações em seu significado ao longo do tempo, o que nos leva a perceber que a ciência 

está sempre sofrendo alterações. 

Por outro lado, não devemos desvalorizar o papel de fontes secundárias, pois de acordo 

com Forato, Pietrocola e Martins (2011) apoiar-se em fontes secundárias pode ajudar a 

minimizar alguns erros mais graves de interpretação e pode contribuir para entender o 
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contexto histórico e sociocultural da época da produção do trabalho original. Ou seja, as  

fontes secundárias ajudam a digerir as fontes originais, mas elas também podem ressig- 

nificar a obra original, colocando-a em perspectiva com desenvolvimentos posteriores à 

criação original, mostrando que a ciência está sempre em movimento. 

Por esta razão, neste texto trabalharemos alguns artigos originais de Bohr e alguns 

capítulos de livros de outros autores que aqui serão abordados, mas também utilizaremos 

muitas fontes secundárias para compreender como se dava o pensamento destes, em qual 

contexto estavam inseridos e quais eram as suas influências. 
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3 O Princípio da Complementaridade 

 
3.1 Os eventos pré-quânticos 

 

Há séculos a humanidade procura respostas para vários questionamentos fundamentais. 

Um dos principais é: "De que o mundo é feito?" 

Por volta do século V a.C., Leucipo e Demócrito formularam a teoria atomista, na qual  

eles acreditavam que existia uma unidade fundamental da matéria, que seria indivisível 

e que seria aquilo que compõe o universo. Ao longo do tempo, esta teoria foi sofrendo 

modificações em sua interpretação, aos poucos foram descobrindo que os átomos não eram 

indivisíveis, embora permanecesse a ideia de que existiriam unidades elementares da 

matéria que seriam corpusculares. 

Especialmente nos séculos compreendidos entre 1600 e 1900, muitos cientistas natu- 

rais se dedicaram a explicar qual era a natureza da luz. Alguns físicos, como Newton, 

acreditavam que todas as coisas existentes eram compostas por partículas. Tanto que, em 

seu livro Optiks (1704), Newton descreve sua teoria corpuscular da luz. Por outro lado, 

existiam outros que acreditavam que a luz apresentava um comportamento ondulatório. 

Em 1678, Christiaan Huygens publicou o seu Tratado sobre a luz (“Traité de la Lu- 

mière”), no qual formulou uma teoria ondulatória da luz (BASSALO, 1988). Mas foi só 

por volta de 1801 que Thomas Young conseguiu montar um aparato no qual a luz sofre 

interferência: seu famoso experimento de dupla fenda. 

O experimento de Young, como pode ser visto na figura 1, consistia de uma feixe de luz 

homogêneo diante de três anteparos. O primeiro anteparo possuía apenas uma fenda, que 

servia para colimar o feixe de luz de forma que houvesse coerência, ou seja, para que, ao 

alcançar a dupla fenda, a luz estivesse com a mesma direção, frequência e diferença de fase. 

Para fazer esta primeira fenda, Young fez um pequeno furo na persiana da janela, cobriu 

com um papel grosso e fez um furo com uma agulha (YOUNG, 1802 apud OLIVEIRA, 

MARTINS e SILVA, 2019). O segundo anteparo, com duas fendas, fazia com que a onda 

difratasse em dois pontos diferentes, gerando, assim, uma sobreposição de ondas que 

interferem. No terceiro anteparo era onde se observava o padrão de interferência formado: 

uma sucessão de faixas claras e escuras, caracterizando as interferências construtivas e 

destrutivas, respectivamente. Garantir a coerência foi o grande desafio na época. Hoje em 

dia, com lasers conseguimos reproduzir o experimento em sala de aula com facilidade. 

Por volta de 1816, combinando o princípio de interferência de Young e o Princípio de 

Huygens para a construção das frentes de onda (BASSALO, 1988), Fresnel desenvolveu 
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Figura 1 – Esquema ilustrativo do experimento de dupla fenda de Thomas Young. 

 
a matemática da teoria ondulatória da luz de Huygens. Apesar disso, adeptos da teoria 

corpuscular da luz de Newton esperavam que a teoria newtoniana se sobressaísse com 

relação à teoria de Fresnel. Porém, em 1818, Fresnel concorreu ao Prêmio da Acadêmia 

Francesa de Ciências cujo tema era a difração da luz, com sua teoria ondulatória, sendo 

avaliado por uma banca formada majoritariamente por newtonianos e ganhou. Sendo 

assim, embora ainda não fosse perfeitamente um consenso de que a natureza da luz era 

ondulatória, esta teoria ganhou um certo reconhecimento, em grande parte devido ao 

acordo impressionante entre teoria e experimento. No caso da difração por um semiplano, 

a distância prevista entre os mínimos concordou com o experimento com precisão melhor 

do que 1,5% (BUCHWALD, 1989). Contudo, isto não encerrou o debate. Ao contrário, 

buscou-se formas de explicar os resultados de Fresnel em termos corpusculares. Apenas 

com os experimentos de Fizeau e Foucalt da medida da velocidade da luz é que a visão 

ondulatória se tornou consensual. Discutiremos melhor este experimento na seção 4.2. 

O caminho para que a teoria corpuscular da luz volte a ganhar força começa a ser 

trilhado a partir do final do ano de 1900, quando Max Planck consegue resolver o pro- blema 

do corpo negro 1 ao considerar que a energia trocada por este era dada de forma descontínua, 

ou seja, em pacotes de energia chamados de quanta, porém a teoria só volta a crescer 

mesmo com os trabalhos de 1916 de Einstein. Desta forma ele postulou que a energia 

emitida ou absorvida pela superfície de um corpo negro seria dada pela seguinte 

1Um corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação que incide em sua superfície e cujo espec- 

tro de emissão de radiação só depende de sua temperatura T. 
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expressão: 
 

 

E = nhν (3.1) 

 
Nesta equação, o n é um número inteiro, ν é a frequência da radiação e h é uma 

constante que ficou conhecida posteriormente como constante de Planck. 

Embora essa descontinuidade possa parecer um evento esquisito, visto que estamos 

acostumados a pensar em emissão ou absorção de energia como um processo contínuo, é  

possível pensar em analogias para naturalizar esta descrição. No nosso cotidiano, estamos 

acostumados a ir ao cinema e perceber os filmes de forma contínua, mas a realidade é 

que, ao olhar a película do filme, podemos ver que ela é composta de quadros, ou seja, 

são várias fotos, que exibidas rapidamente dão uma sensação de continuidade. Mesmo os  

vídeos mais atuais, postados na internet, são compostos por frames e não são realmente 

contínuos. 

Na realidade, o trabalho planckiano abordava o problema da radiação de corpo negro 

a partir de ferramentas estatísticas e era imbuído de sutis argumentos termodinâmicos. A 

própria necessidade de interpretar o procedimento de Planck como a necessidade de quan- 

tizar a troca de energia envolveu um debate complexo e foge aos nossos propósitos fazer um 

relato detalhado. Nos contentaremos aqui com alguns comentários gerais e remetemos o 

leitor interessado ao texto de Thomas Kuhn e referências ali citadas (KUHN, 1987). Em 

1905, alguns anos após Planck apresentar sua solução do problema do corpo negro para 

a Sociedade Alemã de Física (GUERRA, REIS e BRAGA, 2005), Einstein propôs que a 

explicação para o efeito fotoelétrico 2 era de que a luz estava quantizada, ou seja, que ela 

se comportava como se fosse composta por pequenos pacotes, que posteriormente foram 

chamados de fótons.3 

Pensando nesse experimento e na solução dada por Planck para o problema do corpo 

negro, em 1909, no artigo intitulado “Sobre o estado presente do problema da radiação”,  

Einstein chegou à conclusão de que qualquer processo de radiação envolvia a emissão ou 

absorção de um ou mais quanta de luz com a seguinte energia4: 

 
E = hν (3.2) 

2Para saber mais: (NUSSENZVEIG, 1998. p. 249 - 254) 
3Destacamos que posteriormente Guido Beck em 1927 demonstrou que o efeito fotoelétrico poderia 

ser explicado sem a necessidade de um tratamento quântico para a luz, requerendo apenas a quantiza- 

ção da matéria (BECK, 1927). Ver também (CARUSO, OGURI, 2021). Contudo, para nossa discussão 

aqui gostaríamos apenas de destacar como a explicação einsteniana em 1905 foi crucial para o desenvol- 

vimento e amadurecimento para a concepção corpuscular da radiação. 
4Em notação original, Einstein utilizou a letra n para representar esta frequência (EINSTEIN, 

1909). 
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Na equação acima h é a contante de Planck e ν é a frequência. Depois, em 1917, no 

artigo “Sobre a teoria quântica da radiação”, ele concluiu que, em processos de interação  da 

radiação com a matéria, existe uma transferência de momento com valor dado pela equação 

abaixo, onde λ é o o comprimento de onda.5 

 

p = 
h 

(3.3) 
λ 

Esta conclusão resolvia o problema do efeito fotoelétrico, mas ela trazia consigo um 

dilema. Einstein, ao dizer que o momento h/λ é sempre transferido para a molécula se um 

raio de luz interagir com esta provocando absorção ou emissão de uma energia hν 

(EINSTEIN, 1917), estava atribuindo uma interpretação corpuscular à luz. Porém, uma 

interpretação corpuscular da luz não era compatível com os padrões de interferência, que 

foram observados, por exemplo, no experimento de dupla fenda de Young. Mas a sutileza 

desse dilema está no fato de que somente considerando os efeitos ondulatórios é que 

podemos definir a frequência e o comprimento de onda que caracterizam as expressões para 

a energia e o momento do fóton. 

Em setembro de 1909, em um congresso realizado em Salzburgo, Einstein apresentou 

uma palestra na qual expunha sua concepção dualística da radiação ao pressagiar que “a  

próxima fase do desenvolvimento da física teórica nos trará uma teoria da luz que possa ser 

compreendida como uma espécie de fusão da teoria ondulatória com a teoria da emissão da 

luz” (STUDART, 2005). 

Nos anos seguintes, essa contradição foi atraindo cada vez mais atenção por parte da 

comunidade científica. 

 
3.2 Dualidade onda-partícula 

A questão sobre o caráter dual da luz chamou a atenção de um físico francês chamado 

Louis de Broglie, que se interessou por estudar o assunto com mais detalhes. 

Em 1922, de Broglie publicou seus primeiros trabalhos relacionados com os quanta de 

luz de Einstein. Mas foi em 1923 que ele tentou fazer um apanhado das teorias ondulatória 

e corpuscular da luz. A partir disto, ele propôs que a dualidade onda-partícula fosse 

estendida também para partículas materiais (SANTOS, 2011). 

Ou seja, se a luz, até então considerada como onda, podia ser perfeitamente descrita 

como corpúsculo em alguns experimentos, era plausível pensar que partículas materiais 
 

5Em notação original, Einstein escreveu o momento como hn , sendo c a velocidade da luz (EINS- 

TEIN, 1917). 



Capítulo 3.   O Princípio da Complementaridade 22 
 

 

 

talvez pudessem ser interpretadas como ondas se submetidas a certas situações. 

O que levou de Broglie a postular a existência de ondas de matéria foram as condições 

de quantização, presentes no modelo atômico de Bohr-Sommerfeld, para a estabilidade das 

órbitas eletrônicas. 

De acordo com ele, estas só poderiam ser explicadas em termos de ondas estacionárias 

(SANTOS, 2011). De acordo com de Broglie (1929), se considerarmos uma trajetória 

fechada C em um campo constante, podemos assumir que a fase da onda associada deve ser 

uma função uniforme, ou seja: 

 

= inteiro (3.4) 
C λ 

Isto acontece da mesma forma que a teoria das cordas vibrantes. Se imaginarmos 

uma corda com um certo comprimento, presa em suas extremidades, sabemos que pode- 

mos observar apenas ondas estacionárias para determinados valores de frequência. Assim, 

podemos dizer que as condições de estabilidade quântica surgem de forma análoga ao 

fenômeno de ressonância no caso das ondas em cordas, no qual o análogo das paredes que 

prendem as extremidades da corda seria o potencial coulombiano produzido pelo núcleo 

positivo, responsável por confinar a onda eletrônica em uma região do espaço. 
 

Figura 2 – Representação das ondas eletrônicas no átomo de Bohr de acordo com de Broglie. 

Fonte: Amit Goswami, 1997. 

 
Os artigos de 1923 serviram de base para a tese de doutorado de de Broglie, defendida 

em 1924, a qual ficou famosa pela atribuição de um comportamento ondulatório à matéria.  

