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Uma análise do panorama da ciência entre o final do século XX e o 
início do século XXI parece sugerir que estão em curso mudanças 
de tal monta que a própria natureza deste empreendimento social 
- a ciência moderna desenvolvida a partir do século XVII – estaria 
em transformação. Por ciência moderna tomemos, grosso modo, 
aquela produzida nos últimos quatro séculos e associada aos 
nomes de Galileu, Newton, Lavoisier, Darwin, Einstein e muitos 
outros, bem como à prática da produção da ciência naqueles 
períodos. As mudanças seriam tanto no terreno dos conceitos 
quanto de seus pressupostos epistemológicos, além do terreno 
da sua prática, em especial em sua relação com os instrumentos 
científicos, a tecnologia, a inovação e a sociedade. 
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Apresentação

Ciências na transição dos séculos: 
conceitos, práticas e historicidade

Olival Freire Junior• Ileana M. Greca • Charbel Niño El-Hani

Uma análise do panorama da ciência entre o final do século XX e o início do século 

XXI parece sugerir mudanças em curso de tal monta que a própria natureza deste 

empreendimento social, a ciência moderna desenvolvida a partir do século XVII, 

estaria em transformação. Por ciência moderna, tomemos, grosso modo, aquela 

produzida nos últimos quatro séculos e associada aos nomes de Galileu, Newton, 

Lavoisier, Darwin e Einstein, dentre outros, bem como à prática da produção da 

ciência naqueles períodos. As mudanças seriam tanto no terreno dos conceitos 

quanto de seus pressupostos epistemológicos, além do terreno da sua prática, em 

especial em sua relação com os instrumentos científicos, a tecnologia, a inovação e 

a sociedade. O tom cauteloso, condicional, destas linhas iniciais justifica-se, ainda 

mais em um texto introdutório como este, porque somos partícipes de um intenso 

debate sobre a própria natureza, escopo e extensão dessa transformação. Por essa 

razão, tentamos, neste texto, tanto um mapeamento dos fenômenos e das evidên-

cias dessas mudanças quanto uma resenha das ideias em debate sobre as trans-

formações na natureza da ciência. A distinção entre esses níveis de apresentação 

deve, entretanto, ser relativizada porque o próprio ato de nomear fenômenos e 

evidências como dados não é de todo independente da interpretação desses da-

dos. Não caberia forçar uma dicotomia entre componentes objetivos e subjetivos 

nos debates sobre a ciência contemporânea. As três partes iniciais deste texto são 
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dedicadas ao que nos parecem estar dentre as mudanças conceituais, epistemo-

lógicas e de práticas mais relevantes da ciência contemporânea, quais sejam, as 

noções de complexidade, informação, e o uso dos computadores e das simulações. 

Em seguida, apresentamos o debate sobre as mudanças em curso na prática da 

ciência, em especial, na autonomia das ciências e na sua relação com o mercado. 

Depois, trazemos sumariamente o conteúdo de cada capítulo que integra este li-

vro e, por fim, formulamos algumas conclusões sobre esse debate.

Complexidade

Entre as ideias mestras que permeiam as mudanças conceituais na ciência nas úl-

timas duas décadas, as de complexidade, tendo fenômenos caóticos como sua pre-

cursora, e a de informação parecem adquirir especial relevância. (GLEICK, 2011; 

MITCHELL, 2009; NUSSENZVEIG, 1999; RUELLE, 1993; SILVEIRA et al., 1995) 

Outros avanços que poderiam ser arrolados incluem uma relação mais simbiótica 

entre ciência e tecnologia e o impacto das simulações na configuração da prática 

da ciência.

Comecemos pela ideia de complexidade, a qual está associada, grosso 

modo, a sistemas que apresentam comportamento coletivo complexo (número 

muito grande de variáveis com relações não lineares entre si), processamento de 

informação e capacidade de adaptação – embora existam sistemas complexos, 

como furacões, que não apresentam capacidade adaptativa. O estudo de siste-

mas complexos teve suas origens em uma confluência de trabalhos de físicos, 

matemáticos, químicos e engenheiros que tinham em comum o fato de que os 

sistemas em estudo só poderiam ser modelados matematicamente por sistemas 

de equações não lineares. Conquanto o estudo de equações lineares e do cálculo 

remonte à origem da ciência moderna, de fato, aquele campo da matemática foi 

cocriado com a própria ciência moderna, com o estudo de equações não lineares 

dando passos decisivos apenas no final do século XIX, com os trabalhos do físico 

e matemático francês Henri Poincaré. Depois de um contínuo desenvolvimento 

ao longo de boa parte do século XX, tais estudos adquiriram grande impulso em 

torno de 1970, recebendo então o batismo de Estudos de Fenômenos Caóticos. 

(AUBIN; DALMEDICO, 2002; PATY, 2009)

Esses desenvolvimentos foram apresentados ao grande público como um 

campo de estudos que expressava a mais nova revolução científica e epistemoló-

gica. (GLEICK, 2008) A afirmativa tinha seu lastro no fato de que os sistemas ditos 
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caóticos apresentavam qualidades novas e distintas de tudo que conhecíamos até 

então como sistemas descritos por equações lineares: a primeira novidade é que 

sistemas não lineares exibem uma grande imprevisibilidade em sua evolução ain-

da que descritos por equações bem definidas. De fato, a evolução ulterior de tais 

sistemas sofrerá grandes variações na dependência de pequenas variações nas 

condições iniciais desses sistemas – a afirmativa de que um bater de asas de uma 

borboleta no Brasil pode desencadear um furacão no Texas é a ilustração padrão 

desta novidade. Contudo, tais sistemas podiam exibir padrões bem definidos, os 

atratores estranhos sendo um exemplo, e esses padrões podiam ser estudados pe-

las novas ferramentas matemáticas que vinham sendo desenvolvidas sob a rubrica 

de sistemas dinâmicos. 

Cabe notar que os matemáticos e físicos brasileiros têm dado relevantes 

contribuições neste campo, em particular com os trabalhos de Maurício Peixoto 

e de Celso Grebogi. O estudo de sistemas caóticos conheceu, desde a década 

de 1970, rápida expansão, mesclando-se com desenvolvimentos oriundos de 

uma disciplina específica, a Física Estatística. Esses desenvolvimentos tiveram 

por base a transferência de certos métodos matemáticos – renormalização da 

Teoria Quântica de Campos, usados em uma área totalmente distinta, a Física de 

Partículas Subatômicas – para o estudo do agregado de um número muito gran-

de de subsistemas, o que é o objeto da Física Estatística. Nessa rota, vários novos 

conceitos foram introduzidos, com destaque para o de criticalidade auto-organi-

zada, introduzido por Per Bak no início dos anos 1990. Por fim, todos esses estu-

dos, incluindo as abordagens vindas da Ciência da Computação, convergiram para 

o que tem sido batizado de Ciência da Complexidade, ou Estudos dos Sistemas 

Complexos. Uma breve definição de Mitchell (2009, p. 13) do escopo dessa área 

de estudo diz que um sistema complexo é: 

Um sistema no qual grandes redes de componentes com re-
gras simples de operação e sem qualquer controle central dão 
origem a um comportamento coletivo complexo com um pro-
cessamento sofisticado de informação e adaptação através de 
aprendizagem ou evolução.

No escopo de tais estudos, os componentes podem ser formigas, linfóci-

tos, agentes do mercado, sinapses, ou conexões na internet, enquanto os siste-

mas complexos podem ser colônias de formigas, sistema imunológico, mercado, 
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cérebro, ou rede de internet, respectivamente. Um marco na institucionalização 

desses estudos foi a criação do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos. Desde a 

sua convergência, entre as décadas de 1970 e 1980, e em paralelo ao seu próprio 

desenvolvimento, tais estudos têm tido um amplo impacto científico e cultural. 

O impacto científico deriva da generalidade de suas aplicações. Quase to-

das as áreas da Física, Química, Biologia e Engenharia estudam hoje sistemas não 

lineares. Fenômenos tão diversos como propagação de epidemias, de infecções, 

comportamento de reações químicas, evolução de oscilações mecânicas ou elétri-

cas, comportamento de bolsas de mercado, funcionamento do cérebro e fenôme-

nos climáticos são estudados com as mesmas ferramentas matemáticas. Ademais, 

esses estudos têm servido de inspiração para várias das humanidades e ciências 

sociais, em especial por combinar a noção da existência de ordem com a de impre-

visibilidade na evolução de sistemas. Essa combinação anima muitos estudiosos a 

identificar uma saída, quem sabe uma superação, para a dicotomia entre o estudo 

de fenômenos naturais, nos marcos da ciência moderna, e os estudos sociais, nos 

quais os componentes de intencionalidade não podem ser eliminados.

Antes mesmo de falarmos de pensadores das ciências humanas e sociais, 

cabe registrar que essas implicações têm sido sugeridas por cientistas da nature-

za, engenheiros ou matemáticos com inclinação filosófica. Um exemplo destacado 

é o químico Ilya Prigogine (1917-2003), que publicou certo número de obras nessa 

direção, algumas em contribuição com a filósofa Isabelle Stengers. O autor se no-

tabilizou pela defesa de uma reorientação da ciência de modo a incorporar nela, 

como um conceito básico próprio, a dimensão da irreversibilidade do tempo, isto é, 

da sua historicidade. Ao fazer a defesa da introdução da historicidade nas teorias 

das ciências da natureza, o autor tem estabelecido conexões dessa questão com o 

pensamento dialético. (PRIGOGINE, 2011, p. 195) 

No âmbito das ciências sociais, o sociólogo português, Boaventura Santos, 

tem sido um dos defensores da superação da dicotomia anteriormente referida. 

Para ele, a irreversibilidade nos sistemas abertos colocaria para dentro do mundo 

das ciências naturais a noção de história, podendo fornecer uma nova concepção 

da matéria e da natureza. Do mesmo modo, o conhecimento alcançado sobre sis-

temas não lineares permitiria acercar-nos a uma melhor compreensão da discre-

pância entre a maior capacidade de ação da tecnologia possibilitada pelo avanço 

das ciências, por um lado, e sua menor capacidade de predição das consequências 

de tal ação, por outro, que é, para ele, uma das causas da crise que hoje vivenciamos. 
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Assim, a não linearidade dos sistemas colocaria em dúvida e, em certa medida, ne-

garia o pressuposto de que o controle das causas possibilita o controle das conse-

quências. Conforme Santos (2000, p. 80): 

Pelo contrário, a falta de controle sobre as conseqüências 
significa que as ações empreendidas têm, não apenas as con-
seqüências intencionais (lineares) da ação, mas uma multipli-
cidade imprevisível (potencialmente infinita) de conseqüên-
cias. O controle das causas, sendo absoluto, é absolutamente 
precário.

Dois outros autores ilustram como esses desenvolvimentos nas ciências 

das quatro últimas décadas têm inspirado o campo das humanidades e, em par-

ticular, o da História. O historiador norte-americano John L. Gaddis, um espe-

cialista no período da Guerra Fria, escreveu o livro Paisagens da história – como 

os historiadores mapeiam o passado como uma reflexão sobre a especificidade da 

história como conhecimento, no estilo de estudos hoje clássicos formulados por 

Marc Bloch e E. H. Carr, discernindo suas diferenças e aproximações tanto com 

as ciências sociais quanto com as ciências da natureza. Quanto às ciências so-

ciais, sustenta Gaddis (2003, p. 89):

Concluí o último capítulo com a sugestão – deliberadamen-
te polêmica, temo – de que os métodos dos historiadores se 
aproximam mais dos de alguns cientistas naturais do que da 
maioria dos cientistas sociais. A razão, apontei, é que muitos 
cientistas sociais, no esforço de especificar variáveis indepen-
dentes, perderam de vista um requisito básico da teoria, que é 
justificar a realidade. Eles reduzem a complexidade em simpli-
cidade para antecipar o futuro, mas ao fazer isso simplificam 
em demasia o passado.