Nesta, de Broglie propôs que partículas se comportam como se tivessem um comprimento 

de onda que era inversamente proporcional ao seu momento e proporcional à constante 

dl 
∫ 
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h de Planck e uma frequência dada por E/h. Estas relações mostram que a discretização 

de frequências, comum a todas as ondas clássicas sujeitas à condições de contorno, im- plica 

agora em uma discretização de energia, conforme observado nas linhas espectrais e 

presente no modelo atômico de Bohr, o qual discutiremos no capítulo 4. 

Enquanto isso, Bohr era um dos maiores oponentes da ideia do fóton e só passou a 

aceitá-la no final da década de 1920. Apenas com os resultados de experimentos desenvolvi- 

dos em 1925 por Bothe-Geiger6 e Compton-Simon7 que Bohr se viu obrigado a incorporar o 

conceito de fóton no seu pensamento (MYRVOLD e CHRISTIAN, 2009). 

Em 1926, de Broglie publicou um artigo no qual apresentou seu princípio da dupla 

solução. Este consistia em considerar que a equação da propagação das ondas de matéria 

possuía duas soluções. Porém as dificuldades matemáticas de se provar a existência das 

duas soluções, bem como suas relações, levaram de Broglie a propor uma versão simplifi- 

cada no final de seu artigo: a teoria da onda piloto (SANTOS, 2011). 

Na teoria da onda piloto, assumiu-se que a partícula material e a onda contínua tinham 

realidades distintas. De Broglie postulou que a onda contínua seria uma onda piloto, ou 

seja, seria responsável por guiar o movimento da partícula (DE BROGLIE, 1927, apud 

SANTOS, 2011). 

Este artigo chamou a atenção de Wolfgang Pauli, que numa carta a Bohr, sugeriu a 

ele que mencionasse o artigo de de Broglie na palestra que ele faria em Como, na Itália, 

no Congresso Internacional de Física em 1927. No entanto, Bohr viu o trabalho de de 

Broglie como uma tentativa de reconciliar os dois lados aparentemente contraditórios dos 

fenômenos quânticos, que ele já havia resolvido com seu princípio da complementaridade 

que será melhor abordado mais a frente. Além disso, Bohr considerou que ao propor que os 

corpúsculos seriam singularidades em uma onda estendida, de Broglie estaria se baseando 

em conceitos clássicos e isto não ajudaria a resolver as dificuldades fundamentais da teoria 

quântica (VALENTINI, 2006, apud SANTOS, 2011). 

Apesar das críticas, anos mais tarde, Bohr explicitaria seu reconhecimento sobre a  

importância de de Broglie para o desenvolvimento de uma teoria quântica mais compre- 

ensível: 

 
Um primeiro passo para esse objetivo foi a identificação, feita por de 

Broglie em 1925, de que a dualidade onda-partícula não estava limi- 

tada a propriedades da radiação, mas que era igualmente inevitável de 

6Para mais detalhes remetemos o leitor a (FICK e KANT, 2009). 
7Os experimentos de Compton e Simon em 1924, os levaram a descoberta do fenômeno da mudança 

do comprimento de onda dos raio-x espalhados por elétrons, que mais tarde ficou conhecido como efeito 

Compton. Este resultado demonstrava a afirmação de Einstein sobre a transferência de energia e mo- 

mento em processos radiativos, cuja uma visão simples de uma colisão corpuscular não daria conta de 

descrever o fenômeno por completo (BOHR, 1949). 
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ser levada em consideração no comportamento de partículas de matéria 

(BOHR, 1949, tradução nossa). 

 

Durante esse período de meados de 1920, Bohr teve muitos debates e diálogos com 

Einstein. Estes contribuíram para que Bohr afirmasse o citado conceito de complementa- 

ridade e também para que reconhecesse o papel do fóton na descrição complementar dos 

aspectos dos fenômenos eletromagnéticos (MYRVOLD e CHRISTIAN, 2009). 

 
3.3 Os debates entre Einstein e Bohr 

Resumir os debates entre Einstein e Bohr a uma disputa entre duas posições teóricas 

diferentes seria simplificar demais as complexidades históricas e ignorar diversos fatores 

de outras esferas de suas vidas que muito contribuíram para estes debates. 

Por este motivo, aqui tentaremos não apenas narrar os acontecimentos, mas também 

trazer reflexões acerca de questões filosóficas, sociais e culturais que permearam a vivência 

e o pensamento dos cientistas citados. 

Einstein passou a se dedicar mais à Teoria Quântica na década de 1920 com esperanças 

de chegar a uma teoria construtiva dos fenômenos quânticos. Isto porque ele via a chamada 

velha teoria quântica como um conjunto incompleto de condições formuladas apenas com 

o intuito de legitimar a teoria (LEHNER, 2011). 

O incômodo de Einstein começou quando Heisenberg eliminou as noções newtonianas 

de espaço e tempo de seu formalismo matemático introduzindo sua mecânica matricial. Este 

modelo tinha como objetivo descrever as propriedades atômicas eliminando a noção de 

órbita dos elétrons e se concentrando apenas na descrição matemática das partículas 

(GUERRA, BRAGA E REIS, 2005). Desta forma, a realidade das partículas era colocada 

em segundo plano, pois estas eram transformadas em matrizes, assim como suas posições. 

Depois disto, o próximo choque para Einstein veio em 1926, quando Max Born propôs 

que a mecânica matricial de Heisenberg deveria ser interpretada como uma probabilidade 

sem nenhuma explicação causal. Born compreendeu a recusa de Einstein ao seu indetermi- 

nismo como um preconceito contra a possibilidade de uma Física indeterminista. Porém, a  

dificuldade de Einstein em abandonar o determinismo tem muito a ver com o sucesso que 

ele obteve em seus trabalhos anteriores sobre mecânica estatística e sobre o espaço-tempo 

(LEHNER, 2011). 

Entre 1925 e 1927, Bohr e Heisenberg desenvolveram, respectivamente, os dois pila- 

res base do que ficou conhecido como a Interpretação de Copenhague: o princípio da 

complementaridade e o princípio da incerteza. Esta interpretação negava a possibilidade 
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de descrições causais microscópicas para fenômenos quânticos (MARTINS, 2006b, apud 

SILVEIRA, RIBEIRO FILHO e SILVA, 2011). Para Bohr e Heinseberg, a física quântica 

não descreve a realidade, mas sim a interação do observador com a natureza (GUERRA, 

BRAGA E REIS, 2005). 

O princípio da complementaridade de Bohr se referia ao fato de que duas visões opos- 

tas poderiam ser utilizadas para descrever um mesmo fenômeno, porém essas duas visões 

nunca se manifestariam ao mesmo tempo. Por exemplo, se estivermos analisando como um 

elétron se comporta em um determinado experimento, podemos descrever seu com- 

portamento como corpuscular ou como ondulatório, mas nunca como ambos. Ou seja, se 

pudermos observar um padrão de interferência, jamais poderemos saber a trajetória da 

partícula. 

Já o princípio da incerteza de Heisenberg nos dizia que existem grandezas que não 

podem ser determinadas simultaneamente em uma medição, como por exemplo o momento 

e a posição de uma partícula. Ou seja, ao realizar medidas sobre um quantum de luz, por 

exemplo, quanto maior for a precisão com a qual determinamos sua posição, maior vai 

ser a incerteza ao determinar o valor do seu momento. Esta incerteza não é dada por 

limitações dos instrumentos de medidas, ela é uma propriedade quântica. Isto significa que 

uma grandeza quântica não possui um valor intrínseco, isto é, não existe um valor definido 

associado a ela antes da medição. 

O princípio da complementaridade foi introduzido no Congresso Internacional de Física 

de 1927 em Como, Itália, que foi marcado por muitas abordagens aos novos progressos na 

Física Atômica. Em sua palestra, Bohr introduziu o termo "complementaridade" para dar 

conta de abraçar as características das individualidades dos fenômenos quânticos e para 

esclarecer os aspectos peculiares do problema da observação em experimentos quânticos.  

Para isto, Bohr coloca como fundamental reconhecer que, apesar de os fenômenos trans- 

cenderem os limites da explicação clássica, estes devem ser descritos por uma linguagem 

clássica (BOHR, 1949). 

Einstein não estava presente em tal ocasião, mas Bohr viria a encontrá-lo alguns meses 

mais tarde na 5a Conferência de Solvay, cujo tema era elétrons e fótons. 

 
3.3.1 5a Conferência de Solvay (1927) 

A 5a Conferência de Solvay, que ocorreu em Bruxelas na Bélgica, marcou o início da 

crítica pública de Einstein à Mecânica Quântica (LEHNER, 2011). Isto se deu, inicial- 

mente, porque Einstein encarava com um certo ceticismo a interpretação dada pela escola 

de Copenhague para o problema da medição. 
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Figura 3 – Participantes da 5a  Conferência de Solvay. Na primeira fila podemos ver Planck na 

segunda posição da esquerda para direita e Einstein no meio. Na segunda fileira, 

temos Bohr na ponta direita e, ao seu lado, Born. Em pé, Heisenberg é o terceiro à 

direita. 

Fonte: Benjamin Couprie, 1927. 

 
Em um dos debates, Einstein propôs um gedankenexperiment (experimento de pen- 

samento) no qual enviaríamos uma partícula com um certo momento, representada por um 

trem de ondas paralelas, através de uma fenda estreita e esta partícula chegaria a um 

determinado ponto de uma placa fotográfica, como ilustrado na figura abaixo. 

 

Figura 4 – Ilustração do experimento de pensamento proposto por Einstein. 

Fonte: Bohr, 1949. 

 
Por conta da difração da onda ao passar pela pequena abertura não é possível prever 

com certeza em que posição a partícula chegará na placa. Apenas podemos calcular a pro- 

babilidade com a qual ela pode ser encontrada em cada região. O que podemos realmente 

afirmar é que haverá apenas um clarão na placa correspondendo à partícula. 

A questão que causava incômodo em Einstein era: como o anteparo sabe que deve ter 
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apenas um clarão se a onda incide de forma homogênea sobre ele? Sabendo que podemos 

calcular as probabilidade de a partícula chegar em certos pontos, digamos que houvesse 

uma probabilidade "x" de que a partícula chegasse no ponto A da figura acima e que 

houvesse uma probabilidade "y" de que chegasse no ponto B. Dessa forma, deveria haver 

uma probabilidade "x.y" de que ambos os eventos ocorressem. Porém, o que a Mecânica  

Quântica prevê é que vejamos um único evento em um único lugar da placa. 

Einstein imaginou que para que tal fenômeno ocorresse seria necessário um mecanismo 

de ação à distância que impedisse a onda de produzir uma ação em mais de um lugar 

do anteparo. A conclusão a que Einstein chega pode ser bem descrita por uma afirmação 

feita por ele posteriormente, na qual ele diz que a Mecânica Quântica é uma descrição 

incompleta de sistemas individuais (LEHNER, 2011). Neste caso, os sistemas individuais 

aos quais ele se refere seriam uma onda espacialmente estendida responsável por guiar a 

partícula e uma partícula bem localizada responsável pela interação com o anteparo, o 

que se aproxima da ideia de onda piloto de de Broglie . 

A discussão levantada por Einstein gerou grandes debates entre alguns dos participan- 

tes do evento. O foco desses debates foi exatamente em pensar se a descrição da Mecânica 

Quântica consegue descrever todas as possibilidades de se compreender fenômenos obser- 

váveis ou se poderia se desenvolver uma descrição mais completa dos fenômenos quânticos 

levando em consideração os bem conhecidos princípios da conservação do momento e da 

energia. 

Mas o que momento e energia tem a ver com o experimento acima? Assim como na figura 

4, na figura 5 abaixo temos uma partícula, representada pelo trem de ondas para- lelas, cujo 

momento está associado ao comprimento de onda pela equação (3.3). Porém, ao difratar 

na abertura, a partícula passa a ser representada por um trem de ondas esféri- cas. Com isto, 

o momento dela é alterado por uma componente δp paralela à fenda. Isto acontece porque 

a onda está deslocalizada espacialmente na direção paralela ao trem de ondas no lado 

esquerdo da fenda, porém, ao atravessar a fenda, a onda é obrigada a se localizar naquela 

região limitada, o que causa uma mudança no seu vetor de onda k⃗. Pela relação  de  de  

Broglie  p⃗  =  ℏk⃗  vemos  que  o  momento  linear  da  partícula  muda  ao  passar pela fenda. 

Se modificarmos um pouco o experimento, inserindo uma parte móvel que pode fechar 

e abrir a fenda como representado na figura 6, ainda teremos uma modificação no momento 

assim como no aparato anterior. A ideia é que através do movimento do obstáculo podemos 

obter informações sobre a trajetória da partícula. Neste experimento, diferentemente do 

anterior, teremos além da variação do momento linear da partícula também uma troca de 

energia com a fenda. A interpretação ondulatória é que um obstáculo móvel faz com que 
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Figura 5 – Partícula representada por trem de ondas paralelas difratando em uma fenda. 

 
a onda espalhada possua frequências distintas da onda incidente. 