As ciências naturais que Gaddis tem em mente são de dois tipos. De um 

lado, aquelas mais antigas, mas que são fortemente carregadas de historicidade, 

a exemplo de Geologia, Paleontologia, Cosmologia e Biologia Evolutiva. De ou-

tro lado, as abordagens científicas mais recentes, apoiadas nas noções de caos 

e complexidade, tema ao qual Gaddis dedica todo o capítulo 5 de seu livro. Para 

uma aproximação, via analogias, entre a história e essas abordagens científicas 

mais contemporâneas, Gaddis mobiliza os conceitos de dependência sensitiva das 
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condições iniciais, fractais e autossimilaridade através da escala, e auto-organiza-

ção e criticalidade.

O teórico marxista brasileiro Jacob Gorender, em obra polêmica que visa 

depurar a doutrina marxiana de elementos utópicos, analisa como o problema do 

determinismo estava colocado na ciência do século XIX, contemporânea a Marx, 

e como este problema está posto na ciência contemporânea. Sua conclusão é que 

deve ser retomada

A proposição de Marx e Engels de uma teoria socialista fun-
damentada na ciência. Mas, como deve ficar completamente 
claro, de uma ciência que inclui a indeterminação e o caos 
entre os seus paradigmas, que considera a incerteza como 
aspecto integrante ineliminável dos processos objetivos. So-
mente assim se evitará o viés de um determinismo absoluto 
em que caiu a ciência do século XIX e se alcançará a concep-
ção autenticamente dialética do determinismo. (GOREN-
DER, 1999, p. 226)

Por fim, o pensador francês Edgar Morin, um autor influente especialmen-

te nas áreas educacionais, foi encontrar nos desenvolvimentos científicos do final 

dos anos 1960 a expressão – pensamento complexo – com o qual batizou sua pro-

posta de fundação de uma nova epistemologia. (MORIN, 2011, p. 7)

Contudo, certa cautela é, mais do que nunca, necessária, visto que outros 

autores apresentam estudos sobre caos e complexidade como um referencial teó-

rico que funcionaria como verdadeira panaceia para o desenvolvimento das ciên-

cias tanto naturais quanto sociais. Como alertado por estudiosos sérios do campo, 

“não existe ainda uma única ciência da complexidade ou uma teoria da complexi-

dade”. (MITCHELL, 2009, p. 14) Complexidade é, ainda, um campo de estudo em 

formação.

Informação

A informação, ou sua transmissão, é fenômeno cultural dos mais antigos, antece-

dendo a criação da própria escrita. As pinturas rupestres são os registros mais an-

tigos de que dispomos do uso de imagens para armazenamento de informações, 

além de funções artísticas e religiosas. O recente livro de James Gleick (2011) – 

The Information: A History, a Theory, a Flood – é uma ótima apresentação históri-

ca e conceitual do percurso da informação e dos estudos sobre a informação, dos 



Apresentação  •  13

tempos remotos à ciência contemporânea. Contudo, a centralidade do conceito de 

informação nas Ciências Básicas emergiu apenas nos fins do século XX. Isso ocor-

reu nos estudos sobre sistemas complexos, como vimos, mas também na Física e 

na Biologia. 

No âmbito da Física, esse conceito era uma figura fantasmagórica assus-

tando a disciplina desde fins do século XIX. Isto surgiu com a percepção de que a 

termodinâmica introduzia na física a ideia de irreversibilidade temporal, um con-

ceito estranho à mecânica, a qual era suposta ser a base da própria termodinâmica. 

Sabiamente, contudo, os físicos reservaram o problema para alguns poucos inicia-

dos e continuaram sua labuta explorando novos territórios com o auxílio de novas 

ferramentas teóricas e experimentais. 

Na última década do século XX, o problema reapareceu, dessa vez em um 

campo inteiramente novo, denominado Informação Quântica, no qual uma mescla 

de Física com Informática busca usar a Teoria Quântica para o desenvolvimento 

de processadores e criptografia muito mais eficazes. Muitos físicos daí concluíram 

que a Teoria Quântica deveria então ser uma teoria física que tivesse a informação 

como seu próprio objeto. Ora, desde a década de 1940, os engenheiros dispõem 

de uma teoria matemática da informação, devida a Claude Shannon, que nos per-

mite a quantificação da informação. Embora se trate de teoria essencial para as 

telecomunicações e a informática, logo ficou claro para os teóricos da informação 

quântica, a exemplo do físico Anton Zeilinger, que essa Teoria da Informação não 

se prestava aos estudos baseados na Teoria Quântica. Desde então, Zeilinger e ou-

tros têm tentado desenvolver uma nova corrente teórica da informação adequada 

aos fenômenos em estudo na informação quântica.

Para nossa reflexão, o que importa agora é perceber que estamos na fron-

teira mesma do conhecimento, com o conceito de informação emergindo com cen-

tralidade em uma área avançada da ciência, mas sem que esta disponha de uma 

teoria capaz de dar conta desta área. O mesmo pode ser dito, outrossim, de uma 

outra ciência que deu à informação papel central na segunda metade do século 

XX, mas sem lograr construir uma teoria consistente sobre a mesma, diante da in-

suficiência da teoria de Shannon: trata-se da Biologia Molecular, com seu apelo 

central à ideia de informação genética, que, como comenta Paul Griffiths (2001), 

não é mais do que uma metáfora em busca de uma teoria. 

Dito de outra maneira, a Ciência Moderna tem como objeto a materialidade 

dos fenômenos da natureza, ainda que estes, para serem tomados como objeto de 
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pensamento, sejam tomados como objetos conceituais. Agora, o desenvolvimento 

da Física Quântica e da Biologia Molecular parece sugerir, pelo menos para esses 

autores, a necessidade de incluirmos a informação sobre um sistema como o objeto 

da própria teoria científica, e isto admitindo-se hipoteticamente uma nova Teoria da 

Informação, a qual ainda está por ser construída. Sobre essa questão, alguns histo-

riadores da Ciência, como Paul Forman (2002, p. 28), abrigam sérias dúvidas:

Na verdade, tornou-se banal prever que a ciência do século 21 
vai reconstruir-se em uma base de informação, em vez de uma 
ontologia material. O mais provável, no entanto, será que em 
algum momento não muito distante neste século essa previ-
são passe a ser encarada como um produto de um entusiasmo 
tolo.

No âmbito da Biologia, o problema pode ser melhor compreendido se lem-

brarmos a grande promessa científica e tecnológica do final do século XX. A deci-

fração do Genoma Humano nos levaria de imediato a uma revolução no controle 

das doenças. Na base desta promessa, estava um dos pilares do reducionismo em 

Biologia, a premissa de que a informação sobre a herança estaria codificada em uni-

dades bioquímicas bem definidas, os genes. Como sabemos, essa promessa não se 

realizou. Findo o projeto Genoma Humano, os cientistas não encontraram essa cor-

respondência direta entre herança e unidades bioquímicas e, no seu lugar, passaram 

a dispor de uma enorme massa de dados à espera de interpretação. Com o fracasso 

do reducionismo genético, o próprio conceito de gene entrou em crise e os biólogos 

lidam hoje com o desafio de forjar novos conceitos e novas abordagens que permi-

tam compreender os mecanismos pelos quais a informação hereditária é transmiti-

da de um indivíduo a outro em uma mesma espécie, bem como compreender a emer-

gência de propriedades complexas a partir de estruturas bioquímicas mais simples. 

E tudo isso sem uma teoria da informação biológica consistente à mão.

Mudanças metodológicas: o computador e as simulações

A introdução dos computadores tem modificado nossas vidas em muitíssimos 

aspectos e não poderia ser de outra forma na ciência, que os desenvolveu ampa-

rados em projetos de segurança nacional nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha 

durante a Segunda Guerra Mundial, com o intuito inicial de atacar numerica-

mente problemas que eram difíceis – se não intratáveis – de forma analítica. De 
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forma comparável às revoluções provocadas pela introdução do microscópio ou 

do telescópio na ciência, Humphreys (2004) argumenta que os dispositivos com-

putacionais têm aumentado nossas capacidades matemáticas, de forma a pos-

sibilitarem mover-nos para além das nossas capacidades psicológicas. Hoje os 

computadores formam uma parte indissolúvel do fazer científico, sendo usados 

em todas as áreas das ciências naturais tradicionais, assim como dando origem 

a disciplinas científicas específicas. Seu uso tem permitido processar e avaliar 

de forma muito mais rápida uma quantidade enorme de dados, assim como de-

senvolver sistemas robóticos para sua aquisição, os quais são, em parte, respon-

sáveis pelo alto nível alcançado nas áreas experimentais da ciência. Mas essas 

ferramentas não somente têm aprimorado radicalmente nossa forma de calcular 

ou de medir. Conforme Lenhard (2010) discute, elas têm modificado também a 

forma de olhar para os dados e o tipo de perguntas que podem ser feitas – muitas 

vezes aquilo que vai ser pesquisado está condicionado pelo que é computacio-

nalmente possível. 

Seu uso também tem influído nas práticas da comunicação e disseminação 

das ciências: possibilitando a concreção de redes internacionais de pesquisadores; 

uma disseminação mais veloz, eficiente e democrática dos resultados de pesquisa, 

tanto dentro da própria ciência – por exemplo, os sites de arquivos de artigos que 

são discutidos, em rede, antes mesmo que sejam aceitos – como para a sociedade, 

através de internet; e o incremento do uso das imagens digitais, tanto na comuni-

cação da ciência como na própria produção do conhecimento científico, sendo elas 

próprias objetos de estudo em algumas áreas, como a Química Molecular, conver-

tendo-se esta interação em um procedimento experimental. (HANSON, 2011) 

Certamente várias dessas ações – grupos de pesquisa, disseminação de resulta-

dos, uso de imagens – não constituem “tecnicamente” uma novidade na ciência e 

parecem, de fato, características gerais da “era digital” em que está submersa toda 

a sociedade.

No entanto, as técnicas computacionais têm permitido o desenvolvimen-

to das simulações computacionais, ou experimentos computacionais, conside-

radas novas ferramentas metodológicas que constituem, para muitos autores, 

“uma significativa e permanente adição aos métodos da ciência” (HUMPHREY, 

2004), bem como uma nova forma de produção científica. (GALISON, 1996; 

WINSBERG, 1999)
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No livro Science Transformed?, no qual se debate se estamos frente a uma 

época de ruptura com a visão mais tradicional de ciência, Nordmann e colaborado-

res (2011, p. 8) indicam:

De forma semelhante à ‘revolução probabilística’ dos séculos 
dezoito e dezenove, a introdução do computador de mesa e as 
simulações podem ter mudado, para sempre e para todos, as 
regras da explicação e da compreensão, predição e controle 
do mundo – independentemente se um pesquisador individu-
al usa tais modelos ou não.

De maneira muito geral, as simulações podem ser definidas como transfor-

mações de modelos matemáticos em algoritmos discretos que “imitam” o compor-

tamento de sistemas. Hoje são amplamente utilizadas para explorar modelos ma-

temáticos que são intratáveis analiticamente, seja porque suas equações não têm 

soluções analíticas ou porque envolvem um grande número de variáveis – sistemas 

não lineares, sistemas complexos – ou para a construção de modelos de sistemas 

para os quais não existe uma teoria bem estabelecida – por exemplo, nas pesquisas 

em vida artificial –, mas também quando, por questões práticas ou éticas, os expe-

rimentos numéricos são mais apropriados do que os experimentos empíricos – por 

exemplo, em áreas de economia.

Embora os estudos das peculiaridades epistemológicas das simulações 

sejam relativamente recentes e, portanto, escassos, diversos autores sinalizam 

que seu uso tem modificado: o papel das equações diferenciais como principal 

ferramenta da Física (JOHNSON; LENHARD, 2011; KELLER, 2003); a nature-

za da modelagem e sua relação com as teorias – particularmente discutido em 

Winsberg (2010); a clássica divisão entre a teoria e os métodos empíricos da ci-

ência, dando origem a uma terceira metodologia que se situa em algum lugar in-

termediário entre as duas anteriores (HUMPHREYS, 2004); e o significado e o 

objetivo das explicações, porque o ponto mais forte dos modelos computacionais 

é sua capacidade preditiva, e não seu poder explicativo. (JOHNSON; LENHARD, 

2011) Embora essas questões sejam objeto de debates – desde a perspectiva dos 

cientistas sobre como usar as simulações e entre os próprios epistemólogos –,  

o uso das simulações coloca um problema epistemológico importante, e que ain-

da não tem solução definitiva, relacionado com a validade dos seus resultados. 