 

 

 

Figura 6 – Partícula representada por trem de ondas paralelas 

difratando em uma fenda com abertura móvel. 

 
Assim, o que Einstein propôs é que, por causa das leis de conservação, essas variações  

que aparecem são causadas por trocas de momento e energia com as barreiras, seja a fixa 

ou a móvel. Portanto, o problema levantado passa a ser até que ponto é possível controlar 

essas trocas para determinar o estado da partícula após atravessar a fenda. 

De acordo com Bohr (1949), nestes casos, devemos perceber que uma transferência de 

momento e/ou energia para a barreira não necessariamente irá modificar sua velocidade se 

esta for suficientemente pesada. Considerando o formalismo quântico, se queremos saber o 

momento e a energia transferidos para a barreira com precisão suficiente para saber pre- 
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ver o comportamento da partícula, devemos obedecer ao princípio da indeterminação de 

Heisenberg, e assim não seríamos capazes de dizer com a precisão necessária a localização 

no espaço-tempo da barreira. Portanto, devemos pensar de que forma este princípio irá 

afetar as pretensões de Einstein para o uso deste aparato. 

Para fazer esta análise, cabe aqui uma variante deste experimento, proposto por Bohr,  

no qual uma barreira com dupla fenda é inserida entre a primeira fenda e o anteparo 

do experimento da figura 4. Neste experimento, fazendo incidir um feixe de elétrons (ou 

fótons), devemos obter um clássico padrão de interferência assim como no experimento 

de Young. 
 

 
Figura 7 – Experimento de dupla fenda para um feixe de elétrons. 

Fonte: Bohr, 1949. 

 
Como explicitado por Bohr: 

 
Com um feixe intenso, o padrão é formado por um acúmulo de uma grande 

quantidade de eventos individuais, cada um dando origem a um pequeno 

clarão na placa fotográfica, e a distribuição desses clarões é derivada de 

uma lei simples da análise ondulatória. A mesma distribuição também deve 

ser encontrada a partir do tratamento estatístico de muitos experimentos 

feitos com feixes tão fracos que apenas um elétron (ou fóton) irá chegar na 

placa fotográfica em algum ponto mostrado na figura [figura 7] como uma 

pequena estrela (BOHR, 1949, tradução nossa). 

 

É possível ver pelas setas indicadas no trem de ondas esféricas antes da fenda dupla que 

o momento transferido para a barreira será diferente se o elétron passa pela abertura de 

cima ou pela de baixo. Portanto, Einstein sugeriu que um controle do momento trans- ferido 

poderia permitir saber por qual fenda o elétron passou. O problema é que, como 

argumentou Bohr (1949), este controle do momento transferido envolveria uma incerteza 

no conhecimento da posição da barreira, o que acabaria com o padrão de interferência 

anteriormente observado, pois uma indeterminação na posição das fendas causaria uma 

incerteza na posição das franjas de interferência. 
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Vamos considerar a direção paralela aos anteparos da figura 7 como sendo a direção x, 

a distância entre as duas fendas como sendo d e a distância entre o anteparo com fenda 

dupla e a placa fotográfica como sendo L. 

Para L ≫ d, como representado na figura abaixo, podemos considerar que os feixes que 

vão de cada fenda a um dado ponto do anteparo são aproximadamente paralelos, fazendo 

com que a diferença de caminho óptico entre eles seja d sen θ. Desta forma, as posições 

angulares dos primeiros máximos no anteparo (tipicamente os únicos que conseguimos 

observar) satisfazem θm ≈ sen θm = mλ/d, com m sendo um número inteiro. Assim, a 

distância entre dois máximos consecutivos vale L(tan θm − tan θm−1) ≈ L(θm − θm−1) ≈ 

Lλ/d. 
 

Figura 8 – Representação da diferença de caminho entre a trajetória do elétron que passa pela 

fenda de cima e o que passa pela fenda de baixo indo até um ponto da tela. 

 
Portanto, para que o padrão de interferência não seja borrado, necessitamos saber a 

posição da barreira com uma incerteza ∆xb satisfazendo 

λL 
∆xb <   

2πd 
. (3.5) 

 

Por outro lado, para sabermos por qual fenda o elétron passou, a incerteza na compo- 

nente x do momento da barreira móvel deve ser menor que metade da diferença entre as 

componentes x do momento dos elétrons que partem das diferentes fendas e chegam ao 

mesmo ponto (SOARES-PINTO e NAVES, 2021). 
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Consideremos um ponto Q no anteparo com coordenada x, e escolhamos a fenda de 

baixo em x = 0. Assim, a componente x do momento linear do elétron que sai da fenda 

de baixo e chega em Q tem componente x dada por p sen θbaixo ≈ p tan θbaixo = px/L, na 

qual p = h/λ denota o módulo do momento linear do elétron. Para a fenda de cima, 

devemos apenas trocar x por x − d, mostrando que a diferença de momento linear do 

elétron pela fenda de cima e pela fenda de baixo vale δp ≈ dh/(Lλ). Note que para o 

cálculo da diferença de caminho em ordem d pudemos aproximar as trajetórias a partir 

de cada fenda como paralelas, mas para obter a diferença da componente x do momento 

linear em mesma ordem isto não é possível, já que a aproximação paralela forneceria 

resultado nulo. 

Figura 9 – Representação da diferença de momento linear entre o elétron que passa pela fenda 

de cima e o que passa pela fenda de baixo indo até um ponto da tela. 

 
Assim, para sermos capazes de determinar por qual fenda o elétron passou, devemos ter 

como incerteza para o momento linear da barreira ∆pb < δpx/2, ou seja, 
dh 

∆pb <   

2Lλ 
. (3.6) 

Por outro lado, e este é o ponto central do argumento bohriano, a barreira também 

deve obedecer ao princípio de incerteza de Heinsenberg, logo: 

 

∆pb∆xb ≥ 
ℏ

 (3.7) 

 

Substituindo os valores encontrados nas equações (3.5) e (3.6), obtemos ∆pb∆xb < ℏ , 

o que viola o princípio da incerteza. Portanto, a determinação da trajetória do elétron 
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produz uma incerteza tão grande na posição da barreira de forma que o padrão de interfe- 

rência é apagado. Note que em nosso argumento consideramos apenas a troca de momento 

e não a variação de energia do elétron no processo. Esta é uma boa aproximação em virtude 

da massa da barreira ser suposta muito maior do que a massa do elétron. 

Este é um exemplo claro de como o caráter complementar dos efeitos quânticos se ma- 

nifesta. À época, se interpretava que a forma como o fenômeno ocorre depende de como 

os objetos atômicos interagem com o arranjo experimental. As críticas e questionamentos 

de Einstein foram de grande estímulo para que Bohr continuasse a explorar o papel de- 

sempenhado pelos instrumentos de medida nos fenômenos atômicos (BOHR, 1949). Em 

uma perspectiva moderna, podemos sempre descrever o que está ocorrendo dentro de um 

mesmo formalismo teórico. Contudo, caso desejemos fornecer uma imagem clássica para o 

que está ocorrendo devemos analisar cuidadosamente o aparato experimental. Voltaremos 

neste ponto em mais detalhe no próximo capítulo. 

Para ressaltar ainda mais o papel da complementaridade, Bohr tentou esboçar outros 

aparatos com características realistas. Aqui iremos abordar dois destes aparatos. 

O primeiro deles é similar ao aparato da figura 7, porém as componentes do aparato são 

afixados a um suporte em comum como pode ser visto na figura 10 abaixo. 

 

 

Figura 10 – Aparato com peças fixas, cuja fenda dupla pode ser transformada em fenda sim- 

ples. 

Fonte: Bohr, 1949. 

 
Neste experimento, a posição de cada parte do aparato com relação às outras é fixa, logo, 

é impossível controlar a troca de momento entre a partícula e as barreiras (BOHR, 1949). 

Desta forma, o único jeito de garantir se a partícula passou por uma fenda ou pela outra é 

tampando uma das fendas. Ao cobrir uma das fendas, obviamente, perdemos o 
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padrão de interferência observado anteriormente e deveríamos observar uma distribuição 

contínua assim como seria no caso do aparato da figura 4. 

No outro aparato proposto por Bohr, a barreira está suspensa por uma mola e, por- 

tanto, pode ser mover independentemente dos outros componentes, o que significa que 

podemos lidar de forma mais precisa com a troca de momento. O ponteiro com a escala,  

presentes na ilustração abaixo, servem para auxiliar no controle do momento transferido 

para a barreira, o que permitiria tirar conclusões sobre a deflexão sofrida pela partícula 

ao atravessar a fenda. 

Porém, para realizar a leitura da medida feita pelo ponteiro haverá uma interação com 

o aparato que envolverá uma alteração no momento da barreira. Portanto, de acordo com 

o princípio da incerteza, sempre haverá uma relação de indeterminação entre a posição e 

o momento da fenda (BOHR, 1949). Ou seja, quanto mais preciso for nosso conhecimento  

sobre a posição da mesma, menor será sobre o momento e vice-versa. 
 

Figura 11 – Barreira com fenda simples suspensa por uma mola, permitindo sua movimenta- 

ção. 

Fonte: Bohr, 1949. 

 
Estes problemas propostos por Bohr nesta conferência de Solvay foram muito comen- 

tados na mesma sessão em que Einstein explicitou suas objeções a Mecânica Quântica 

(BOHR, 1949). 

A resposta original de Bohr a Einstein sobre o problema da medição foi dada imedia- 

tamente, porém está registrada apenas nas notas da discussão, preservadas nos Arquivos 

Niels Bohr. Esta resposta foi posteriormente substituída pelas contribuições dadas por 
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Bohr em sua palestra em Como, pois era uma expressão mais ampla e coerente de suas 

respostas (LEHNER, 2011). 

Porém, podemos dizer que Bohr rebateu Einstein dizendo que a Mecânica Quântica é  

um conjunto de métodos matemáticos que se encaixam bem para descrever as observações 

feitas, mas que esta não pode nos dar respostas sobre os processos que ocorrem entre 

as observações. Isto porque é impossível observar sistemas microscópicos sem que haja 

interação destes com algum instrumento de medida. 

Este argumento de impossibilidade de observação sem experimentação dado por Bohr 

tem como base uma lista de tentativas frustradas de encontrar uma representação espaço- 

temporal contínua de processos microscópicos. Para ele, 

 
[...] não há outra alternativa além de admitir que, nesse campo da ex- 

perimentação, estamos lidando com fenômenos individuais e que nossas 

possibilidades de lidar com os instrumentos de medidas apenas nos per- 

mitem escolher entre os diferentes tipos complementares de fenômeno 

que queremos estudar (BOHR, 1949, tradução nossa). 

 

3.3.2 6a Conferência de Solvay (1930) 

Os debates continuaram na 6a Conferência de Solvay, em 1930, que novamente contou 

com a presença de Bohr e Einstein. 

Visto que a ideia de controlar a troca de momento e energia entre partículas e aparatos 

de medida da forma abordada no item anterior foi descartada, Einstein trouxe o argumento 

de que tal controle poderia ser feito ao levar em conta alguns aspectos da sua teoria da 

relatividade. 

Einstein imaginou que, a partir de sua famosa equação E = mc2, seria possível con- 

trolar trocas de energia total entre sistemas e objetos atômicos ao realizar medidas da massa 

do sistema (BOHR, 1949). Para verificar esta ideia, ele propôs o aparato abaixo, que 

ficou conhecido como caixa de Einstein. Este consiste em uma caixa com um furo, que 

pode ser aberto ou fechado por uma barreira movida por causa de um relógio. 

A proposta é que, inicialmente, a caixa contenha uma certa quantidade de radiação e que 

o relógio seja programado para abrir o furo por apenas um pequeno intervalo de tempo, 

quando uma certa quantidade de radiação seria liberada. Em princípio, poderíamos medir 

o tempo dessa liberação com a precisão que desejássemos. Além disso, ao medir a massa da 

caixa antes e depois do evento, também seria possível medir a energia do fóton com a 

precisão que desejássemos (BOHR, 1949). Com este argumento, Einstein defende que, pelo 

menos com uso da teoria da relatividade restrita, podemos encontrar uma situação na 

qual o princípio da incerteza do tempo e da energia poderia ser violada. 
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Figura 12 – Ilustração da caixa de Einstein feita de forma quase realista por Bohr. 

Fonte: Bohr, 1949. 

 
Anos mais tarde, Leon Rosenfeld, que estava presente nesta conferência, descreveu 

como Bohr reagiu ao argumento levantado: 

 
Foi um grande choque para Bohr, que, de primeira, não conseguiu pensar 

em uma solução. Durante toda a tarde, ele estava extremamente agitado 

e continuou passando de um cientista a outro, tentando persuadi-los de 

que este não poderia ser o caso, de que seria o fim da Física se Einstein 

estivesse certo; mas ele não conseguiu encontrar um jeito de refutá-lo. 