Ao abordar esse assunto, devemos levar em consideração que a “validade” dos 
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resultados científicos é um dos alicerces da ciência moderna, que a separa de ou-

tras formas de conhecimento. O problema da validação resulta ainda mais signifi-

cativo se levamos em consideração que, em relação à mudança climática, um tema 

“quente” na agenda política e diplomática mundial, os resultados mais midiáticos 

fornecidos pela Ciência do Clima têm a ver com a modelagem do clima e as simula-

ções da futura mudança climática. No entanto, tanto na Ciência do Clima como em 

outras áreas de pesquisa básica, poucos são os estudos sobre a validação e avalia-

ção dos modelos a partir de dados observacionais. (GUILLEMOT, 2010) Quando as 

matemáticas se incorporaram às ciências como ferramentas precisas de predição, 

no século dezoito, os modelos matemáticos descritos por equações diferenciais 

passaram a ser considerados como representações “verdadeiras” dos mecanismos 

dos sistemas físicos que descreviam, quando verificadas suas predições. Nesse 

sentido, ninguém considera que as simulações tenham uma semelhança ontológi-

ca com aquilo que imitam, porque dependem de mecanismos computacionais que 

não têm contrapartida real. (JOHNSON; LENHARD, 2011) 

Outra diferença nesse mesmo sentido tem a ver com a transparência: en-

quanto os modelos matemáticos tinham por objetivo produzir explicações causais 

transparentes, os modelos computacionais são opacos: o que sucede dentro do 

modelo computacional não é evidente e, em alguns casos, a razão da coerência 

entre modelo e realidade não é completamente explicável. É bom lembrar que as 

simulações não são, ainda nas ciências naturais, totalmente teóricas, no sentido 

de serem simplesmente soluções numéricas de um dado modelo teórico, por mais 

complexo que ele seja. Por isso, tampouco podem ser validadas por argumentos 

meramente teóricos. (KÜPPERS; LENHARD, 2005) Por sua vez, a modelagem 

computacional traduz um modelo matemático em algoritmos de modo que pos-

sam ser implementados num computador. Isso implica, muitas vezes, introduzir 

efeitos artificiais, não realistas e até hipóteses contraditórias com o próprio mo-

delo que se pretende simular, para superar instabilidades numéricas que emergem 

dos métodos usados – há exemplos interessantes destes artifícios na área do clima 

em Winsberg (2010). Dessa forma, a validade das simulações tampouco pode ser 

julgada a partir da validade do modelo matemático em que se embasa. 

Por tudo isso, as simulações não são representações “verdadeiras”, mas 

dependem de sua capacidade de “imitar” o funcionamento do sistema em estu-

do. Assim, quando uma simulação é bem sucedida (ou seja, quando seus resulta-

dos são adequados para o propósito para o qual foram desenhadas), pode não 
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ser nem porque o modelo subjacente é ótimo nem porque o algoritmo usado 

encontra as soluções apropriadas para o modelo subjacente. Pode ser por um 

“equilíbrio de aproximações”, como denominado no jargão dos simuladores. As 

considerações que temos tecido em relação à validação não quer dizer que os 

cientistas não argumentem – ou não sejam cobrados – pela validade de seus re-

sultados, mas os elementos essenciais para a validação de uma simulação ainda 

não estão claramente definidos na comunidade das ciências básicas, em oposi-

ção ao que acontece em outras áreas, em particular nas áreas que precisam de 

licenciamento para suas atividades, como na comunidade de engenharia nuclear. 

(WINSBERG, 2010)

Ciência, tecnologia e mercado

Outro tema de intenso debate sobre as transformações em curso na ciência 

contemporânea está relacionado à intensificação das relações entre ciência e 

mercado e aos impactos desta intensificação na prática da produção da própria 

ciência. Desde a década de 1980, o termo tecnociência tornou-se de uso corren-

te para designar a ideia de que a tradicional distinção entre ciência e tecnologia 

estaria superada, passando a predominar um novo fenômeno resultante do im-

bricamento entre aqueles dois saberes e práticas. Os campos da Nanotecnologia 

e da Biotecnologia são considerados exemplares dessa transformação. O histo-

riador norte-americano Paul Forman, crítico dessas tendências, tem argumenta-

do que é uma característica do discurso pós-modernista sobre a ciência, que se 

instaurou a partir de 1980, a inversão do primado da ciência em relação à tecno-

logia. Ou seja, se antes a ciência era apresentada pelos mais variados pensado-

res, inclusive Karl Marx, como tendo um primado cognitivo sobre a tecnologia, o 

discurso agora instaurado passa a considerar esta, em suas óbvias conexões com 

o mercado, como o valor central, restando àquela um papel subordinado naquela 

polaridade. (FORMAN, 2007)1 Esse debate se inspira, pelo menos parcialmente, 

em estudos de caso que têm desafiado a chamada cadeia linear de inovação, se-

gundo a qual uma inovação – uma mudança de produto ou processo efetivamen-

te presente no mercado – tem que ser antecedida pela pesquisa tecnológica e 

1 Forman tem discutido sistematicamente a emergência do discurso pós-moderno. Ver Forman (2012) e as 
referências ali indicadas. Para uma leitura distinta, acentuando as continuidades no lugar da descontinui-
dade, ver Shapin (2008).
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esta, por sua vez, deve ser necessariamente precedida pela pesquisa em ciência 

pura. (LENOIR, 2003, p. 299-368) Mais recentemente, um argumento bastante 

influente responde pela denominação tripla hélice, segundo o qual universida-

de, empresa e governo passam a ter papéis igualmente dinâmicos e interativos 

na produção de inovações. Tais debates têm perpassado a prática da ciência, na 

medida em que governos e agências financiadores impulsionam, em seus editais, 

uma ciência claramente com aplicações tecnológicas. Ao longo de linhas até cer-

to ponto análogas, um conjunto de pesquisadores, que inclui o sociólogo brasi-

leiro Simon Schwartzman, tem sustentado que um novo modo de produção do 

conhecimento emergiu na segunda metade do século XX, que eles denominam 

modo 2, fortemente dependente de contextos, focado em problemas e de natu-

reza inerentemente interdisciplinar. (GIBBONS et al., 1994) A expressão modo 2 

visa distingui-lo do modo 1 de produção do conhecimento, fortemente baseado 

na iniciativa do pesquisador e de natureza eminentemente disciplinar. Um caso 

exemplar ao qual noções como as de tripla hélice e modo 2 podem ser aplicadas 

é o do desenvolvimento da Ciência e Engenharia de Materiais, conforme estu-

do do historiador Arne Hessenbruch (2006). Outros pesquisadores, contudo, a 

exemplo de Terry Shinn, têm desafiado a predominância do modo 2 na produção 

da ciência contemporânea, baseando-se em estudos sociológicos empíricos. Para 

Shinn e Ragouet (2008), a força das disciplinas acadêmicas e a relativa autono-

mia destas disciplinas face à sociedade (e, portanto, face ao mercado) continuam 

tendo um peso muito maior na ciência contemporânea do que aquele imaginado 

pelos teóricos do modo 2.

Independente dos termos precisos em que os referidos debates têm acon-

tecido, há que se ressaltar que os estudos sobre a ciência, em especial aqueles pro-

duzidos no último terço do século XX, fornecem uma visão dela como uma práti-

ca social fortemente enraizada nos seus contextos e locais de produção, com sua 

objetividade e universalidade sendo entendidas como características que deman-

dam explicações partindo dos modos concretos como ela é produzida e do modo 

como circula, ao invés de considerarmos tais características como dadas a priori 

por uma suposta superioridade face a outros territórios das atividades humanas. 

Exemplos de estudos que evidenciam essa ciência fortemente contextualizada são 

muitos, mas uma boa introdução a tais abordagens pode ser o volume Instituindo a 

ciência, de Timothy Lenoir (2003).
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Exemplos das práticas na transição do século

Os capítulos incluídos neste volume discutem diversos aspectos envolvidos na dis-

cussão sobre a possível mudança nas práticas científicas na transição dos séculos, 

a partir de uma variedade de visões, desde as propriamente disciplinares até as 

mais gerais, como a História e a Filosofia da Ciência. Os capítulos estão divididos 

em partes temáticas, que abordam, a partir de casos científicos concretos, algu-

mas das ideias que vimos discutindo anteriormente, a fim de dar subsídios que 

permitam avaliar se estão acontecendo mudanças que estejam transformando o 

que estamos acostumados a conhecer como ciência. A primeira parte inclui traba-

lhos que abordam a introdução do conceito de informação na Física e na Biologia. 

A segunda centra-se fundamentalmente na complexidade e na não linearidade, 

conceitos oriundos da Física e da Matemática e que estão sendo usados, junto 

com as suas técnicas, em outras áreas como a Biologia e a Química, gerando uma 

importante corrente de pesquisa interdisciplinar. Um elemento chave para a deco-

lagem na pesquisa sobre esses assuntos tem sido o computador e as simulações. A 

última parte aborda as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, nas áreas da 

Nanotecnologia e da Ciência do Clima.

O capítulo de Olival Freire e Ileana Greca exemplifica, para o caso da 

Mecânica Quântica, a introdução do conceito de informação nessa área. Esse con-

ceito tem sido usado na aplicação de propriedades quânticas, tanto no desenvol-

vimento de algoritmos quanto de softwares, que podem permitir uma computação 

mais veloz que a clássica. Embora, até o momento, a construção de computadores 

quânticos eficazes não seja possível, este estudo tem permitido avançar na com-

preensão teórica e experimental do mundo quântico, em particular da proprieda-

de do emaranhamento, assim como no desenvolvimento de algoritmos com im-

portantes aplicações práticas, como os relacionados com a segurança das chaves 

de encriptação, fundamentais nas transações comerciais por internet. Além disso, 

a introdução do conceito de informação tem renovado as discussões sobre a inter-

pretação da Mecânica Quântica, trazendo consigo a proposição, por parte de al-

guns autores, de colocar a informação sobre um sistema como o objeto da própria 

Teoria Quântica. Ou seja, uma teoria científica cujo objeto não é um objeto real no 

sentido usual até agora. Justamente este ponto poderia ter consequências epis-

temológicas profundas, dado que a ciência moderna foi constituída tendo como 

objeto a materialidade dos fenômenos da natureza, ainda que esses, para serem 

tomados como objeto de pensamento, sejam tomados como objetos conceituais.
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Uma área em que o conceito de informação tem sido amplamente utilizado 

é a Biologia, principalmente nas áreas da Genética e da Biologia Molecular. Porém, 

o próprio conceito de gene – central na Biologia e na mídia no século XX, o século 

do gene – é o centro de renovadas discussões. Tal como discute Charbel El-Hani 

em seu capítulo, há dúvidas persistentes sobre o poder explicativo e a fertilida-

de desse conceito diante da compreensão dos sistemas genéticos que emergiu da 

pesquisa biológica das últimas duas décadas, mais especificamente, na chamada 

era pós-genômica. Os problemas enfrentados pelo conceito de gene estão rela-

cionados, principalmente, com sua interpretação como um segmento de DNA que 

codifica um produto funcional, modelo em associação frequente com a chamada 

“concepção informacional do gene” de acordo com o qual os genes, por serem uni-

dades estruturais e funcionais no genoma, são também unidades informacionais, 

ou seja, mensagens únicas encontradas em trechos do DNA, que codificam sequên-

cias de ribonucleotídeos e aminoácidos. Assim, o conceito de gene se encontraria, 

agora, entre a cruz e a espada, havendo até propostas de eliminá-lo do discurso 

biológico, por ter se esvaziado de significado e poder heurístico.

Outro “objeto científico” de importância fundamental na ciência e na tecno-

logia do século XX, o fóton, tampouco tem, no contexto do século XXI, uma defini-

ção isenta de problemas. De forma semelhante ao acontecido com o conceito de 

gene, os novos resultados experimentais dos últimos 60 anos, possíveis graças ao 

alto desenvolvimento tecnológico aplicado às ciências experimentais, bem como 

ao desenvolvimento teórico da ótica quântica, tem colocado em questão o con-

ceito “tradicional” de fóton emergente dos inícios da Teoria Quântica. Indianara 

Silva nos relata a controversa história, ainda não concluída, da compreensão física 

desse conceito, que tem se mostrado, a par de ubíquo, tão complexo e delicado 

que muitos físicos se dedicaram aos desenvolvimentos matemáticos em detrimen-

to das questões conceituais subjacentes. Cabe destacar que o desenvolvimento 

experimental da Ótica Quântica tem uma estreita relação com a evolução do cam-

po de Processamento de Informação Quântica, sendo aquele desenvolvimento o 

desencadeante desse campo.

A Teoria da Informação lida com problemas de como representar, transmi-

tir e processar informações de maneira eficiente. André Mandolesi nos apresenta 

de forma muito didática como essas questões (codificação, criptografia e com-

putação) são enfrentadas classicamente (ou seja, usando como base a Mecânica 

Clássica) e de que forma tais questões começam a ser abordadas quando a teoria 
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subjacente para a codificação da informação é a Mecânica Quântica. O capítulo 

nos mostra como as “estranhas” propriedades da Mecânica Quântica nos podem 

permitir um processamento da informação muito mais eficiente.

O conceito de entropia, que permite atribuir uma seta do tempo aos proces-

sos naturais, tem se apresentado como um conceito-chave, e quase mítico, na ciên-

cia do século XX estando ligado a todas as áreas emergentes que temos descrito 

– informação, complexidade, não linearidade e caos. Porém, embora sendo basilar, 

o conceito de entropia continua em processo de construção. Ernesto Borges, em 

seu capítulo, discute esse conceito, a partir de um breve percurso histórico assim 

como de sua ligação com a irreversibilidade e o caos. Também, apresenta as ten-

tativas recentes de generalização – que permitiriam descrever, entre outras coi-

sas, sistemas no limiar do caos – em casos de interações de longo alcance entre 

os elementos que compõem o sistema e sua vizinhança (ou seja, interações que 

não decaem rapidamente à medida que os elementos se afastam uns dos outros), 

para os quais apareciam algumas violações da validade da Mecânica Estatística e, 

portanto, da entropia.

O capítulo de Mayane Nóbrega abre a segunda parte temática do livro, apre-

sentando uma visão geral sobre a emergência dos estudos sobre complexidade. 

Nóbrega faz uma breve resenha do espírito geral de revolução científica que atraiu 

cientistas destacados na constituição do Instituto Santa Fé, convertido em um 

“atrator” das pesquisas interdisciplinares que tinham em comum o conceito, não 

muito bem definido, de complexidade. Porém, também nos mostra que 30 anos de-

pois, a despeito da boa saúde da área em termos do crescente número de trabalhos 

publicados, ainda não tem sido possível desenvolver uma teoria geral, o que tem 

reduzido as expectativas revolucionárias de alguns dos pioneiros. Leyla Joaquim 

aponta em seu trabalho uma das dificuldades que enfrentam as áreas interdisci-

plinares, que tanto destaque tem merecido na chamada ciência contemporânea. 

Em seu capítulo, comenta os aportes de Evelyn Fox Keller sobre os problemas de 

“linguagem” que têm aparecido como resultado da aproximação entre a Biologia, a 

Física e a Matemática na era pós genômica. A quantidade de dados resultantes da 

pesquisa sobre o genoma humano tem exigido a adoção e adaptação de métodos 

de outras disciplinas, tais como as técnicas de análise e modelagem computacio-

nal, capazes de lidar com grande quantidade de dados, técnicas que provêm, em 

grande medida, da matemática e a física, incentivando a aproximação entre estas 

disciplinas. Mas mais do que inovações técnicas e de modelagem, a interação da 
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Biologia Molecular com áreas das Ciências da Computação e da Física tem gerado 

também novas maneiras de investigar e pensar a própria Biologia.

Suani Pinho também aborda a conexão entre a Física, a Matemática e a 

Biologia, mas nesse caso à luz do estudo da dinâmica sistêmica. Em seu capítulo, 

lembra-nos que a relação entre essas áreas deve ser datada em inícios do século 

XX, com a Biofísica e Biomatemática, a primeira delas estudando fenômenos físi-

cos ao nível celular e a segunda, gerando modelos dinâmicos para a ecologia e a epi-

demiologia descritos por equações diferenciais não lineares. No decorrer do pro-

cesso de busca de solução dessas equações, nasceu a área de Sistemas Dinâmicos 

que, tendo como pano de fundo uma visão sistêmica, fornece a base teórica para 

tratar modelos dinâmicos em diferentes áreas. Dois pontos centrais são destaca-

dos por Pinho no caso que apresenta. Um deles é o salto qualitativo provocado na 

área com a possibilidade de implementação, resolução e análise desses modelos 

dinâmicos nos computadores. O outro é o aspecto positivo da visão multidiscipli-

nar da ciência emergente nessa área, em que os avanços em Sistemas Dinâmicos, 

na Ciência da Computação e na Física Estatística e de Sistemas Complexos, têm 

desempenhado um papel importante na formação da visão sistêmica na Biologia. 

Para ela, os efeitos do que qualifica como “revolução multidisciplinar” manifes-

tam-se na criação de centros de pesquisa e de programas de graduação e pós-gra-

duação multidisciplinares.

A não linearidade tem uma presença constante na Ciência contemporânea 

e, em particular, na Física, em parte pelos avanços ocorridos na matemática não 

linear e na computação eletrônica. Este é o assunto que discute Aurino Ribeiro 

Filho, tomando como eixo a evolução do conceito de ondas solitárias (sólitons), ob-

jeto da Física-Matemática que tem se tornado ubíquo em diversos ramos da Física 

(clássica e moderna), assim como em áreas aplicadas. Ribeiro Filho nos alerta que, 

além da omnipresença da não linearidade nas práticas científicas em várias áreas e 

no discurso sobre a mudança paradigmática na ciência, existem ainda dificuldades 

para a definição e compreensão de seus princípios fundamentais, assim como para 

sua plena aceitação em algumas áreas nas quais a linearidade tem sido fonte de 

explicação para um grande número de fenômenos.

Osvaldo Pessoa Jr. e Carlos Stein Naves de Brito descrevem em seu trabalho 

algumas pesquisas experimentais que ilustram a emergência da consciência como 

objeto de estudo científico, assunto tradicionalmente evitado pela Neurociência, 

pelo fato de envolver a dimensão subjetiva da mente, difícil de controlar, investigar 
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e caracterizar de maneira objetiva. Esse estudo tem sido possível graças aos avan-

ços tecnológicos, especialmente à neuroimagem, à neurociência computacional e 

à genômica, que vêm alavancando a pesquisa “objetiva” nesta área. Examinam três 

dos mais importantes experimentos recentes na área da Neurociência.

A área paradigmática por excelência da união da ciência, da tecnologia e 

do mercado – a Nanotecnologia – é abordada por Cátia Gama e Osvaldo Pessoa 

Jr., que mostram, em seu capítulo, os princípios científicos e os desenvolvimentos 

tecnológicos que têm levado à sua emergência, assim como suas potenciais aplica-

ções. Discutem também os potenciais riscos associados, em particular pela possi-

bilidade de acidentes biotecnológicos, assim como pelo poder excessivo que essa 

tecnologia poderá trazer para certos grupos, em detrimento de outros. Diante 

desse quadro, defendem a necessidade de um maior engajamento da socieda-

de nas decisões relativas à produção e uso de nanomateriais, o que implica uma 

maior formação e informação sobre o assunto. Quiçá o tema que de forma mais 

eloquente tem evidenciado a relação entre conhecimento cientifico, em particu-

lar da Ciência do Clima, e política internacional é o do aquecimento global, dado 

que a produção científica sobre o tema é avaliada por uma entidade multilateral, o 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, responsável por forne-

cer pareceres consensuais para informar decisões no campo político. Alessandra 

Brandão nos oferece um panorama das complexas questões ligadas às mudanças 

climáticas, discutindo em particular as principais controvérsias sobre o assunto, 

tanto no campo científico quanto no político. Seu capítulo mostra como o envolvi-

mento científico nessa área parece desafiar um dos alicerces da ciência contempo-

rânea, sua neutralidade.

Conclusão

É contra esse cenário, não exaustivo, que se pode compreender o número de soci-

ólogos, epistemólogos e divulgadores, e também cientistas, que têm criticado cer-

tas características da ciência moderna, como o determinismo e o reducionismo, 

e têm buscado extrair conclusões filosóficas sobre a ciência em transformação. 

Contudo, refletir sobre a ciência contemporânea buscando extrair conclusões so-

bre seu desenvolvimento é um terreno pantanoso, mas que precisa ser trilhado. 

Pantanoso porque se tenta fazer epistemologia refletindo sobre características 

da ciência ainda em desenvolvimento, invertendo a rota histórica da epistemo-

logia. Lembremos que Immanuel Kant sistematizou sua teoria do conhecimento 
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buscando compreender como uma ciência da natureza bem-sucedida, a Mecânica 

newtoniana, podia ser possível. O pântano precisa ser enfrentado porque o desen-

volvimento científico já consolidado sinaliza claramente sua inadequação a certa 

imagem de ciência, portanto, a certa epistemologia, que herdamos do século XIX e 

que o senso comum, mesmo esclarecido, ainda identifica com a ciência realmente 

existente. Os estudos apresentados neste livro mostram que certamente a ciên-

cia está passando por uma série de mudanças, tanto cognitivas quanto metodo-

lógicas, que têm aberto novas áreas e formas de compreensão do mundo natural. 

Contudo, tais mudanças, segundo os casos analisados aqui, parecem ser, até agora, 

exemplos de introdução de noções e métodos frutíferos, processo recorrente den-

tro da história da própria ciência (como, por exemplo, no campo conceitual, com a 

introdução das ideias evolucionistas, ou no metodológico, com o aperfeiçoamento 

do microscópio), indicando certa continuidade com o que costumamos identificar 

como ciência. Assim, embora a publicidade que os próprios cientistas têm gerado 

inicialmente sobre estas mudanças e as implicações que os sociólogos têm tirado 

delas, num mundo em que certamente notícias cientificas têm um grande apelo, 

parece-nos que não nos encontramos, nos aspectos cognitivos e metodológicos, 

frente a perturbações fundamentais que levem à pretendida nova revolução cien-

tífica e epistemológica. Quanto às relações entre a prática da ciência, o mercado e 

a emergência dos discursos pós-modernos, os estudos aqui apresentados permi-

tem-nos conclusões mais limitadas, em parte porque tais estudos foram mais foca-

dos nas dimensões cognitivas e menos nos modos pelos quais a ciência é produzida, 

em particular nos modos pelos quais ela é financiada. De toda maneira, o capítulo 

sobre a Nanotecnociência é o que melhor ilustra as novas relações entre ciência e 

tecnologia, e entre ciência e mercado, vez que a própria constituição desse campo 

já foi marcada pela configuração dessas novas relações. Uma relação mais estreita 

entre ciência básica e aplicada, e entre ciência e mercado, também pode ser infe-

rida tanto dos capítulos sobre informação em Teoria Quântica, e sobre o conceito 

de fóton, quanto dos capítulos que lidam com o uso de novos conceitos, incluindo 

complexidade, em áreas relacionadas às ciências biomédicas. Certamente a ci-

ência é uma esfera da produção humana que, pela sua própria história, tem sido 

marcada por transformações constantes. O que está em debate hoje, entretanto, 

é mais do que isso. É que seja pelas mudanças cognitivas, seja pelas suas conexões, 

com a sociedade, as mudanças em curso estariam transformando a ciência con-

temporânea em um empreendimento essencialmente diferente daquele instituído 
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no século XVII e que temos denominado ciência moderna, a qual marcou, por sua 

vez, a constituição do mundo em que vivemos. O debate, no entanto, segue aber-

to, e continua sendo atual, relevante e necessário. Mais do que nunca, contudo, 

dois elementos são imprescindíveis. Por uma parte, este debate somente pode 

ser abraçado desde uma abordagem de múltiplas perspectivas, que proporcione 

uma visão o mais completa possível tanto dos avanços da ciência quanto das con-

sequências dos mesmos. Por outra, o espírito crítico é necessário, porque é uma 

tendência recorrente em debates análogos enfatizarmos o que está em mudança, 

perdendo de vista, muitas vezes, o que há de continuidade nos fenômenos sociais 

em questão.
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Informação e Teoria Quântica1

Olival Freire Junior • Ileana M. Greca

Introdução

A pujança do campo de pesquisa, quiçá uma disciplina, denominado de Informação 

Quântica sugere uma íntima conexão entre o conceito de informação e a Teoria 

Quântica. Essa conexão, contudo, envolve nuances cuja análise é o objeto do pre-

sente trabalho. De fato, veremos que uma delas é a possibilidade de exploração 

de propriedades estritamente quânticas, em especial o emaranhamento, para fins 

de computação, seja para criptografia seja para processamento bem mais veloz 

do que os que podem ser concebidos na computação usual. Nessa nuance, certa-

mente a dominante no que se denomina de Informação Quântica, o conceito de 

informação deve ser compreendido como associado ao procedimento de cálculo 

do conteúdo informacional dos estados quânticos, de onde a expressão qubit por 

analogia ao conhecido bit. Enquanto uma unidade de informação é carregada pelo 

bit por meio de um circuito que está ligado ou desligado, um qubit a carrega no es-

tado quanto-mecânico de dois níveis, a exemplo daquele associado à polarização 

de um fóton, com o estado descrito pela superposição de autoestados associados 

à polarização vertical e à horizontal.