Eu nunca esquecerei a imagem dos dois antagonistas enquanto eles dei- 

xavam o local: Einstein, com sua postura alta e imponente, que cami- 

nhava tranquilamente, com um leve sorriso irônico, e Bohr que trotava 

ao lado dele, cheio de emoção... A manhã seguinte viu o triunfo de Bohr. 

(ROSENFELD, 1968 apud GREENSTEIN e ZAJONC, 1997 tradução 

nossa). 

 

No dia seguinte, Bohr trouxe seu argumento de que era necessário olhar melhor para 

as consequências de se considerar a equivalência entre massa inercial e massa gravitacio- 

nal na equação de Einstein. Especialmente, era necessário levar em conta o princípio da 

equivalência de Einstein, no qual ele diz que, localmente, não há diferença entre estar em 

um campo gravitacional ou em um referencial acelerado. Desta forma, devemos considerar 

os efeitos relativísticos causados pelo redshift gravitacional8, o que significa que o ritmo 

8Para mais detalhes remetemos o leitor a (KESTIN, 2021). 
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com que o relógio marca o tempo depende da sua posição no campo gravitacional, o qual  

por sua vez depende da posição da caixa, marcada pelo ponteiro presente na figura 12. 

Este argumento envolve diversas sutilezas e é apresentado de formas ligeiramente di- 

ferentes por cada autor. Buscamos seguir fielmente a argumentação do Bohr, mas acres- 

centando algumas passagens visando uma didatização do argumento. 

Suponha que uma massa ∆m escape da caixa e que leve um tempo T para a mola 

estar novamente em equilíbrio. Medir a variação de massa da balança requer medir a 

variação da posição da caixa, sendo a relação entre a massa e a posição ocupada pela 

balança obtida em cursos introdutórios de mecânica ao impormos que a força elástica 

deve compensar a força peso. Conforme veremos, contudo, nem será necessário empregar 

explicitamente esta relação, nos bastará o fato de que medir a massa com precisão requer 

medir a posição com precisão. O problema é que medidas precisas da posição levam a 

uma troca incontrolável de momento com a caixa, fazendo com que quanto mais precisão 

desejarmos ter na medida da posição faça com que maior seja o tempo T da medida. 

Porém, a incerteza na posição produz inexoravelmente uma incerteza temporal em virtude 

da dilatação temporal gravitacional9, e quanto maior T tanto mais incerteza temporal será 

produzida. Assim, melhorar a medida de massa conduz a uma piora na medida do tempo. 

Para tornar o argumento quantitativo, comecemos considerando que para medirmos a 

massa da caixa com uma incerteza ∆m, o mínimo de precisão necessária para podermos 

medir a variação de massa, devemos ter uma precisão na posição de ∆x. Isto leva a uma 

imprecisão no momento linear dado por ∆p ∼ h/∆x. Imediatamente após a caixa liberar 

a massa ∆m de radiação, a força gravitacional acrescida da força elástica vale ∆mg. 

Bohr então argumenta que ∆p deve obviamente ser menor do que o impulso que esta 

força resultante pode fornecer durante o tempo T que leva para o movimento cessar, de 

modo que ∆p < ∆mgT . Aqui é importante notar a palavra pode, já que conforme a bloco 

se desloca a força sobre o bloco muda, já que varia a força elástica bem como passam a 

atuar forças dissipativas que restituirão o equilíbrio. Note que caso a condição acima não 

fosse satisfeita, a força média sobre a caixa em virtude da indeterminação de sua posição 

superaria a força resultante advinda da massa liberada, ou seja, a variação da posição da 

caixa pela perda da massa seria inferior à incerteza de posição, e portanto indetectável. 

Combinando com a incerteza para a posição e momento linear, a última condição nos 

mostra que 

∆x > h/(∆mgT ) . (3.8) 

Neste ponto, Bohr vira a relatividade geral contra seu criador e evoca a dilatação temporal 

gravitacional. Uma incerteza ∆x na posição agindo durante um tempo T produz uma 
 

9Para mais detalhes remetemos o leitor a (AUSTIN, 2017). 
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incerteza mínima na medição temporal igual à dilatação temporal apresentada por um 

relógio no ponto mais baixo do intervalo de indeterminação da posição com respeito a um 

relógio que estivesse no ponto mais alto, dada por 

 
∆T 

= 
g∆x 

(3.9) 
T c2 

Substituindo os resultados da equação (3.9) na (3.8), teremos um incerteza da seguinte 

magnitude para o tempo: 

 
∆T ≥ 

c2∆m 
(3.10) 

Utilizando a equação de Einstein (E = mc2), temos a relação de incerteza de Heisen- 

berg para o tempo e a energia10: 

 

∆T ∆E ≥ h (3.11) 

Desta forma, Bohr provou que uma medida precisa da energia do fóton liberado pelo 

aparato representado na figura 12 não seria possível sem causar uma enorme imprecisão 

na determinação do instante no qual este fóton escapou da caixa de Einstein. 

Por fim, vale a pena dizer que as visões de Einstein e Bohr sobre a natureza da luz (ou 

dos elétrons) não foram diferentes no final. Apesar disso, Einstein afirmou nunca ter sido 

capaz de atribuir um significado preciso à complementaridade de Bohr. Einstein disse : 

 
Não acredito que o quanta de  luz  tenha  realidade  no  mesmo  sentido que 

os corpúsculos de eletricidade [elétrons]. Da mesma forma, eu não acredito 

que as ondas de matéria tenham realidade no mesmo sentido que as 

próprias partículas têm. O caráter ondulatório das partículas e o caráter 

corpuscular da luz, em minha opinião, serão compreendidos de uma 

forma mais indireta, não como uma realidade física.(STACHEL, 1986 apud 

MYRVOLD E CHRISTIAN, 2009, tradução nossa). 

 

Consequentemente, podemos dizer que onde Bohr viu uma solução para o problema 

da natureza da luz e das partículas, Einstein viu o começo de um enigma (MYRVOLD e 

CHRISTIAN, 2009), o que ressalta as diferentes formas de pensar de cada um deles. 

 
3.4 O Princípio da Complementaridade 

Apesar de muitos cientistas, assim como Einstein, acharem as propostas de Bohr um 

pouco obscuras e excessivamente filosóficas, nunca houve um movimento forte de colocar 
 

10Esta é mais conhecida escrita na sua forma ∆t∆E ≥ ℏ 
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suas propostas em xeque (BITBOL e OSNAGHI, 2013). Seu princípio da complementari- 

dade junto com o princípio da incerteza de Heinsenberg foram tão dominantes na inter- 

pretação da teoria quântica que serviram de base para o que mais tarde ficou conhecido 

como interpretação de Copenhague. 

Embora esta interpretação tenha sido dominante, esta dominância nunca transpareceu 

nos livros-texto usados no ensino de Física. Entre os anos de 1928 e 1937, apenas 8 

de 43 livros publicados mencionavam o princípio da complementaridade (KRAGH, 1999 

apud GRECA e FREIRE JR., 2011). Nos livros contemporâneos de Mecânica Quântica 

ainda podemos ver que as regras formais de interpretação como propostas por Dirac se 

sobressaem. Vemos que a complementaridade de Bohr também não se impôs com o passar 

do tempo nos livros didáticos. 

A introdução da complementaridade, em 1927, veio para resolver o problema cau- 

sado pelo comportamento que a radiação apresentava na velha teoria quântica de Bohr- 

Sommerfeld (DARRIGOL, 1985). Classicamente, estamos acostumados a cada objeto pos- 

suir uma representação única (onda ou partícula, por exemplo). Porém, quanticamente, 

essas representações individuais não são o suficiente para descrever um objeto quântico. 

Para Bohr, a linguagem era a principal ferramenta para descrever objetivamente expe- 

rimentos e seus resultados, “porque palavras são a chave para a comunicação” (KAISER,  

1994). Ele também acreditava que a linguagem da física clássica seria um primeiro passo 

para investigar o universo quântico por compor a única linguagem possível de expressar 

as observações macroscópicas (DARRIGOL, 1985). 

Sendo a linguagem da física clássica a única possível de ser utilizada e os conceitos desta 

não dando conta de descrever o comportamento de objetos quânticos, o que Bohr sugeriu 

foi que objetos quânticos submetidos a diferentes tipos de experiências exigiam diferentes 

tipos de conceitos clássicos para explicar seus resultados. Ou seja, para descrever estes 

objetos completamente é necessário levar em conta conceitos que classicamente são 

contraditórios. 

Assim, Bohr propõe o princípio da complementaridade como forma de unificar duas 

descrições mutuamente excludente, defendendo a completeza da teoria (BITBOL e OS- 

NAGHI, 2013), fazendo com que conceitos contraditórios não entrem em conflito porque 

não podem aparecer ao mesmo tempo em uma mesma experiência. 

Bohr ressalta o papel do aparato experimental na descrição dos fenômenos em um artigo 

submetido para a Nature: “Nossa descrição usual dos fenômenos físicos é baseada  

inteiramente na ideia de que os fenômenos podem ser observados sem que os perturbem 

significativamente. Na Quântica, as interações de observação não são negligíveis ” (BOHR, 
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1928). 

Isto significa que a proposta de Bohr era de que o arranjo experimental não era um 

instrumento para medir valores associados a uma propriedade do objeto, mas sim que era 

responsável por definir esta propriedade. 

Assim sendo, podemos concluir que é o tipo de medida feita que determina qual mo- 

delo devemos utilizar para descrever o objeto. Pensando na dualidade onda-partícula, se 

estivermos preocupados com medidas de detecção, o modelo corpuscular se encaixa melhor 

na descrição, pois o fenômeno é localizado. Já quando analisamos a dinâmica do objeto, o 

modelo ondulatório se encaixa melhor, pois o fenômeno não é localizado e ondas possuem 

extensão. 

Com isso, ficamos impossibilitados de descrever o que aconteceu com o sistema quân- 

tico antes da medida ou de prever o que aconteceria após a medição. O único momento no 

qual temos informações sobre o sistema é o momento no qual a medição é feita (GUERRA, 

REIS e BRAGA, 2005). 

Bohr fundamentou suas proposições em uma ideia de que precisamos superar a noção 

de que explicações contraditórias não podem coexistir. Ele também tentou estender este 

princípio para outras áreas além da Física, como a Biologia, por exemplo. De acordo com 

Guerra, Reis e Braga (2005), era a intenção de Bohr “fazer do princípio da complementa- 

ridade a pedra fundamental de uma nova interpretação da natureza”. Porém, esta ideia 

não foi bem aceita pela comunidade científica. 

Para Pessoa Jr. (1996), a extensão mais relevante seria para psicologia, abordando 

a complementaridade entre pensamento e sentimento, que se aproximava de estudos do 

psicólogo William James no final do século XIX. James também estudou a manifestação de 

diferentes comportamentos em pacientes histéricos, concluindo que comportamentos 

opostos nunca conviviam simultaneamente (GUERRA, REIS E BRAGA, 2005). 

James teria sido uma possível influência para Bohr, que leu seu livro na juventude, além 

de ter conhecido suas ideias por meio de um amigo de seu pai (PESSOA JR., 1996; GUERRA, 

REIS E BRAGA, 2005). Isto mostra como os cientistas não são influenciados unicamente 

pelo meio científico ao qual pertencem, mas também por suas interações sociais e pela 

cultura na qual estão inseridos. 

Da mesma fora, podemos olhar para o surrealismo com uma expressão paralela da 

complementaridade. Iniciado em 1922, o surrealismo foi um movimento artístico que teve 

origem quase na mesma época que a complementaridade de Bohr. Como bem enfatizado 

por Guerra, Reis e Braga (2005), “artistas e cientistas vivem a mesma época e é normal  que 

suas respostas não sejam completamente diferentes”. 
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Assim como a complementaridade, o surrealismo também buscava superar contradições 

da realidade, como passado e futuro, altura e profundidade, noite e dia, entre outros. 

Um bom exemplo é o quadro O império das luzes de René Magritte, no qual vemos 

uma paisagem noturna e um céu diurno representados simultaneamente no mesmo quadro, 

causando uma sensação de estranheza. No nosso cotidiano não costumamos ver esses  

eventos ocorrem simultaneamente, porém só percebemos a existência de um graças a 

existência do outro, podendo, assim, chamá-los de complementares (GUERRA, REIS e 

BRAGA, 2005). 
 

Figura 13 – O império das luzes de René Magritte. 

Fonte: Magritte, 1954. 

 
Apesar das diversas manifestações culturais nais quais a complementaridade se apre- 

sentou e se apresenta, no ambiente acadêmico ela acabou sendo considerada como apenas 

um princípio que foi estabelecido por ter sido testado em diversas discussões com inúmeros 

cientistas e vencidas por Bohr. 