Nessa linha, os pesquisadores da Informação Quântica usam tipicamente 

a Teoria da Informação de Shannon com a mesma propriedade com que a Ciência 

1 Este capítulo é uma versão revisada do artigo de mesmo título publicado em Scientiæ Studia, v. 11, n. 1,  
p. 11-33, 2013.
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da Informação e a Engenharia de Telecomunicações usam essa mesma teoria para 

analisar os atuais dispositivos de processamento, armazenamento e transmissão 

de informações. Uma segunda nuance sugere, contudo, que informação seria o 

próprio objeto da Teoria Quântica. Nessa direção, por se tratar da interpretação 

do formalismo da Teoria Quântica, bem como da definição de seu objeto, estamos 

lidando com o campo de Fundamentos da Teoria Quântica. Nesse sentido, a dis-

cussão sobre o significado da informação no campo da Informação Quântica não 

é independente dos debates sobre a interpretação da própria Teoria Quântica. 

Ademais, como argumentado por Caslav Brukner e Anton Zeilinger (2001), físi-

cos que tem trabalhado nesta segunda direção, a teoria da informação de Shannon 

se revelaria inadequada ao objetivo de compreender a Quântica como uma teoria 

cujo objeto seria a informação.

A possibilidade de conexão entre informação e o objeto da Teoria 

Quântica não é nova, remontando aos debates, especialmente entre Einstein e 

Bohr, que se seguiram à criação da teoria no final da década de 1920. Aqueles 

familiarizados com os debates sobre a interpretação da Teoria Quântica re-

conhecerão nas expressões interpretação epistêmica e interpretação onto-

lógica o prenúncio dos problemas atuais. Contudo, foi a criação do campo de 

Informação Quântica em meados da década de 1990 que alterou dramatica-

mente os termos dos debates sobre essa conexão. Curioso notar que esse cam-

po emergiu como uma mescla entre cientistas e engenheiros ligados à Ciência 

da Informação e a problemas dessa área, por um lado, e cientistas ligados ao 

campo de Fundamentos da Teoria Quântica, por outro. Essa mescla aparece 

tanto na lista dos principais resultados que constituíram esse campo como 

na configuração dos espaços institucionais, eventos e revistas, nos quais este 

campo se desenvolveu. A sabedoria comum nesse campo, no que diz respeito 

ao estatuto da informação, divide-se em duas grandes áreas, não excludentes 

entre si. Há os que são movidos pela possibilidade de uso da Teoria Quântica 

em um novo campo, o da computação, independente de maior ou menos escla-

recimento de seus fundamentos, aqui incluído o conceito de informação. Esses 

assemelham-se a boa parte da geração que sucedeu os criadores da Teoria 

Quântica, a qual lançou-se na aventura das aplicações da nova teoria científica, 

sem maiores preocupações com o bom fundamento de suas bases. Outros con-

sideram que estamos diante de um grande problema conceitual sem resposta 

satisfatória no momento, enquanto que alguns, dentre os que reconhecem a 
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magnitude do problema, têm avançado formulações com a pretensão de so-

lução do problema. Mais recentemente, novos desenvolvimentos no campo 

de Fundamentos da Teoria Quântica, como o teorema publicado em 2012 por 

Matthew F. Pusey, Jonathan Barrett e Terry Rudolph (conhecido como teorema 

PBR) têm reaquecido tanto o debate sobre interpretações da Teoria Quântica 

quanto o estatuto do conceito de informação no âmbito desta teoria. Esse últi-

mo problema, foco do nosso interesse neste trabalho, revela-se, portanto cen-

tral em uma fronteira do conhecimento que mobiliza tanto desenvolvimentos 

científicos teóricos e experimentais, incluindo potencialidades tecnológicas, 

quanto aspectos conceituais e filosóficos, renovando aquilo que o físico e filó-

sofo Abner Shimony uma vez denominou de metafísica experimental.

Este capítulo tem, face a esse quadro, pretensões mais que modestas. Não 

pretendemos aportar novas soluções ao problema, nem apoiar uma das soluções 

existentes. Temos a expectativa, contudo, de através de análise histórico-concei-

tual do problema, mapear as diversas possibilidades apontando o que nos pare-

cem ser aspectos fortes e fracos nestas possibilidades. Este trabalho está organi-

zado como segue. Na segunda parte, nós faremos uma breve resenha histórica de 

como o conceito de informação apareceu nos debates sobre a interpretação da 

Teoria Quântica. Na terceira, faremos um resumo dos principais marcos que leva-

ram à configuração do campo da Informação Quântica. Na quarta, analisaremos a 

mescla do campo de fundamentos com o emergente tema da Informação Quântica 

através da análise de um ambiente institucional específico, o das conferências de 

Oviedo, realizadas naquela cidade, Espanha, em 1993, 1996 e 2003. Na quinta se-

ção, apresentaremos algumas das posições recentes influentes no debate sobre a 

relação entre informação e Teoria Quântica, em particular as de Anton Zeilinger, 

John Archibald Wheeler, Christopher Fuchs e Wojciech Zurek. Por fim, conclui-

remos avaliando a extensão da centralidade do conceito de informação na Teoria 

Quântica.

Informação nos debates iniciais sobre a Teoria Quântica

Desde os primeiros debates sobre a interpretação física do formalismo matemá-

tico da Teoria Quântica, referências ao conceito de informação estavam presen-

tes, embora esse conceito não estivesse no centro das controvérsias. Muito des-

ses debates deve ser referido à disputa entre Albert Einstein e Niels Bohr sobre a 
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consistência e a completude da nova teoria física.2 A incompletude dessa teoria, 

sustentada por Einstein, implicava que a teoria trazia uma informação incomple-

ta sobre os sistemas físicos por ela descritos. Em uma comparação que se tornou 

padrão, Einstein lembrava do exemplo da Mecânica Estatística pois esta descre-

ve um agregado de um grande número de sistemas, enquanto estes são descritos 

individualmente pela Mecânica Clássica. Deste modo, as médias estatísticas que 

comparecem na Mecânica Estatística refletem um conhecimento insuficiente do 

número muito grande de sistemas individuais, mas eles são descritos de forma de-

terminista pela Mecânica Clássica. Conforme declarou Einstein (1982, p. 666): 

Eu estou de fato, firmemente convencido que o caráter essen-
cialmente estatístico da teoria quântica contemporânea deve 
ser atribuído exclusivamente ao fato que esta teoria opera 
com uma descrição incompleta dos sistemas físicos.

Na analogia feita por Einstein, e tornada clássica entre muitos críticos da 

Teoria Quântica, a Mecânica Estatística correspondia à Teoria Quântica, res-

tando por ser formulada uma teoria mais básica que servisse de fundamento à 

Teoria Quântica tal como a Mecânica Clássica serviria de fundamento à Mecânica 

Estatística. Nessa linha de raciocínio, portanto, a interpretação probabilística para 

os estados quânticos (as funções de onda), sugerida por Max Born, seria uma inter-

pretação estatística, expressando a insuficiência da informação sobre os sistemas 

incorporados nos estados da Teoria Quântica.

Para Niels Bohr, o problema da completude da Teoria Quântica era um falso 

problema pois ele interpretava esta teoria como a adequada e necessária descri-

ção dos fenômenos que podiam ser seu objeto. Isto não significava que a Teoria 

Quântica fosse uma teoria final; o próprio Bohr mais de uma vez proclamou a imi-

nência de novas revoluções na Física ao lidar com fenômenos como as novas partí-

culas subnucleares que começaram a ser sugeridas ou descobertas a partir da dé-

cada de 1930. Para Bohr, contudo, os fenômenos relacionados à radiação e sua in-

teração com a matéria, o que denominava de Física Atômica, eram adequadamen-

te descritos pela Teoria Quântica, mas em uma abordagem radicalmente distinta 

daquela que tinha sido subjacente à descrição física até então. (FREIRE JÚNIOR, 

1999, p. 35) Ele batizou essa abordagem de princípio da complementaridade. 

2 A literatura sobre os debates entre Einstein e Bohr é extensa. Uma introdução básica, embora já um pouco 
desatualizada em face de novas publicações, é Jammer (1974). Ver também Laloë (2012).
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Embora essa abordagem tenha sobrevivido no senso comum da física em uma for-

ma excessivamente simplificadora, a da dualidade onda partícula, Bohr reportava-

-a a uma complementaridade entre tipos de informação que podíamos obter sobre 

sistemas físicos. Para o físico dinamarquês,

Informação referente ao comportamento de um objeto atô-
mico obtida sob condições experimentais definidas pode [...] 
ser adequadamente caracterizada como complementar a 
qualquer informação sobre o mesmo objeto obtida por algum 
outro arranjo experimental excluindo os requisitos das pri-
meiras condições. Embora tais tipos de informação não pos-
sam ser combinadas em uma única representação por meio de 
conceitos ordinários, efetivamente elas representam aspec-
tos igualmente essenciais de qualquer conhecimento do ob-
jeto em questão que possa ser obtido neste domínio. (BOHR, 
1987, p. 26)

No que pese a essas indicações acima sugerirem que tanto no pensa-

mento de Einstein quanto no de Bohr a noção de informação tinha significa-

dos, ainda que distintos, relevantes, esse tema não foi motivo de reflexões mais 

aprofundadas, vez que o tema da completude da Teoria Quântica dominava as 

atenções. O cenário não se alteraria substancialmente mesmo na década de 

1950, quando o interesse nos Fundamentos da Teoria Quântica foi reavivado a 

partir do trabalho de David Bohm sugerindo uma interpretação causal, portan-

to alternativa à da complementaridade, para essa teoria. Esse pouco interesse 

no tema pode estar associado ao fato de que a maioria dos físicos que passou 

a trabalhar no campo dos fundamentos até fins da década de 1970 professava 

uma perspectiva realista a propósito dessa teoria.

Por outro lado, também deve ser notado que foi apenas a partir do final da dé-

cada de 1940, com os trabalhos de Claude Shannon, que uma Teoria da Informação 

esteve disponível.3 Isso pode ter dificultado o desenvolvimento de uma reflexão 

sobre o estatuto da informação nessa teoria científica pelo próprio fato de que 

abordagens realistas de tal teoria têm naturalmente maiores dificuldades para 

atribuir uma centralidade ao conceito de informação. Afinal, tradicionalmente, a 

3 Dentre os poucos trabalhos dedicados ao tema da informação, no período, ver Wigner; Yanase, (1963) e 
referências ali indicadas. Sobre o realismo entre físicos trabalhando em fundamentos da Teoria Quântica, 
ver Freire Júnior (2009, p. 288).
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informação que obtemos de um sistema físico deveria ser apenas um reflexo ou 

representação desse sistema e das propriedades existentes, independentes dos 

meios utilizados para interagirmos com tal sistema. Não por acaso adquiriu tanta 

popularidade nesses meios a pergunta de Einstein, “A lua não está lá quando não 

a estamos observando?” Esse cenário mudaria ao longo da década de 1980, e es-

pecialmente a de 1990, tanto pela atividade de físicos como Wheeler, com a sua 

afirmativa – it from bit – que colocou o problema em novos termos.