No ensino moderno de quântica, o princípio da complementaridade quando muito 

figura nas discussões dos primórdios da quântica, tal qual os exemplos mencionados neste 

capítulo. Acreditamos que o uso destes exemplos iniciais seja valioso no ensino de quântica, 

contudo, conforme defenderemos no próximo capítulo, o conceito de complementaridade 
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é frutífero também no ensino fora dos exemplos históricos usuais. Cabe destacar que é 

comum na gênese e nos primórdios de qualquer teoria científica o emprego de imagens 

distintas e até mesmo contraditórias para o mesmo fenômeno, como ilustrado com a teoria 

dos vórtices na gravitação cartesiana ou nos inúmeros modelos materiais para compreender 

fenômenos elétricos. Contudo, o que a teoria quântica tem de particular na história das 

teorias científicas é que, mesmo após estar estabelecida como um conjunto coerente e 

consistente de princípios e postulados, não emergiu como vitoriosa e hegemônica uma 

representação pictórica. Há de se lançar mão de imagens clássicas complementares a fim 

de ganhar visualização acerca dos fenômenos quânticos. 

Esta foi, talvez, a razão principal que levou diversos cientistas, sobretudo no pós-guerra, 

a adotar uma postura pragmática de apresentar e pensar a quântica dentro exclusiva- 

mente de modelos matemáticos e com pouca ou nenhuma visualização. Mesmo propostas 

posteriores que são manifestamente pictóricas, como os diagramas de Feynman e, mais 

recentemente, os amplituhedrons de Arkani-Hamed 11, foram desenvolvidas com o intuito 

de fornecer um expediente prático para o cálculo de amplitudes, e somos repetidamente 

relembrados do cuidado que devemos ter ao interpretarmos tais diagramas muito literal- 

mente. No próximo capítulo, contudo, veremos que o princípio da complementaridade 

permanece um guia útil e consistente para o ensino e compreensão de aspectos presentes 

na teoria quântica moderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11Para mais detalhes remetemos o leitor a (ARKANI-HAMED e TRNKA, 2014). 
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4 A complementaridade no contexto 

atual 

4.1 Efeito Aharonov-Bohm 
 

Para compreender o efeito Aharonov-Bohm, bem como sua relação com os debates en- 

tre Einstein e Bohr, iremos imaginar o seguinte experimento de pensamento: consideremos 

um feixe de elétrons que incide em um anteparo com uma única fenda, com a finalidade de 

colimar o feixe inicial. Em seguida, ele passa por um segundo anteparo com dupla fenda. No 

fundo, há uma placa fotográfica que irá nos mostrar o padrão deixado pelos elétrons. 

Colocamos um capacitor de placas paralelas logo após a fenda dupla, como na figura 14 

e assumiremos que ele está inicialmente em repouso (AHARONOV, ROHRLICH, 2005). 

 

 
Figura 14 – Experimento de dupla fenda com um capacitor posicionado entre estas com a in- 

tenção de identificar o caminho do elétron. 

 
Quando carregadas, as placas possuem a mesma quantidade de cargas, mas com sinais 

opostos. Suporemos que o campo gerado por cada uma das placas é uniforme e perpendi- 

cular a estas, de forma que fora do capacitor eles se cancelam e dentro se somam. 

Portanto, a força resultante sobre um elétron passando do lado de fora do capacitor é  

nula. Porém, ele exerce uma força de repulsão na placa carregada negativamente e uma 

de atração na placa carregada positivamente, sendo, pela terceira lei de Newton, nula 

a força resultante exercida pelo elétron sobre o capacitor. Suponhamos, sem perda de 

generalidade, que a placa de cima seja positiva e a de baixo negativa. Assim, se o elétron 
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passar pela fenda superior, ele atrairá a placa de cima e repelirá a de baixo, promovendo 

uma abertura das placas do capacitor. O oposto ocorre se ele passar por baixo1. Assim, o 

comportamento do capacitor seria capaz de determinar por qual fenda o elétron passou. A 

grande questão é: se o capacitor não exerce força sobre o elétron e nem sobre o anteparo,  

como ele poderia afetar o padrão de interferência? 

Isto significaria que tanto o comportamento corpuscular quanto o ondulatório seriam 

identificados em um mesmo aparato experimental, o que contradiz o princípio da comple- 

mentaridade de Bohr e significaria uma inconsistência na teoria quântica, possibilitando 

a violação do princípio de Heinsenberg. A resolução desta confusão é que a presença do 

capacitor gera uma defasagem entre os caminhos que, conforme veremos, depende da di- 

ferença de potencial entre as placas. Esta diferença de potencial, contudo, depende da 

distância entre as placas. Assim, a observação do padrão de interferência depende de uma 

medida de posição das placas, enquanto a determinação da trajetória depende de uma 

medida da velocidade das placas. Portanto, a consistência da teoria quântica se deve a 

um deslocamento de fase sem força. Esta fase é hoje conhecida com o nome de efeito 

Aharonov-Bohm. Passemos agora a uma discussão mais quantitativa. 

Matematicamente, a função de onda associada ao elétron na ausência de capacitor pode 

ser descrita por uma amplitude Ψ0(x, t) e por uma fase ϕ(x, t) da seguinte forma: 

 
Ψsc = Ψ0eiϕ (4.1) 

 
Na teoria quântica, podemos escrever: 

 
 

i 

Ψ = Ψ0eℏ (4.2) 

 

E corresponde a energia do elétron, como dada pela equação (3.2). 

Considerando que a densidade de probabilidade é calculada pelo quadrado do módulo 

da função de onda e que, no fenômeno de interferência, duas funções de onda se somam, 

temos que a densidade de probabilidade irá depender da diferença entre as fases da função 

de onda correspondente ao elétron que passa pela fenda de cima e da que corresponde ao 

elétron que passa pela fenda de baixo. 

Então, calcularemos qual será a diferença de fase no ponto P representado na figura 

14. É natural imaginar que a presença do capacitor não altere a fase da função de onda, 

visto que não existe campo do lado de fora. Porém, o formalismo quântico é descrito em 
 

1Poderíamos nos perguntar por que as placas não colapsam devido à atração entre elas. Podemos 

imaginar que há uma mola cujos extremos estão presos às placas, de forma que o sistema encontra um 

equilíbrio e, ao mesmo tempo, não é rígido, permitindo uma deformação pela passagem do elétron. 

Et 
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baixo 

 

termos de potenciais e na seguinte equação, vemos uma relação entre a energia potencial 

elétrica e o potencial elétrico: 

 
U = eV (4.3) 

 
Escolhemos o zero do potencial na placa carregada negativamente. Como a diferença de 

potencial é dada pela integral de linha do campo elétrico, temos que o potencial na 

placa carregada positivamente é El como podemos ver pela figura 15 abaixo. 

 
 

 

Figura 15 – Capacitor de placas paralelas separadas por uma distância l. 

 
Como o potencial é nulo na placa próxima à fenda de baixo, não há efeitos sobre o 

elétron que passa por ela. É como se não houvesse capacitor e, portanto, não há desvio 

na fase. Assim, temos Ψbaixo = Ψ(sc) . 

Por outro lado, o potencial na placa próxima à fenda de cima possui um valor diferente 

de 0, que nos dá uma energia U = eEl. Esta energia nos dará um desvio na fase da função 

de onda associada ao elétron que passa pela fenda superior. Assim, temos Ψcima = 
sc i eElt 

Ψcimaeℏ
 

, onde e é a carga do elétron, E é o módulo do campo elétrico e l é a distância 

entre as placas do capacitor. 

Então, calculando a diferença de fase no ponto P, temos: 
 

ϕ − ϕ 
 

= ϕsc + 
eElt 

− ϕsc 
 

, (4.4) 

cima baixo cima ℏ baixo 

sendo t o intervalo de tempo no qual o elétron estava sob influência do potencial. Portanto, 

a presença do capacitor basicamente desloca as franjas de interferência com relação à  

situação sem capacitor2. 

2Para os primeiros máximos δt é essencialmente constante quando o anteparo está muito longe da fenda 

dupla. Caso contrário, o efeito das fendas não é um deslocamento rígido das franjas, mas isto é apenas uma 

tecnicalidade e não afeta o argumento a ser desenvolvido. 
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Note que apesar do efeito advir do acoplamento do elétron com o potencial escalar, as 

franjas observáveis dependem apenas da diferença de potencial eEl que é invariante de 

calibre. 

Porém, se queremos saber por onde o elétron passou, precisamos medir a velocidade 

relativa (v = vcima − vbaixo) das placas do capacitor para verificar se ele está se fechando 

ou abrindo. Com isso, temos que a incerteza na velocidade relativa é igual a soma das 

incertezas nas velocidades de cada placa: 

 
∆v = 2∆vcima (4.5) 

 
Também precisamos saber as posições relativas das placas, pois o potencial depende 

da distância entre elas e, portanto, a diferença de fase também depende. Mas de acordo com 

o princípio da incerteza de Heinsenberg abaixo, não podemos saber a posição e a velocidade 

com qualquer precisão desejada. 

 

 
 

Utilizando a equação (4.4): 

m∆v∆l ≥ ℏ (4.6) 

 

∆l 
  ℏ  

2m∆vcima 
(4.7) 

Para sabermos por onde o elétron passou, desejamos que a incerteza na velocidade da 

placa seja menor que a própria velocidade (∆vcima < vcima), caso contrário poderíamos 

medir que o capacitor está se abrindo, mas dentro da margem de incerteza ele poderia estar 

fechando, donde não temos afinal a informação do caminho. Então ficamos com: 

 

∆l 
  ℏ  

2mvcima 
(4.8) 

Pela equação (4.4), vemos que a incerteza mínima possível para a defasagem, obtida se 

supusermos que toda incerteza advém da distância entre as placas, é dada por ∆ϕ = eEt ∆l. 

Substituindo esta relação na equação anterior obtemos: 
 

eEt 
∆ϕ 

cima 

 
(4.9) 

Agora precisamos definir quem é mvcima. Para isto, precisaremos da força feita sobre 

a placa. Esta pode ser obtida através do princípio de ação e reação. A força que a placa 

≥ 
2mv 
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de cima faz sobre o elétron possui módulo eE/2, já que o campo que ela produz na região 
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ocupada pelo elétron é metade do campo total no interior do capacitor. Em módulo, esta 

é a mesma força que o elétron exerce sobre a placa de cima, fazendo com que o momento 

linear adquirido pela placa de cima seja dado pelo impulso transferido pela força durante 

o movimento: 

 

mvcima = 
 

Substituindo a equação (4.10) na (4.9): 

eE 
t (4.10) 

2 

 
 

∆ϕ ≥ 1 (4.11) 

Portanto, a incerteza na fase é maior que 1, borrando o padrão de interferência. O 

efeito Aharonov-Bohm implica que uma incerteza no potencial escalar induz uma incer- teza 

na fase relativa entre os dois caminhos nos lados do capacitor, destruindo o padrão de 

interferência quando tivermos precisão suficiente para determinar o caminho tomado pelo 

elétron. Assim, a consistência da teoria quântica se mantém pois, apenas um dos 

comportamentos do elétron pode ser observado a cada experimento. 

Além de manter a consistência da quântica, o efeito Aharonov-Bohm explicita que os 

potenciais eletromagnéticos têm implicações na quântica que eles não possuíam na Física 

clássica. Aqui, vimos que uma partícula carregada pode ser afetada por um campo ele- 

tromagnético mesmo estando em uma região na qual o campo é nulo. Contudo, conforme 

dissemos anteriormente, isto não viola a simetria de calibre. 

Para finalizar, comentaremos sobre algumas sutilezas que não mencionamos no trata- 

mento acima. Primeiramente, note que desprezamos o fato de que o elétron induz uma 

distribuição de carga na superfície dos condutores, a qual não levamos em conta aqui. Fi- 

sicamente, estamos desprezando o campo produzido pela carga imagem frente ao campo no 

interior do capacitor, isto é, a fase produzida pela diferença de potencial gerada pelo 

capacitor é muito maior do que quaisquer efeitos produzidos pela carga imagem. Uma 

discussão análoga para o caso em que no lugar do capacitor temos um solenoide também 

é possível (AHARONOV, ROHRLICH, 2005). Inclusive o caso magnético se mostrou mais  

profícuo para adaptação experimental. Há uma enorme literatura sobre o assunto, e es- 

quemas sofisticados para garantir que o campo esteja confinado em uma região na qual 

a função de onda eletrônica não tem acesso, algo que nosso exemplo muito idealizado 

não permitiria com muita facilidade. Contudo, acreditamos que esta discussão tem um 

enorme potencial pedagógico e captura aspectos essenciais do fenômeno, iluminados a luz  

da complementaridade bohriana. 
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4.2 A unificação dos princípios de Maupertuis e de Fermat 

Como visto no capítulo 3, houve uma grande discussão acerca da natureza da luz 

entre os séculos XVII e XIX. As duas visões que se contrapunham eram a de que a luz 

se comportava como corpúsculo e a de que apresentava um comportamento ondulatório.  

Ambos os modelos eram capazes de explicar as observações da ótica geométrica como a 

lei da reflexão e da refração. 

Porém, havia um experimento que poderia verificar qual era a verdadeira natureza da 

luz. Este estaria relacionado com a refração da luz. Imagine um feixe de luz incidindo 

sobre uma superfície que separa dois meios diferentes: ar e vidro. No ar, a velocidade da luz 

possui módulo va e no vidro vv. 

Figura 16 – Raio de luz refratando ao mudar de meio, do ar para o vidro. 

 
Já era um fato amplamente conhecido que um raio de luz, ao passar do ar para o vidro,  

sofria um desvio fazendo com que o ângulo entre este e a reta perpendicular à superfície 

de incidência diminuísse. O que ainda não se sabia era qual dos módulos das velocidades 

era maior. Empiricamente, sabia-se desde há muito que a lei da refração era consistente 

com o que hoje chamamos de lei de Snell – A razão entre o seno do ângulo de refração 

e o seno do ângulo de incidência era dada por uma constante dependente dos meios, a qual 

poderia ser escrita como a razão entre uma constante que dependia de cada meio 

separadamente, denominada índice de refração. Assim, na sen θa = nv sen θv. O fato da luz se 

aproximar da normal ao ir do ar para vidro indica que o índice de refração do vidro 

supera o da água. 

Como um modelo corpuscular poderia descrever isto? Assumindo que o corpúsculo 

luminoso sofresse apenas uma força normal à interface, ou seja não houvesse força de atrito 

na interface. Desta forma, a componente tangencial da velocidade seria conservada, 
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indicando que va sen θa = vv sen θv. Logo, a visão corpuscular requeria que o índice de refração 

fosse proporcional à velocidade da luz no meio, donde a luz deveria se propagar mais 

rapidamente no vidro do que no ar. Também podemos analisar o movimento não em termos 

de força, mas sim através de princípios de extremização. Vejamos como chegar à mesma 

conclusão via mecânica analítica. 

Nosso ponto de partida é o princípio de mínima ação. Para que a ação (S) seja mínima, 

temos que sua variação deve ser nula. 

 
δS = 0 (4.12) 

 

Sendo que a ação é definida como: 

S = 

∫ 

Ldt (4.13) 
 

E a lagrangiana da partícula pode ser escrita como L = −H + pq˙, onde H é o ha- 

miltoniano (que corresponde à energia da partícula), p é o momento e q é a coordenada 

generalizada. Portanto, substituindo a lagrangiana na equação (4.13), temos: 

S = − 

∫ 

Hdt + 

∫ 

pdq (4.14) 

Vimos que a explicação mecânica da lei da refração requer ausência de atrito. Isto 

indica uma conservação de energia. Isto pode ser formalizado e veremos que nesta analo- 

gia ótico-mecânica o índice de refração está ligado a energia potencial do corpúsculo de luz3 

Foge ao nosso propósito detalhar aqui esta discussão, o importante para nós é que podemos 

tratar a energia como constante no processo de refração. Como a energia não varia, a 

minimização da ação é equivalente a minimizar apenas a integral4 pdq. Este caso 

particular do princípio da mínima ação é conhecido como princípio de Maupertuis. Se eu 

quero minimizar uma expressão que é tanto maior quanto maior for o momento linear, isto 

significa que eu preciso que a minha partícula percorra um caminho maior onde ela é 

mais lenta. Logo, isto nos permite concluir que a velocidade no vidro é maior que no ar, 

pois a partícula percorre uma distância menor no vidro. Ou seja, de acordo com 

Maupertuis, vv > va. 

Agora, analisando o comportamento ondulatório, utilizaremos o princípio de Fermat, 

que nos diz que a luz vai querer minimizar o seu tempo de percurso. 

3Para uma introdução ver (NUSSENZVEIG, 1998). 
4A intuição é que podemos sem perda de generalidade tomar H = 0 e portanto este termo não 

pode afetar as equações de movimento. Contudo, este argumento não é rigoroso, para uma derivação 

cuidadosa do princípio de Maupertuis remetemos o leitor a (LEMOS, 2007) 



Capítulo 4.   A complementaridade no contexto atual 50 
 

 

∫ ∫ 

 

Se queremos minimizar o tempo, é lógico que a luz deverá percorrer um caminho 

maior no meio onde ela é mais rápida. Portanto, de acordo com Fermat, va > vv. Mate- 

maticamente, dizemos que na visão ondulatória a luz minimiza o funcional dt = dq/v. 

Vemos que, diferentemente do caso anterior, a velocidade figura agora no denominador do 

integrando. 

Desta forma, havia um teste que permitia saber de uma vez por todas qual era a 

natureza da luz. Porém, havia uma complicação experimental: como medir a velocidade 

da luz nesses meios? 

Medida de velocidade da luz era algo muito difícil de ser realizado antigamente. No 

século XVII, Roemer conseguiu encontrar um valor para a velocidade da luz no vácuo 

consideravelmente próximo do valor que conhecemos atualmente. Para isso, ele precisou 

medir os tempos de duração de eclipses de uma lua de Júpiter (LAPORTE,2017)5. Ou 

seja, foi necessário levar em consideração distâncias astronômicas para conseguir uma 

estimativa, o que inviabilizava medir qual seria a velocidade da luz no vidro, por exemplo. 

Foi só no século XIX que Fizeau e Foucault conseguiram realizar um experimento 

para verificar qual velocidade era maior (SILVA, 2002). Seu experimento consistia em fazer 

uma fonte de luz incidir em um primeiro espelho rotatório, de forma que o raio de luz 

atravessasse um cilindro, refletisse em um segundo espelho fixo e, ao retornar, este raio de 

luz refletiria novamente no espelho rotatório e sairia fazendo um ângulo com sua direção 

de entrada. 

Obviamente, para que houvesse um ângulo mensuravelmente diferente de zero, a veloci- 

dade de rotação do espelho precisaria ser muito grande. Neste caso, a velocidade utilizada 

foi de 400 rotações por segundo e era possível mantê-la por alguns minutos (SILVA, 2002). 

O cilindro pode ser preenchido por diferentes materiais, caracterizando diferentes meios 

para a luz percorrer. Foucault utilizou ar e água e o que ele percebeu foi que o feixe de luz 

que percorreu o cilindro com ar saiu com um ângulo menor do que aquele que percorreu o 

cilindro com água. Desta forma, é possível concluir que a velocidade da luz no ar é maior 

que na água. Isto porque o tempo que o espelho teve para rotacionar foi menor no caso com 

ar do que no caso com água. 

Portanto, este resultado nos permitia concluir que a hipótese corpuscular não era com- 

patível com a realidade e, então, a luz é onda. A importância do resultado foi capturada na 

tese de doutorado de Focault, cuja frase de encerramento é (tradução nossa) “a conclusão  

última deste trabalho consiste em declarar o sistema de emissão [teoria corpuscular] incom- 

patível com a realidade dos fatos”. O grifo é do autor. Enfim, um experimento conseguiu 

5Para saber mais: LAPORTE, Rafael S. Ole Roemer e a velocidade da luz: explorando aspectos da 

natureza da ciência em uma proposta de ensino. Dissertação de mestrado. São Carlos. 2017. p. 45-70. 
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Figura 17 – Esquema para representar o experimento de Fizeau, no qual uma roda dentada era 

responsável pela rotação do espelho. 

 
o que antes parecia impossível: um consenso da comunidade científica acerca da natureza 

da luz, algo que nem os experimentos de Young e as medidas precisas de Fresnel haviam 

sido capazes, conforme discutimos no capítulo 3. O sucesso seria consumado no trabalho 

maxwelliano que mostrou a natureza eletromagnética das ondas luminosas e posterior- 

mente coroado com o experimento hertziano para detecção das ondas eletromagnéticas. 

Curiosamente, este mesmo experimento levou a descoberta do efeito fotoelétrico. 

A discussão anterior significaria que a dualidade onda-partícula não faz sentido para 

a luz. Porém, o trabalho de Louis de Broglie é fundamental para entender o que está 

acontecendo. Se pegarmos a equação (3.3) e multiplicarmos pela frequência, teremos: 

 

P = 
h ν 

(4.15) 
λ ν 

Pela equação (3.2), vemos que o termo no numerador é a energia, o termo no denomi- 

nador é a velocidade de grupo da onda e o momento linear pode ser escrito na forma mv, 

onde v é a velocidade de um corpúsculo. 

 

mv = 
E 

 
 

vgrupo 

(4.16) 

Desta forma, vemos que, com a energia fixa, se a velocidade da partícula aumenta, a 

velocidade de grupo de sua onda associada diminui. Assim, podemos concluir que, quan- 
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ticamente, o princípio de Fermat e o princípio da mínima ação de Maupertuis são equi- 

valentes. E que o que foi medido no experimento de Foucault foi a velocidade de grupo 

da luz. Caso fosse medido o momento linear do fóton, a conclusão a que teriam chegado 

seria a de que a velocidade da luz no ar é menor que a velocidade da luz no vidro, porém 

isto não é algo trivial de se fazer. 

Podemos perceber que este não é um experimento de detecção, mas sim um expe- 

rimento que analisa a propagação da luz ao longo do tempo, explicitando seu caráter 

ondulatório. E, assim como descrito pela complementaridade de Bohr, o caráter corpus- 

cular da luz não pode ser aparente no mesmo aparato experimental. 

 
4.3 A complementaridade no ensino atual de Quântica 

Ao longo do capítulo 3, exploramos muito o experimento de dupla fenda. Este apa- 

rato é um exemplo simples de como a complementaridade se manifesta, pois temos suas 

propriedades complementares evidenciadas: se analisamos a propagação vemos o padrão 

de interferência, mas se olharmos para o processo de detecção vemos um comportamento 

corpuscular. 

Podemos ver que no experimento realizado por Young seu foco não era na detecção da 

trajetória da luz, fazendo com que o comportamento ondulatório se manifestasse através da 

interferência. Porém, se seu feixe de luz fosse tão fraco, de forma que saísse um fóton de 

cada vez, ele veria que a detecção feita pela chapa seria de um ponto da tela a cada vez, 

indicando um comportamento corpuscular. Ou seja, a propagação pode ser facilmente 

interpretada como ondulatória e a detecção como corpuscular. 

Porém, este aspecto complementar levantado pelo experimento da fenda dupla nem 

sempre é abordado no ensino de quântica. Em geral, o que vemos é apenas a exploração 

do caráter ondulatório. 

De acordo com Johnston et al. (1998 apud SUART JR. e SILVIA), a dificuldade que os 

estudantes têm de compreender a dualidade onda-partícula vem das imagens concebidas 

sobre estes conceitos, visto que previamente estão habituados a trabalhar com modelos 

mentais de onda ou partícula como sendo modelos pictóricos. 

O problema é que no ensino atual de quântica costumamos ouvir que estes modelos 

pictóricos não são uma boa forma de visualizar alguns pontos como, por exemplo, o modelo 

atômico de Bohr ou o spin do elétron, pois a utilização de analogias podem dificultar a 

compreensão de alguns tópicos (GRECA e MOREIRA, 2001). Isto porque um modelo 

pictórico corpuscular não dá conta de descrever todos os fenômenos que envolvem estes 

pontos, bem como um modelo pictórico ondulatório também não consegue. 
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Pessoa Jr. (2007) diz que a visão que Bohr propõe da quântica é positivista por dar 

ênfase na observação sem assumir nenhum modelo mental previamente, mas também é  

dualista, pois “salienta que, para entender um experimento em Física Quântica, após o 

seu término, devemos usar ou um quadro corpuscular ou um quadro ondulatório, apesar 

de nunca ambos simultaneamente ”. 

Desta forma, por que não seria uma boa forma de visualizar certos fenômenos através 

de modelos pictóricos após o fim do experimento para explicar o que está ocorrendo no 

experimento? 

 
4.3.1 Átomo de Bohr 

Em geral, o átomo de Bohr atualmente é descrito nos livros por algumas hipóteses: 

(i) existe um conjunto de órbitas eletrônicas circulares e estacionárias ao redor do núcleo, 

(ii) “os estados estacionários são aqueles que satisfazem à condição de quantização do  

momento angular ”(NUSSENZVEIG, 1998) e (iii) quando um elétron passa de um estado  

estacionário para outro menos energético, a diferença de energia corresponde a emissão 

de um fóton de frequência dada pela diferença das energias dividida pela constante de 

Planck (h). 