Marcos na configuração do campo da Informação Quântica

Se se procura o que se entende como Informação Quântica e Computação 

Quântica encontramos, invariavelmente, a sua definição como o estudo das tare-

fas de processamento da informação que podem ser desenvolvidas usando siste-

mas quanto-mecânicos. Embora óbvia, essa definição nos permite delinear as três 

áreas principais que têm contribuído para sua emergência como disciplina coeren-

te a partir de meados dos anos 80. Esse delineamento tomando como ponto de 

partida a década de 1980, contudo, é um mapeamento que busca pelas raízes con-

ceituais desse novo campo. Sua emergência com uma identidade própria, número 

expressivo de novos pesquisadores e instituições e crescimento significativo de 

financiamento ocorreria apenas a partir de meados da década de 1990.

Na linha histórica, a primeira área é a Teoria Quântica e, sobretudo, as dis-

cussões conceituais e os desenvolvimentos experimentais relacionados com o 

pensamento sugerido por Einstein, Podolsky e Rosen (EPR) em 1935 e o Teorema 

de Bell de 1964 que contrapôs a Teoria Quântica às premissas do realismo local. 

Dessa vertente, emerge o primeiro grande resultado, o da não clonagem dos sis-

temas quânticos, ou seja, os estados quânticos não podem ser copiados com per-

feita fidelidade. Esse resultado foi obtido de forma independente, em 1982, por 

Wootters e Zurek e por Dieks.

A demonstração embasada na linearidade da Teoria Quântica bastante sim-

ples4 e que poderia ter sido desenvolvida muito antes, somente se deu no contexto 

4 Uma forma simples de compreender o teorema da não clonagem é pensá-lo na sua relação com o princí-
pio de incerteza. Se um estado desconhecido pudesse ser clonado, então se poderia fazer tantas cópias 
quantas se desejasse e medir, em cada uma delas, cada variável com precisão arbitrária, violando, desta 
forma, o princípio de incerteza.
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dos debates sobre situações tipo EPR. Nick Herbert (1982)5 tinha feito circular 

um trabalho, escrito em 1980, em que propunha um mecanismo para enviar si-

nais superluminais usando o emaranhamento dos estados EPR. Os trabalhos de 

Wootters e Zurek, e de Dieks eram respostas ao desafio lançado por Herbert. A 

clonagem poderia permitir a determinação do estado de um sistema a partir de 

medições em uma coleção de cópias suas (portanto, não interferindo no estado 

original), mas isso abriria a possibilidade de sinais superluminais em estados ema-

ranhados. Assim, poderíamos ser capazes de distinguir entre diferentes prepara-

ções da mesma matriz densidade, e, portanto, determinar superluminalmente que 

medição foi realizada na outra metade do par EPR. É interessante também notar 

que, inicialmente, Wootters e Zurek tinham pensado em enviar o artigo a uma 

revista de baixo impacto, possivelmente pela simplicidade de sua dedução assim 

como pelo baixo apelo que questões sobre fundamentos tinham entre os físicos 

naquela época; foi Wheeler quem, além de lhes dar o título,6 incentivou-os a envi-

á-lo à Nature. (KAISER, 2011)

Embora em nenhum dos dois trabalhos o teorema se relacione com a Teoria 

da Informação ou com a Computação,7 este teorema da impossibilidade de clo-

nagem estabelece uma das distinções essenciais entre a Informação Clássica e a 

Quântica e implica limitações à Computação Quântica, sobretudo relacionadas 

com as técnicas clássicas de correção de erros (criação de cópias dos arquivos ori-

ginais).8 Cabe salientar que, um pouco antes, em 1979, Wootters e Zurek haviam 

escrito um artigo, incentivados pelo seu mentor John Archibald Wheeler, no qual 

usavam ideias da Teoria da Informação Clássica, em particular a medida da perda 

de informação de Shannon, por ser “uma linguagem apropriada” para discutir fe-

nômenos intermediários entre onda e partícula no experimento da dupla fenda. 

5 Herbert pertencia ao Fundamental Fysiks Group, um grupo informal de físicos jovens que na década dos 
70 contribuíram para reavivar nos Estados Unidos os debates sobre os Fundamentos da Mecânica Quânti-
ca. Para a história deste grupo e de seus aportes à física, ver Kaiser (2011).

6 Wheeler era conhecido por cunhar nomes de grande impacto. Dele, além da clonagem, e do It from bit, é o 
buraco negro.

7 Os primeiros trabalhos a citarem o trabalho do Wootters e Zurek da não clonagem, estão quase todos 
relacionados com os debates sobre o EPR e não com a Informação ou Computação. Também, no mapa das 
citações, é possível observar que o número de citações desse trabalho dispara a partir de 1998: até 1997, o 
artigo é citado 96 vezes; desde 1997 até 2012, 1396, neste período já em relação direta com o novo campo 
da Informação Quântica. 

8 Peter Shor (1996) e Andrew Steane (1996), contudo, desenvolveram de forma independente um código de 
correção de erros que pode “contornar” o teorema da não clonagem. 
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Nesse trabalho eles indicam que tais noções de informação já haviam sido usadas 

com sucesso na Mecânica Quântica, citando a tese de Hugh Everett, defendida em 

1957, mas publicada na íntegra em 1973.9 Por outra parte, o campo que hoje se 

denomina de Informação e Computação Quântica não poderia ter emergido sem 

os desenvolvimentos vindos da área das novas técnicas experimentais em Ótica 

Quântica, Física Atômica e Física da Matéria Condensada que permitem mani-

pular e estudar sistemas quânticos simples. (NIELSEN; CHUANG, 2010) Várias 

dessas técnicas têm uma estreita vinculação com a verificação experimental das 

desigualdades de Bell (BROMBERG, 2006; FREIRE JÚNIOR, 2006) e, permitiram 

a implementação do emaranhamento de estados quânticos, ferramenta indis-

pensável dentro da Computação Quântica. A última das áreas constitutivas da 

Informação Quântica derivou diretamente das Ciências da Computação. A Ciência 

da Computação moderna tem sua origem no trabalho de Alan Turing (1936), no 

qual se estabelece que qualquer função computável pode ser desenvolvida por um 

certo procedimento universal, a chamada máquina universal de Turing que captu-

ra de forma completa o que significa desenvolver uma tarefa mediante algoritmos. 

E, de fato, até hoje não se descobriu nenhum cálculo algorítmico que não possa 

ser implementado em uma máquina de Turing. A Tese de Church-Turing diz justa-

mente que uma função é algoritmicamente computável se e somente se ela é com-

putável em uma máquina de Turing. Ou seja, se um algoritmo pode ser realizado 

em qualquer peça de hardware, então existe um algoritmo equivalente para uma 

máquina universal de Turing que realiza exatamente a mesma tarefa que o algo-

ritmo inicial. Isso estabelece uma equivalência entre o conceito físico da classe de 

algoritmos que podem ser realizados em algum dispositivo físico com o conceito 

matemático da máquina universal de Turing (NIELSEN; CHUANG, 2010), equiva-

lência que está na base dos desenvolvimentos tecnológicos relacionados com a 

computação digital.

Com o desenvolvimento de hardwares cada vez mais poderosos, começou 

uma preocupação com os problemas que o tamanho dos componentes, cada vez 

menores, poderiam ter ao se chegar ao limite entre a Física Clássica e a Quântica. 

Uma solução a esse respeito seria se mover diretamente a um paradigma dife-

rente de computação, usando a Mecânica Quântica para realizar computações 

em lugar da Física Clássica. Na conferência Physics and Computation, organizada 

9 Sobre a distinção entre a tese original e a versão publicada em 1957, ver Osnaghi; Freitas e Freire Júnior 
(2009). 
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no Massachussetes Institute of Technology (MIT) em maio de 1981, aparecem 

dois trabalhos que apontam nesse sentido. Um deles, de Paul Benioff (1982), 

propunha um modelo de computação semelhante a uma máquina clássica de 

Turing, mas usando a dinâmica da Mecânica Quântica. (YEANG, 2011) O outro, 

de Richard Feynman (1982), considerava que somente um computador embasado 

na Mecânica Quântica poderia simular, de forma eficiente, as operações dela pró-

pria. Embora um computador quântico não possa fazer nada que um computador 

clássico não possa fazer, ou seja, a noção de computável é a mesma para ambos, a 

eficiência para simular um sistema quântico não é igual. Um computador clássico 

precisa uma quantidade ingente de memória para cobrir todo o espaço de Hilbert 

(para representar um sistema quântico com 100 qubits, é necessário escrever 2100 

números complexos) o que é inviável em qualquer computador embasado na Física 

Clássica. (PRESKILL, 2004) A ideia de Feynman,10 ao apelar para a Teoria Quântica, 

colocava em questão a versão forte de tese Church-Turing – qualquer processo 

algorítmico poderia ser simulado eficientemente usando a máquina universal de 

Turing (NIELSEN; CHUANG, 2010) – se essa máquina fosse determinista. Sobre 

essa questão, debruçou-se David Deutsch: tentar definir um dispositivo compu-

tacional que fosse capaz de simular eficientemente um sistema físico arbitrário. 

Deutsch não pertencia ao campo da Computação. Segundo ele, sendo aluno de 

pós-graduação na área de cosmologia na Universidade de Texas, fora apresenta-

do à interpretação dos muitos mundos por Wheleer e DeWitt e dali começou seu 

interesse pelo formalismo e os problemas de interpretação da Mecânica Quântica 

que o levaram a trabalhar, uma vez doutorado, no campo da Computação Quântica. 

(YEANG, 2011) A máquina universal proposta por Deutsch (1985a) mantém os 

mesmos elementos que a máquina universal “clássica” de Turing. A diferença re-

side em que os estados internos de sua máquina e os dados gravados são ambos 

estados quânticos seguindo os princípios da Mecânica Quântica, em particular a 

superposição de estados e a não localidade, enfatizando que o poder computa-

cional do computador quântico reside no “paralelismo quântico” (superposição 

de estados, emaranhamento e resultados probabilísticos das medições). Ou seja, 

dadas as propriedades da Mecânica Quântica – os estados de várias partículas po-

dem ser expressos como combinações lineares de suas bases e o estado compos-

to resultante como a soma de acoplamentos (produto tensorial entre vetores no 

10 Segundo Yeang (2011, p. 331), embora Feynman não tenha citado trabalhos relacionados com as desigual-
dades de Bell, o exemplo que coloca neste artigo se refere claramente a essa desigualdade. 
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espaço de Hilbert) entre esses termos nessas combinações lineares –, é possível 

um processamento da informação em paralelo, usando um computador quântico 

em série.

No entanto, a superposição de estados e o emaranhamento não são pro-

priedades facilmente manipuláveis. Por uma parte, a coerência entre os estados 

pode desaparecer facilmente e por outra, com o esquema que Deutsch propôs 

nesse artigo, não seria possível recuperar todos os valores ao mesmo tempo – e, 

portanto, aproveitar todo o potencial do “paralelismo”. Isso se dá porque, nesse 

esquema, a medição de um só deles faz com que a função de onda colapse e seja 

destruída a informação contida nos outros estados. (YEANG, 2011)

Portanto, era necessário desenvolver esquemas mais complexos para que 

se pudesse lidar com essas questões. Depois da publicação desse artigo, Deutsch 

continuou trabalhando sobre o tema, desenvolvendo algumas portas lógicas e ten-

tando resolver problemas um pouco mais complicados, mas ainda sem aplicações 

práticas, como, por exemplo, o desenvolvido junto com Richard Jozsa (DEUTSCH; 

JOZSA, 1992), que permitia, de forma muitíssimo mais rápida que um computador 

clássico, determinar se uma função binária, que tomava valores inteiros entre 0 

e 2n -1, era constante para todos os valores do argumento (0 ou 1), ou era para a 

metade 0 e para outra 1.

Segundo Yeang (2011, p. 335), embora Deutsch tenha começado sua car-

reira na Computação Quântica trabalhando com questões em fundamentos da 

ciência (fisicalidade de computação universal e a possibilidade de uma máquina 

universal usando os princípios da Mecânica Quântica), ele terminou descobrindo 

as potenciais aplicações desses exercícios.11 Então, de forma semelhante aos cien-

tistas da computação do pós-guerra, transformou sua pesquisa nos fundamentos 

em uma busca de algoritmos que permitissem transformar as estranhas proprie-

dades de Mecânica Quântica em recursos computacionais.