Historicamente, quando o modelo do átomo de Bohr foi proposto em 1913, a teoria 

quântica ainda não estava bem fundamentada. Por este motivo, ele precisou introduzir 

regras de quantização de forma ad hoc (GOMES e PIETROCOLA, 2011). Por conta dessa 

origem sem muita clareza conceitual, ficamos com uma sensação de desconforto sobre 

quando se pode e quando não se pode usar determinados modelos pictóricos. 

Mas o modelo pictórico do átomo de Bohr com o elétron como uma "bolinha girando em 

torno do núcleo"pode ser bastante útil quando estamos tratando de fenômenos bem 

explicados pelo comportamento corpuscular do elétron, como aqueles ligados a qualquer 

tipo de detecção. 

Alguns exemplos desses fenômenos são a absorção, a emissão, a emissão espontânea, 

a ionização, o efeito fotoelétrico, entre outros. Isto acontece porque a frequência do fóton 

emitido (ou absorvido) está relacionada com par de órbitas e não com a trajetória, o que 

é bem descrito pela hipótese (iii) citada acima e que podemos ver representado na figura 

18 abaixo. 

Se esses fenômenos dependessem da trajetória, este modelo do átomo de Bohr não daria 

conta de explicá-los porque para caracterizar uma trajetória precisamos saber a posição e 

como essa posição varia no tempo (GREENSTEIN E ZAJONC, 1997), ou seja, 

precisaríamos saber posição e momento ao mesmo tempo, o que o princípio da incerteza 
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Figura 18 – Modelo pictórico do átomo de Bohr. 

Fonte: Wikipédia, 2007. 

 
não nos permite. 

Com isso, podemos perceber que esta imagem do átomo não serve para analisar fenô- 

menos relacionados à dinâmica. Afinal, uma partícula acelerada irradiaria energia, levando 

ao colapso atômico. Uma estimativa numérica baseada na potência de Larmor mostra in- 

clusive que o tempo para isto ocorrer seria muito pequeno, levando a uma contradição 

com nossas observações. De fato, para analisar processos dinâmicos, precisamos utilizar a  

visão ondulatória e o modelo pictórico apresentado acima não é conveniente. 

Em processos dinâmicos, é útil analisar os fenômenos a partir de uma perspectiva 

coletiva, não localizada. Um exemplo claro é a visualização do orbital s do átomo de 

hidrogênio, no qual representaremos o elétron como uma distribuição volumar de carga.  

Uma forma para representar este orbital, é empregar o modelo pictórico no qual o orbital 

s é representado como uma esfera pulsante, cuja densidade de carga é a todos os instantes 

esfericamente simétrico. Neste caso, o movimento da carga é sempre radial, de acordo com 

o fato de que o orbital s não possui momento angular orbital. 

Se nos perguntarmos qual é a energia emitida por essa configuração de carga, a resposta 

aparece facilmente utilizando a Lei de Gauss: zero, pois o campo fora da esfera é zero. 

Mesmo que fosse um átomo de outro elemento que fosse um íon, pela lei de Gauss, o campo 

fora seria constante no tempo, dado pela expressão de Coulomb, e não teria emissão de 
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radiação. 

Desta forma, este é um bom análogo clássico para o orbital s, no qual não temos 

momento angular. Já os demais orbitais podem ser representados como corpos carregados 

girando com velocidade constante. 

Se quisermos representar o orbital p, podemos desenhar um condutor com formato 

similar ao deste orbital e o colocar para girar com velocidade constante. O campo gerado é 

magnetostático, logo, temos correntes estacionárias e, novamente, temos cargas aceleradas 

sem nenhuma emissão de radiação. 

Portanto, se queremos analisar processos dinâmicos relacionados ao modelo atômico de 

Bohr, podemos fazer analogias utilizando esses tipos de imagens. Acreditamos que o uso  

deste modelo seja pedagogicamente muito benéfico. É comum estudantes acreditarem que 

o modelo atômico viola a eletrodinâmica clássica, ou que a mecânica quântica é incompa- 

tível com a previsão clássica de radiação de Larmor. Na realidade, a única inconsistência 

é usar uma imagem clássica corpuscular para tentar entender propriedades dinâmicas de 

um sistema quântico. 

 
4.3.2 Spin 

Em 1926, Uhlenbeck e Goudsmit introduziram o conceito de spin como rotação do 

elétron. Eles chegaram à conclusão de que se o spin corresponde a uma rotação quântica, 

esta poderia ser no sentido horário ou anti-horário (UHLENBECK e GOUDSMIT, 1926), 

como representado na figura 19 abaixo. Utilizando esse conceito, eles conseguem explicar 

alguns fenômenos como o efeito Zeeman anômalo. O problema neste modelo era que 

para que o elétron produzisse o momento magnético medido e usando os valores possíveis  

para um eventual raio do elétron, seria necessário que sua velocidade fosse maior que a 

velocidade da luz. 

Novamente, dentro do ensino de Física, este modelo é muito criticado, pois, de acordo 

com Porto e Silva (2016), considerar “que o momento angular e o momento magnético do  

elétron decorrem de sua rotação implica em considerar que tanto a massa quanto a carga 

elétrica estariam localizadas sobre sua superfície, realizando movimentos rotatórios que 

gerariam tais momentos”. 

Ou seja, a recusa deste modelo decorre justamente da dificuldade em compreender 

a dualidade onda-partícula através da complementaridade. Como o modelo de elétron 

rotatório exige que massa e carga elétrica estejam localizadas, este modelo é perfeito para 

explicar fenômenos ligados à detecção, que exploram a natureza corpuscular do elétron. 

Desta forma, este modelo serve perfeitamente para explicar o resultado do experimento 
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Figura 19 – Modelo pictórico do spin do elétron. 

 
de Stern-Gerlach 6 e para explicar o dupleto das linhas espectrais como propuserem Uh- 

lenbeck e Goudsmith 7. 

Mas, novamente, quando queremos falar de propriedades dinâmicas da partícula, este 

modelo passar a não ser adequado. Mas existem outras formas de visualizar pictoricamente 

o spin quando queremos lidar com o caráter ondulatório do elétron. Uma outra forma seria 

pensar em termos de campo utilizando o conceito de polarização. 

Podemos pensar na polarização a partir da representação do campo elétrico. Sendo o 

campo elétrico um campo vetorial, o representamos a partir do desenho de seus vetores em 

determinados pontos do espaço, pois seria impossível representar pictoricamente os vetores 

de todos os pontos do espaço. Pensando em um único ponto, a polarização terá a ver com 

o movimento que o vetor campo neste ponto faz ao longo do tempo. Então se tivermos 

uma polarização circular, podemos representar como na figura 20 abaixo, na qual os vetores 

representam o campo elétrico, a direção de propagação é a perpendicular ao círculo e os 

vetores giram no sentido anti-horário. 

Pela figura, podemos ver que conforme o tempo passa, o vetor campo em uma dado 

ponto do espaço vai girando, formando um círculo. Acontece que este círculo não existe 

fisicamente no espaço das posições. É como se ela existisse em um espaço abstrato feito 

para representar o campo elétrico em um único ponto. Mas o que de fato vemos é uma 

rotação em um ponto, ou seja, não pode ser pensada como uma rotação geométrica. O 
 

6Para saber mais: GOMES, Gerson G. e  PIETROCOLA,  Maurício.  O  experimento  de  Stern- 

Gerlach e o spin do elétron: um exemplo de quasi-história. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33. 

2011. e DARRIGOL, M. Olivier. La complémentarité comme argument d’autorité (1927-1934). Revue 

d’histoire des sciences. 1985. p. 309-323. 
7Para saber mais: UHLENBECK, G. E.; GOUDSMIT, S. Spinning Electrons and Atomic Spectra. 

Nature, v. 117. 1926. p. 264-265. 
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Figura 20 – Representação da polarização circular do campo elétrico. 

Fonte: Wikipédia, 2010. 

 
momento angular armazenado na polarização é também não geométrico, é algo intrínseco.  

Todo campo não escalar apresentará algo semelhante, clássico ou não. Este é um bom 

análogo dinâmico para a ideia quântica de spin e com bom potencial pedagógico.Este 

modelo pictórico permite visualizar a ideia de graus de liberdade internos, ingrediente 

essencial para a ideia de spin. 
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5 Considerações finais 
 

Nesta monografia, procuramos explorar o princípio da complementaridade de forma 

que possa ser abordado tanto no ensino médio quanto na graduação, podendo se aprofun- 

dar mais ou menos dependendo do nível ou da pretensão ao se abordar os tópicos aqui 

mencionados. 

A abordagem histórica permite discussões sobre a natureza da luz e da matéria de 

forma a provocar a curiosidade dos estudantes, ressaltando a importância que a comple- 

mentaridade teve para o desenvolvimento da quântica e a importância que o debate com 

Einstein teve para que a complementaridade se estabelecesse como um princípio válido e 

testado em vários experimentos mentais. 

Os experimentos mentais discutidos nas conferências de Solvay são um instrumento 

valioso para se compreender o princípio da incerteza como manifestação matemática do 

princípio da complementaridade e como estes princípios são inevitáveis no âmbito da 

quântica. 

Procuramos deixar bem evidente a relação indissociável que os objetos quânticos têm 

com seus aparatos de medidas, que determinam sua natureza ao determinar que tipo de 

medida será feita. A seção “A complementaridade em contexto”buscou reforçar que medi- 

das de detecção evocam um comportamento corpuscular, enquanto análises de propagação 

provocam um comportamento ondulatório. 

Além disso, esta seção traz a complementaridade aplicada ao efeito Aharonov-Bohm, 

que só foi verificado experimentalmente algumas décadas após Bohr ter introduzido este 

princípio. Bem como também traz aplicações que não são comuns no ensino por serem 

consideradas como uma péssima representação da realidade, mas que são representações 

coerentes quando interpretadas corretamente. 

Em próximos trabalhos podemos aprofundar questões relativas às influências que le- 

varam Bohr a sua interpretação da mecânica quântica, como uma possível influência 

kantiana em seu pensamento. Também seria interessante analisar outras manifestações 

culturais que traçam paralelos com a complementaridade de forma a facilitar a compre- 

ensão do conceito através de outros recursos que possam ser mais próximos do cotidiano 

do aluno, como a literatura, o cinema, outras ciências, entre outros. 

Além disso, podemos analisar mais profundamente as relações interpessoais de Bohr 

com outras pessoas além de Einstein, visto que ele prezava pela comunicação como forma 

de desenvolver e pensar a ciência. Especialmente, sua relação com Heisenberg é impor- 

tante por serem os principais responsáveis pela base da interpretação de Copenhague. 
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Desta forma, podemos compreender melhor a sua visão de mundo e como construiu seu 

pensamento. 

Também fica como perspectiva para próximos trabalhos aprofundar a questão da re- 

presentação pictórica do átomo de Bohr e analisar outros fenômenos quânticos à luz da 

complementaridade, como o tunelamento e o princípio da incerteza, por exemplo. 



59 
 

Referências 

 
1. AHARONOV, Yakir e ROHRLICH, Daniel. Quantum Paradoxes: Quantum Theory for 

the Perplexed. Wiley-VCH Verlag GmbH. 1 ed. 2005. 

2. ARKANI-HAMED, Nima e TRNKA, Jaroslav. The Amplituhedron. Journal of High 

Energy Physics. v.2014, n.30. 2014. 

3. AUSTIN, Rickey W. Gravitational Time Dilation Derived from Special Relativity 

and Newtonian Gravitational Potential. European Scientific Journal. v.13. n.3. 2017.  

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v13n3p447>. Acesso em: 20 de 

set. 2021. 

4. BASSALO, José Maria Filardo. Fresnel: O formulador matemático da teoria ondu- 

latória da luz. Caderno Catarinense de Ensino de Física. Florianópolis. 1988. Dispo- 

nível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/9821>. Acesso 

em: 24 de jul. 2021. 

5. BECK, Guido. Zur Theorie des Photoeffekts. Zeitschrift für Physik A v.41. p.443- 

452. 1927 

6. BITBOL, Michel e OSNAGHI, Stefano. Bohrs Complementarity and Kants Episte- 

mology. Séminaire Poincaré XVII. 2013. p. 145 - 166. 

7. BOHR, Niels. The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic 

Theory. Nature. v.21. p. 580590. 1928. 

8. BOHR, Niels. Discussions with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Phy- 

sics. Cambridge University Press. 1949. Disponível em: <https://www.marxists.org/ 

reference/subject/philosophy/works/dk/bohr.htm>. Acesso em: 27 de jan. 2021. 

9. CARUSO, Francisco e OGURI, Vitor. Sobre a necessidade do conceito de fóton. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v.43. e20210011. 2021. 