Esse primeiro passo, notável, dado por Deutsch foi sendo aprimorado na 

seguinte década por vários pesquisadores (quando começam a aparecer um nú-

mero crescente de artigos diretamente relacionados com a Computação Quântica 

e o desenvolvimento de algoritmos apropriados), embora ainda tratando de pro-

blemas sem muito interesse prático. Esse processo culminou no artigo de Peter 

11 De fato, no mesmo ano (DEUTSCH, 1985b), ele publicou artigo argumentando que o formalismo da Teoria 
Quântica, tanto na interpretação de Copenhague como na de Everett, precisa de uma estrutura adicional.
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Shor (1994) no qual a eficiência de um computador quântico ficou demonstrada.12 

Shor é um matemático “prodígio”, sem qualquer formação anterior em Mecânica 

Quântica, mas interessado em problemas da computação, com seus primeiros tra-

balhos focados em problemas estatísticos e geométricos da computação. (YEANG, 

2011)13 Ele demonstrou que dois problemas muito importantes – o problema de 

encontrar fatores primos a um número inteiro e o problema do “algoritmo” dis-

creto – podiam ser resolvidos, de forma eficiente, em um computador quântico. 

Segundo ele, isso “popularizou” a computação quântica, pois os dois problemas 

não tinham e não têm ainda uma solução eficiente em um computador clássico 

(NIELSEN; CHUANG, 2010), mostrando que os computadores quânticos são mais 

eficientes para resolver este tipo de problemas que uma máquina de Turing clás-

sica. Cabe salientar que o algoritmo de Shor de fatorização de números inteiros, 

se implementado em um computador quântico, acabaria com os sistemas de segu-

rança utilizados hoje nos sistemas eletrônicos (chaves RSA), pois os mesmos têm 

sua segurança associada ao enorme tempo necessário para essa fatorização usan-

do os atuais computadores. Em seguida, Lov Grover (1997), com uma formação 

semelhante à do Shor, e trabalhando no mesmo Bell Laboratories, mostrou que 

outro problema importante – o de realizar uma busca através de um espaço de 

busca não estruturado – podia ser resolvido de forma muito rápida em um compu-

tador quântico. Assim esses pesquisadores abordaram problemas com uma enor-

me importância tanto para as matemáticas puras como aplicadas e transformaram 

a Computação Quântica, tal como inicialmente desenvolvida por Deutsch, de uma 

área de certa curiosidade acadêmica em um área de interesse internacional, aber-

ta a matemáticos, cientistas da computação e engenheiros. De fato, se se analisa o 

número de citações do trabalho de Deutsch, claramente elas disparam a partir de 

1995: das 1285 citações deste artigo que aparecem no ISI até 2012, somente 60 

correspondem ao período entre a data de publicação e 1995. 

A terceira fonte para o desenvolvimento do campo da Informação e da 

Computação Quântica é o próprio campo da Informação, embora com relações 

12 O artigo de Shor (1994), no qual esses algoritmos foram desenvolvidos, foi publicado em anais de uma 
conferência sobre computação e tem somente 68 citações. No entanto, Shor (1995), relacionado com a 
possibilidade da redução da descoerência na memória de um computador quântico e publicado num pe-
riódico de física de alto impacto, tem 1313.

13 A propósito, alguns físicos têm sugerido que o ensino da Mecânica Quântica para os matemáticos e cien-
tistas da computação seja focalizado apenas no formalismo matemático, deixando de lado qualquer ques-
tão relacionada com a “compreensão” física desse formalismo. (MERMIN, 2003)
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com o campo dos Fundamentos da Teoria Quântica. Praticamente de forma pa-

ralela à revolução que Turing tinha iniciado no campo da computação, Claude 

Shannon inicia outra, em 1948, na nossa compreensão da comunicação, definindo 

de forma matemática e quantificando o conceito de informação.14 Shannon estava 

interessado em conhecer os recursos necessários para enviar informação em um 

canal de comunicação e a forma pela qual a informação poderia ser transmitida 

para estar protegida do ruído no canal de comunicação. De acordo com Shannon e 

Weaver (1949), estas perguntas foram respondidas em dois teoremas, conhecidos 

como o teorema da codificação da fonte e o teorema da codificação de canais-rui-

dosos, os quais definem que códigos de correção de erros podem ser usados para 

proteger a informação enviada.

Na Teoria da Informação Quântica, deram-se desenvolvimentos semelhan-

tes. Em 1995, Benjamim Schumacher, um físico teórico formado na Universidade 

de Texas, encontra a forma de interpretar os estados quânticos como informa-

ção,15 e estabelecer um análogo do teorema de Shannon da codificação da fonte, 

mas que usa, como mais apropriado para o caso quântico, o conceito de entro-

pia de Von Neumann e não o de Shannon. (SCHUMACHER, 1995) Nesse artigo, 

Schumacher define o quantum bit ou qubit como uma fonte física tangível. Embora 

não exista um equivalente ao teorema da codificação de canais-ruidosos, sobre-

tudo pela impossibilidade da clonagem dos estados, tem sido desenvolvida uma 

teoria de correção de erros que permitiria os computadores quânticos computar 

efetivamente em presença de ruído – sobre o que trabalha, entre outros, Peter 

Shor. A esta altura cabe assinalar que há pelo menos três conceitos de entropia – e 

de medida da informação – em uso nessa área: o clássico de Shannon; o do Von 

Neumann, utilizado, entre outros, por Fuchs; e o proposto por Brukner e Zeilinger, 

aos quais voltaremos adiante.

Ainda relacionado com essa terceira vertente, é necessário destacar as 

contribuições e a figura de Charles Bennett. Ele é um químico que, junto com Rolf 

Landauer, ao se incorporar, depois de doutorado, ao IBM Research Center, pas-

sou a se dedicar à chamada Física da Computação (um ramo da Física dedicado a 

14 Harry Nyquist, entre 1924 e 1928, desenvolveu alguns trabalhos teóricos sobre os requerimentos necessá-
rios da banda larga para transmitir informação, que serviram de base aos desenvolvimentos posteriores 
de Shannon.

15 Schumacher cita neste artigo sua própria tese e a do Everett quando usa o conceito de entropia de von 
Neumann para o operador densidade entendido como uma medida teórica da informação do nível de 
emaranhamento.
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resolver os problemas de implementações de processos reversíveis em máquinas 

de Turing que são irreversíveis). Em 1984, ele e Gilles Brassard publicam um artigo 

(BENNETT; BRASSARD, 1984) no qual usam os estados emaranhados dos experi-

mentos EPR na comunicação, especificamente na criptografia. Eles propõem um 

protocolo usando a Mecânica Quântica para distribuir chaves de decodificação 

das mensagens entre dois usuários, sem nenhuma possibilidade de que alguém 

possa descobri-las. Ou seja, temos aqui uma informação “clássica” que é codificada 

em estados quânticos não ortogonais. Stephen Weisner, nos finais dos anos 1960, 

havia proposto um mecanismo semelhante ao de Bennett e Brassard. A inspiração 

de Weisner estava relacionada com a possibilidade de criar uma “moeda quânti-

ca” que não poderia ser falsificada, a partir das propriedades particulares do pro-

cesso de medida na Mecânica Quântica. O trabalho de Weisner não somente não 

foi bem recebido pelos seus professores como tampouco foi aceito para publica-

ção (NIELSEN; CHUANG, 2010; foi um caso semelhante ao de Clauser (FREIRE 

JÚNIOR, 2006) ou ao de Herbert (KAISER, 2011), quando a pesquisa em funda-

mentos não era bem vista entre os físicos norte-americanos. (FREIRE JÚNIOR, 

2009) O trabalho de Weisner ficou circulando em fotocópias entre amigos, um 

deles Bennett, que tinha sido colega do Weisner na graduação. (KAISER, 2011) 

Anos depois, Wheeler convidou Bennett a Austin, Texas, interessado pelo seu 

trabalho na Teoria da Informação clássica, quando Bennett toma conhecimento 

do artigo do Wootters e Zurek sobre a não clonagem. Juntando este teorema16 

com a proposta do seu amigo, Bennett desenvolve o protocolo BB84. Em 1989, 

Bennett e Brassard constroem uma demonstração experimental deste protocolo. 

(BENNETT; BRASSARD, 1989)

Como faz notar Kaiser (2011), o BB84 inverte uma impossibilidade – o te-

orema da não clonagem tem a ver com questões que a Mecânica Quântica proí-

be – em uma ferramenta para códigos de segurança em comunicações clássicas. 

Assim como no caso da proposta de Deutsch, ou os algoritmos de Shor e Grover, 

o BB84 exemplifica o que será o movimento característico dentro do campo da 

Computação e da Informação Quântica – transformar as estranhas propriedades 

da Mecânica Quântica em aplicações promissoras.

A partir de então, Bennett se dedicou a estudar este problema, ou seja, 

como transmitir informação clássica usando um canal quântico. Nessas pesquisas, 

16 Bennett e Brassard citam o artigo de não clonagem de Wootters e Zurek (1979) como principal fonte de 
motivação para seu trabalho. 



42  •  Olival Freire Junior e Ileana M. Greca

ele e sua equipe descobriram formas de manipular estados quânticos EPR para 

implementar sistemas de transmissão de informação. O primeiro resultado impor-

tante desta linha foi a “codificação superdensa”, de Bennett e Stephen Weisner em 

1992: como transmitir dois bits de informação em um só qubit. Para isso, desenha-

ram um esquema em que se usava o “feedback EPR” – abrir um par EPR, manipular 

um dos qubits do par e devolver, de alguma forma, o resultado da manipulação ao 

outro lado. O feedback EPR abriria o caminho para novos efeitos, como a teleporta-

ção quântica, um tema sobre o qual começou a se trabalhar com uma equipe inter-

disciplinar (Bennett, Brassard, Jozsa, Peres e Wootters, em 1993). (YEANG, 2011) 

Esses trabalhos iniciais nas três áreas que temos apresentado deram ori-

gem, a partir de meados da década dos noventa, a uma das áreas atualmente mais 

importante de pesquisa, sendo identificadas, na maioria dos países, como uma das 

subáreas de pesquisa básica prioritárias. Da mesma forma como aconteceu com o 

desenvolvimento dos transistores, a pesquisa está sendo também patrocinada por 

empresas privadas. O desafio intelectual e a possibilidade de financiamento têm 

atraído muitos pesquisadores de diferentes áreas – Física, Matemática, Ciências 

da Computação, Engenharia – de todo mundo a trabalhar nesse tema, embora os 

resultados em termos de viabilização de um computador quântico sejam ainda mo-

destos e existam dúvidas quanto ao seu potencial tecnológico efetivo. (PARAOANU, 

2011) Em particular, as questões da criptografia quântica por suas aplicações ad-

ministrativas e militares têm recebido amplo financiamento das agências governa-

mentais em todo o mundo, e as maiores corporações eletrônicas mantêm divisões 

sobre esse assunto, levando os Fundamentos da Mecânica Quântica, a partir do 

BB84 e do teorema da não clonagem, às páginas dos periódicos de negócios mais 

importantes do mundo. (KAISER, 2011) 

A mescla entre fundamentos e informação: o caso de Oviedo

A mescla entre os três campos anteriormente apontados pode ser ilustrada na 

evolução das conferências realizadas na Universidade de Oviedo, Espanha, em 

1993, 1996 e 2002. Na sua origem e motivações era um empreendimento típico 

dos físicos que temos denominado de dissidentes quânticos (FREIRE JÚNIOR, 

2009): críticos da interpretação de Copenhague e defensores de uma valori-

zação profissional da pesquisa em Fundamentos da Teoria Quântica. Esse era 

exatamente o perfil do seu animador, o físico e professor daquela universida-

de, Miguel Ferrero, que havia se doutorado em 1986, sob a orientação de Emilio 
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Santos, com uma tese em Fundamentos, uma temática mal vista entre os físicos 

da época conforme os alertas de Santos e as lembranças de Ferrero. Santos é um 

químico que tem se notabilizado, junto com o físico britânico Trevor Marshall, 

pela defesa da Eletrodinâmica Estocástica, abordagem que supõe a existência de 

propriedades estatísticas no campo eletromagnético clássico que reproduzem 

propriedades do campo de ponto zero da eletrodinâmica quântica, caminho que 

permite então a rivalidade entre esse enfoque e a Teoria Quântica. Em seu tra-

balho doutoral (FERRERO; SANTOS, 1985), Ferrero desenvolveu um trabalho 

anterior elaborado pelo seu orientador (MARSHALL; SANTOS; SELLERI, 1983); 

trabalhos que simulam, a partir dos princípios da eletrodinâmica estocástica, os 

resultados obtidos pelas experiências de Alain Aspect de 1982 e permitem, as-

sim, a esses autores a recusa do conflito entre a Teoria Quântica e o realismo 

local, com a preservação deste último. Franco Selleri, o mais notável dissidente 

quântico entre os três autores, inspirou Ferrero no empreendimento das con-

ferências de Oviedo. Ele queria dar continuidade às conferências que Selleri 

havia organizado na década de 1980 na Itália, em particular em Bari onde este 

trabalhava. Ele queria também manter o espírito dessas conferências aberto a 

todos os cientistas que trabalhavam em Fundamentos da Teoria Quântica, e não 

apenas aos críticos da interpretação usual e defensores de uma interpretação 

particular. Ademais, Ferrero visava divulgar o tema dos Fundamentos da Teoria 

Quântica na Espanha e colocar a Universidade de Oviedo na mapa da Física mun-

dial17, o que conseguiu com os físicos de primeiro nível que as assistiram, relacio-

nados com os Fundamentos da Mecânica Quântica nas duas primeiras conferên-

cias e da informação e computação quântica na última.