10. BUCHWALD, Jed Z., The Rise of the Wave Theory of Light: Optical Theory and 

Experiment in the Early Nineteenth Century, University of Chicago Press. 1989. 

11. DARRIGOL, M. Olivier. La complémentarité comme argument dautorité (1927- 

1934). Revuedhistoire des sciences. p. 309-323. 1985. 

12. DE BROGLIE, Louis. The wave nature of the electron. Nobel Lecture. 1929. Disponí- 

vel em: <https://www.nobelprize.org/uploads/2016/04/broglie-lecture.pdf>. Acesso 

em: 27 de set. 2021. 

http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v13n3p447
http://www.marxists.org/
http://www.nobelprize.org/uploads/2016/04/broglie-lecture.pdf


Referências 60 
 

 

 

13. EINSTEIN, A. Sobre o estado presente do problema da radiação. Tradução de Carola 

Dobrigkeit Chinellato. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 27, n. 1. 2005. (Tí- tulo 

original: Zum gegenwärtigen stand des strahlungsproblems. 1909.). Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/YsxCbZ8FnzqJkkG95qqw5TB/?lang=pt>. Acesso 

em: 01 de ago. 2021. 

14. EINSTEIN, A. Sobre a teoria quântica da radiação. Tradução de C. A. dos Santos da 

versão em inglês presente em The Old Quantum Theory, editada por D. Ter Haar. Re- 

vista Brasileira de Ensino de Física, v. 27, n. 1. 2005. (Título original: Zum quantum 

theorie der strahlung.1917). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/pbt 

g8SQ5gjS5d7ZhncdxZQQ/?lang=pt>. Acesso em: 02 de ago. 2021. 

15. FICK, Dieter e KANT, Horst. Walther Bothes contributions to the understan-ding 

of the wave-particle duality of light. Studies in History and Philosophy of Modern 

Physics. v.40.2009. p. 395 - 405. 

16. FORATO, Thaís Cyrino de Mello; PIETROCOLA, Maurício; MARTINS, Roberto 

de Andrade. Historiografia e natureza da ciência na sala de aula. CADERNO BRA- 

SILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA, v. 28, p. 27-59, 2011. Disponível em: <https:// 

periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2011v28n1p27/ 18162>. 

Acesso em: 11 de jun. 2021. 

17. GOMES, Gerson G. e PIETROCOLA, Maurício. O experimento de Stern-Gerlach 

e o spin do elétron: um exemplo de quasi-história. Revista Brasileira de Ensino de Fí- 

sica, v. 33. 2011. Disponível em: <https://www. scielo.br/j/rbef/a/g7F4wDfZYtBSG 

jB66bg9B8L/?lang=pt>. Acesso em: 10 de jun. 2021. 

18. GRECA, Ileana M.; FREIRE JR., Olival. Ênfase conceitual e interpretações no 

ensino da Mecânica Quântica. In: FREIRE JR, O.; PESSOA JR, O.; e BROM- 

BERG, JL.(orgs.) Teoria Quântica: estudos históricos e implicações culturais. Cam- 

pina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física. 2011. 

19. GRECA, Ileana M.; MOREIRA, M.A. Uma revisão da literatura sobre estudos 

relativos ao ensino da mecânica quântica introdutória. Investigações em Ensino de 

Ciências v.6(1), p. 29-56. 2001. 

20. GREENSTEIN, George; ZAJONC, Arthur G. The Quantum Challenge: Modern 

Research on the Foundations of Quantum Mechanics. Jones and Bartlett Publishers.  

Sudbury, Massachusetts.p. 16 - 19; 1997. 

21. GUERRA, Andreia; REIS, J. C.; BRAGA, M.. Um Julgamento no Ensino Médio 

- Uma estratégia para Trabalhar a Ciência sob Enfoque Histórico-filosófico. Física 

http://www.scielo.br/j/rbef/a/YsxCbZ8FnzqJkkG95qqw5TB/?lang=pt
http://www.scielo.br/j/rbef/a/YsxCbZ8FnzqJkkG95qqw5TB/?lang=pt
http://www.scielo.br/j/rbef/a/pbt
http://www/


Referências 61 
 

 

na Escola, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 8-11, 2002. Física na Escola, v. 3, n.1, p. 8-

10, 2002. Disponível em: <http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol03- 

Num1/a041.pdf>. Acesso em: 09 de jun. 2021. 

22. GUERRA, Andreia; REIS, José Cláudio; BRAGA, Marco. Bohr e a interpretação 

quântica da natureza. São Paulo: Atual. 2005. p.15, 28, 35-42. 

23. GUERRA, Andreia ; REIS, José Claudio ; BRAGA, Marco Antonio Barbosa . 

Tempo, espaço e simultaneidade: uma questão para os cientistas, artistas, engenhei- 

ros e matemáticos no séculos XIX. Caderno Brasileiro de Ensino de Física (Online), 

v. 27, p. 568-571, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/ 

article/view/ 2175-7941.2010v27n3p568/17174>. Acesso em: 09 de jun. 2021. 

24. GURGEL, Ivã. Editorial: Reflexões Político-Curriculares sobre a Importância da His- 

tória das Ciências no Contexto da Crise da Modernidade. CADERNO BRASILEIRO 

DE ENSINO DE FÍSICA, v. 37, p. 333-339, 2020. Disponível em: <https://periodicos. 

ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2020v37n2p333/43932>. Acesso em: 

10 de jun. 2021. 

25. KAISER, David. Bringing the Human Actors Back on Stage: The Personal Context 

of the Einstein-Bohr Debate. Cambridge University Press on behalf of The British 

Society for the History of Science.v.27. 1994. Disponível em: <https://www.jstor.org/ 

stable/4027432>. Acesso em: 10 de abr. 2021. 

26. KARAM, Ricardo. Encontro sobre História e Filosofia no Ensino de Física do Sul 

do Brasil: Palestra 2. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v= 

lnLG1EvKVUk&t=3244s>. Acesso em: 27 de mai. 2021. 

27. KESTIN, Greg. Does Gravity Change Colors? Canal What The Physics?! Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=FdPZQEc1t6U>. Acesso em: 20 de set. 

2021. 

28. KUHN, Thomas S. Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912. 

University of Chicago Press. 1987 

29. KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. University of Chicago 

Press. 1996. 

30. LANDAU, L. D. e LIFSHITZ, E. M. Qauntum Mechanics - Non Relativistic Theory. 

2nd ed. Pergamon Press. 1965. p. 3. 

31. LAPORTE, Rafael S. Ole Roemer e a velocidade da luz: explorando aspectos da na- 

tureza da ciência em uma proposta de ensino. Dissertação de mestrado. Universidade 

http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol03-
http://www.jstor.org/
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v=FdPZQEc1t6U
http://www.youtube.com/watch?v=FdPZQEc1t6U


Referências 62 
 

 

 

Federal de São Carlos - São Carlos. 2017. p. 45-70. Disponível em: <https://www. te- 

ses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/ tde-30012018-160438/publico/ RafaelSobri- 

nhoLaporte_ME_corrigida.pdf>. Acesso em: 29 de out. 2021. 

32. LEMOS, Nivaldo. Mecânica Analítica. Livraria da Física. 2007. 
 

33. LEHNER, Christoph. O realismo de Einstein e sua crítica da Mecânica Quântica. 

In: FREIRE JR, O.; PESSOA JR, O.; e BROMBERG, JL.(orgs.) Teoria Quântica: 

estudos históricos e implicações culturais. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: 

Livraria da Física. 2011. 

34. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PNLD 2018: Guia digital. 2018. Disponível em: 

<https://www.fnde.gov.br/pnld-2018/>. Acesso em: 04 de mai. 2021. 
 

35. MORAIS, Angelita; GUERRA, Andreia. História e a filosofia da ciência: caminhos para 

a inserção de temas física moderna no estudo de energia na primeira série do En- sino 

Médio. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 35, p. 01-03, 2013. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rbef/a/w6tJKQgQh7PY6wGTxQ8hGjw/?lang=pt>. Acesso 

em: 08 de jun. 2021. 

36. MYRVOLD, Wayne C.; CHRISTIAN Joy. Quantum Reality, Relativistic Causality, 

and Closing the Epistemic Circle: Essays in Honour oh Abner Shimony. Springer. 

2009. p. 69-81. 

37. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 4: Ótica, Relatividade, Física Quân- 

tica. 1. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1998. v. 01. p. 39-45; 268. 

38. OLIVEIRA, Rilavia Almeida de; MARTINS, André Ferrer Pinto e SILVA, Ana 

Paula Bispo da. Thomas Young e a teoria ondulatória da luz no início do século XIX:  

aspectos conceituais e epistemológicos. Revista Brasileira de Ensino de Física. v. 41. 

n.2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/jBzKXJkgYvTqYRRwcSZ69sr/?lang=pt 

Acesso em: 05 de nov. 2021. 

39. PESSOA JR., Oswaldo. O arauto da complementaridade. Folha de São Paulo. São 

Paulo. 1996. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/08/caderno 

_especial/14.html>. Acesso em: 30 de ago. 2021. 
 

40. PESSOA JR., O. A Representação Pictórica de Entidades Quânticas na Química. 

Química Nova na Escola, v. 7, p. 25-33, 2007. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br 

/online/cadernos/07/a05.pdf>. Acesso em: 30 de out. 2021. 
 

41. PORTO, Joel A. M. e SILVA, José Luis P. B. O elétron rotatório e o spin do elétron 

no Ensino de Química. XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVIII 

http://www/
http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/
http://www.scielo.br/j/rbef/a/w6tJKQgQh7PY6wGTxQ8hGjw/?lang=pt
http://www.scielo.br/j/rbef/a/jBzKXJkgYvTqYRRwcSZ69sr/?lang=pt
http://www.scielo.br/j/rbef/a/jBzKXJkgYvTqYRRwcSZ69sr/?lang=pt
http://qnesc.sbq.org.br/


Referências 63 
 

 

ENEQ). Florianópolis. 2016. Disponível em: <https://www.eneq2016.ufsc.br/anais/ 

resumos/R1019-3.pdf>. Acesso em: 31 de out. 2021. 

42. SANTOS, Paulo Vicente Moreira dos. O itinerário cientifico de Louis de Broglie em 

busca de uma interpretação causal para a mecânica ondulatória. In: FREIRE JR, 

O.; PESSOA JR, O.; e BROMBERG, JL.(orgs.) Teoria Quântica: estudos históricos 

e implicações culturais. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física. 

2011. 

43. SILVA, Rui Miguel Moreira da. Experiências históricas para a determinação da 

velocidade da luz. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto - Porto, Portugal. 2002. 

44. SILVEIRA, Alessandro Frederico; RIBEIRO FILHO, Aurino ; SILVA, Ana Paula 

Bispo da . Os princípios de complementaridade e de incerteza na obra Copenhague de 

Michael Frayn: a arte e a teoria quântica. In: FREIRE JR, O.; PESSOA JR, O.; e 

BROMBERG, JL.(orgs.) Teoria Quântica: estudos históricos e implicações culturais.  

Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física. 2011. 

45. SOARES-PINTO, Diogo e NAVES, Caio. O Interferometro de Mach-Zehnder e a Es- 

colha Retardada Quântica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 43. 2021. Dispo- 

nível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/HY8FkChHktyV8bxd7FhG5Bk/?lang =pt>. 

Acesso em: 24 de mai. 2021. 

46. STUDART, Nelson. Einstein e o Ano Mundial da Física. Revista Brasileira de En- 

sino de Física. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/6GTTG6VJ4n 

Jfp4cSKXKdcfc/?lang=pt>. Acesso em: 01 de ago. 2021. 

47. SUART JR., J. e SILVIA, Z. (2009). Reflexões acerca da transposição didática 

de conceitos de mecânica quântica no ensino de química: entraves e perspectivas. 

Enseñanza de las Ciencias, Número Extra VIII Congreso Internacional sobre In- 

vestigación en Didáctica de las Ciencias, Barcelona, pp. 898-903. Disponível em: 

<https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/293863/382387>. Acesso em> 

30 de out. 2021. 

48. UHLENBECK, G. E.; GOUDSMIT, S. Spinning Electrons and Atomic Spectra. Na- 

ture, v. 117. 1926. p. 264-265. Disponível em: <http://hermes.ffn.ub.es/luisnavarro/ 

nuevo_maletin/Uhlenbeck_Goudsmit_1927.pdf>. Acesso em: 31 de out. 2021. 

49. WEINBERG, Steven. The Revolution That Didn’t Happen. The New York Review 

of Books XLV, n. 15. 1998. 

http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/
http://www.scielo.br/j/rbef/a/HY8FkChHktyV8bxd7FhG5Bk/?lang
http://www.scielo.br/j/rbef/a/HY8FkChHktyV8bxd7FhG5Bk/?lang
http://www.scielo.br/j/rbef/a/6GTTG6VJ4n