A primeira conferência de Oviedo, em 1993 (FERRERO; VAN DER MERWE, 

1995) foi então uma típica conferência sobre fundamentos da Teoria Quântica, 

com muitos trabalhos dedicados a interpretações alternativas e a modelos visan-

do à preservação do realismo local. Ferrero começa então a formar uma opinião de 

que havia muita gente se movendo para adiante, usando a Teoria Quântica em no-

vos contextos teóricos e experimentais, e que ele e seus colegas estavam fazendo 

apenas uma crítica destrutiva. Ele estava particularmente impressionado pelos re-

sultados ligados à teleportação, codificação superdensa, e outros aspectos do que 

17 Na redação desta seção nós nos apoiamos em documentos publicados dessas conferências (Ferrero, 
2003a) e em uma entrevista com seu organizador, Miguel Ferrero, realizada por I. Greca em Oviedo, feve-
reiro de 2012. Sobre Selleri, ver Freire Júnior (2009). 
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começava a se denominar Informação Quântica. A segunda conferência, realizada 

em 1996 (FERRERO; VAN DER MERWE, 1997), começou a refletir essa tendência 

com um maior número de trabalhos sobre aspectos experimentais e de aplicação 

da Teoria Quântica. Conforme Ferrero (2003b, p. 669),

A sabedoria recebida hoje parece ser que é muito mais pro-
dutivo (e excitante) usar [as correlações quânticas] como um 
novo recurso para fazer coisas que são classicamente impos-
síveis, do que rejeitar ou negar as correlações apenas porque 
temos dificuldades para entendê-las. Isto é o que está aconte-
cendo agora em teoria da informação quântica. 

Para a conferência seguinte, Ferrero compreendeu que seria preciso uma 

ênfase maior ainda no florescente campo de Informação Quântica. Compreendeu 

também que o aprofundamento das mudanças na configuração desses eventos 

não seria feito sem custos. Esse foi o caso de um dos animadores das conferên-

cias, Trevor Marshall. Ferrero formou opinião de que ele precisava prescindir de 

Marshall no congresso seguinte porque ele trazia mais problemas que ajuda, em 

particular, por sua oposição aos experimentos e seus resultados sobre teleporta-

ção, oposição fundada em razões filosóficas e programáticas, pois na abordagem 

da Eletrodinâmica Estocástica a radiação de ponto zero impediria a teleportação.18  

A conferência de 2002 adotou em sua denominação a ênfase na Informação 

Quântica – International conference on quantum information. Conceptual founda-

tions, developments and perspectives – e foi realizada com grande êxito, contando 

com a participação de quatro dos oito grupos experimentais mais importantes 

nesse campo. Essa conferência caracterizou-se pela apresentação de propos-

tas teóricas e resultados experimentais sobre a aplicação das propriedades da 

Mecânica Quântica à informação e computação, com um único trabalho que trata-

va do tema das interpretações. Fruto das mudanças ocorridas, e do público de jo-

vens pesquisadores que dela participou, os organizadores optaram por submeter 

os trabalhos apresentados para publicação, após arbitragem, em número especial 

de uma revista prestigiada, Journal of Modern Optics (FERRERO, 2003a), no lugar 

de publicação em livros como nas conferências anteriores. Estava finda a transição 

18 Sobre propostas teóricas e realizações experimentais com teleportação, ver Bennett e colaboradores 
(1993) e Bouwmeester e colaboradores (1997).
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nas conferências de Oviedo, tanto intelectual quanto profissional, do campo de 

Fundamentos da Teoria Quântica para o novo campo de Informação Quântica.

A força desse campo de pesquisa encontra-se no desenvolvimento do uso 

de propriedades estritamente quânticas em problemas de informação e de com-

putação. Contudo, tal campo abriga, também, preocupações com os fundamentos 

da ciência. Ferrero, para ficarmos em Oviedo, é um exemplo de um cientista dedi-

cado à pesquisa dos Fundamentos da Informação Quântica, que tem relação es-

treita, em última instância, com os problemas de interpretação da Teoria Quântica. 

Ele tem, ao longo da última década, dedicado-se ao estudo do que denomina de 

“interpretação da informação” como um desenvolvimento da interpretação de 

Copenhague. (FERRERO; 2003b; FERRERO; SALGADO; SÁNCHEZ-GÓMEZ, 

2004) Para o desenvolvimento que nos interessa nas seções restantes deste tra-

balho, atentamos que o conceito de informação para Ferrero está em aberto – o 

conceito de informação presente nas pesquisas em Informação Quântica – já que 

esse é exatamente o cerne do seu projeto de investigação. Atento às implicações 

epistemológicas da questão, ele sustenta não ter claro qual é o papel que a infor-

mação pode desempenhar na construção da realidade e assinala que esse pro-

blema está relacionado ao velho problema nos Fundamentos da Teoria Quântica: 

Qual o significado da função de onda que descreve o estado na Teoria Quântica? 

Ôntico ou epistêmico? Ele não avança formulações definitivas, mas diz que hoje 

está inclinado a pensar que seria uma mescla das duas possibilidades.

A diversidade do conceito de informação na Informação Quântica

O crescimento da pesquisa teórica e experimental no campo da Informação 

Quântica trouxe um efeito colateral surpreendente, pelo menos para aqueles que 

pensavam que as possibilidades tecnológicas entrevistas sufocariam o debate so-

bre fundamentos. Ao lado da aplicação dos fenômenos estritamente quânticos 

para o desenvolvimento desse campo, alguns de seus protagonistas reanimaram 

o debate sobre interpretações da Teoria Quântica, em particular sobre o signifi-

cado físico, se algum, dos vetores de estado. A afirmativa mais provocativa nes-

se sentido – “a teoria quântica dispensa ‘interpretações’” – foi feita pelos físicos 

Christopher Fuchs e Asher Peres, na influente revista Physics Today. Os autores 

argumentaram contra as interpretações que buscam atribuir alguma realida-

de física ao vetor de estado independente de nossos experimentos, como variá-

veis escondidas, muitos mundos, histórias consistentes, e colapso espontâneo, 



46  •  Olival Freire Junior e Ileana M. Greca

argumentando que elas não aprimoram o poder preditivo da Teoria Quântica e são 

responsáveis pelos conhecidos paradoxos que assolam esta teoria, a exemplo do 

colapso do vetor de estado durante os processos de medição. A tese básica desses 

autores é que os vetores de estado têm como objeto apenas informação sobre os 

sistemas quânticos, e não os sistemas quânticos em si mesmo. Conforme Fuchs e 

Peres (2000, p. 70, grifo do autor):

Contrário àqueles desejos, a teoria quântica não descreve a 
realidade física. O que ela faz é prover um algoritmo para cal-
cular probabilidades para os eventos macroscópicos (“cliques 
de detectores”) que são as conseqüências de nossas inter-
venções experimentais. Esta definição estrita do escopo da 
teoria quântica é a única interpretação necessária, seja por 
cientistas teóricos ou experimentais. Probabilidades quânti-
cas, como todas probabilidades, são calculadas usando a in-
formação disponível.

À primeira vista, essa proposição pareceria uma mera reafirmação do que 

tem se convencionado denominar de “interpretação instrumentalista mínima”, a 

qual, conforme Michael Redhead (1987), reúne o algoritmo da quantização e o al-

goritmo estatístico além da premissa, positivista em termos epistemológicos, que 

teorias em Física são apenas dispositivos para expressar regularidades entre ob-

servações. Logo, seria uma reedição de uma interpretação com trânsito entre os 

cientistas, mas criticável em uma perspectiva filosófica realista. Essa explicação 

redutora, contudo, enfrenta duas objeções. A primeira é que Fuchs e Peres (2000, 

p. 90) explicitamente rejeitam a inspiração positivista. “Nós não fomos levados 

a rejeitar uma realidade autônoma no mundo quântico por uma predileção pelo 

positivismo. Nós chegamos a esta posição por causa da massiva mensagem que a 

teoria quântica está tentando nos enviar”. A segunda é que boa parte da “mensa-

gem” referida por esses cientistas diz respeito ao conjunto de fenômenos quânti-

cos recentemente identificados, a exemplo do emaranhamento e da teleportação. 

Logo, a renovação do debate sobre a interpretação da Teoria Quântica certamente 

deve portar sobre aspectos epistemológicos, os quais envolvem a natureza das leis 

físicas, da objetividade, da experimentação e do realismo, mas precisam levar em 

conta a ampla gama de fenômenos hoje em exploração no campo da Informação 

Quântica. Christopher Fuchs tem se dedicado ao estudo da Teoria Quântica da 

Comunicação – foi aluno de Wheeler na Universidade do Texas e colaborou com 
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Jozsa, Bennet, e Schumacher, além de Asher Peres, na proposição da teleporta-

ção (BENNETT et al., 1993) – continuando a desenvolver a abordagem à Teoria 

Quântica que havia propugnado com Peres. Como vimos, eles têm em comum 

a premissa de que não seria fecunda a busca de limites à validade da Mecânica 

Quântica. Propõem também acabar com as discussões de interpretações sobre a 

realidade dos estados quânticos e avançar sobre as coisas novas, produtivas que 

podem ser feitas explorando as propriedades da Mecânica Quântica. Para Fuchs, 

um sistema quântico é alguma coisa real, independente de nós, mas o estado quân-

tico é uma coleção de graus subjetivos de crenças sobre alguma coisa que pode se 

fazer com o sistema. Ou seja, é uma informação subjetiva e, portanto, não é nem 

pode ser uma descrição completa do sistema quântico. Os estados quânticos são 

então estados de informação, de conhecimento ou de crenças, mas não estados da 

natureza. Com essa ideia geral, Fuchs (2003) considera que adotando a teoria de 

probabilidades de Bayes, cujo objetivo é desenvolver métodos fiáveis de raciocínio 

e de tomada de decisões quando existe informação incompleta, podem ser evita-

das algumas questões problemáticas da Mecânica Quântica, como o colapso da 

função de onda. Assim, o processo de medida pode ser descrito como a passagem 

de um estado inicial para um estado final, o que envolve o refinamento e reajuste 

das nossas crenças iniciais, a partir do resultado obtido no processo de medida. 

Todo processo de medida seria simplesmente a aplicação da regra de Bayes – um 

refinamento arbitrário de nossas crenças – junto com alguma consideração de que 

as medições são intervenções sobre a natureza.

Caslav Brukner e Anton Zeilinger (2001, 2005) são outros físicos que pro-

põem tomar a informação como o conceito básico da Mecânica Quântica, uma 

ideia que já havia sido formulada antes por Carl F. von Weizsäcker (1958 apud 

BRUKNER; ZEILINGER, 2005, p. 47) e Wheeler (1990). Assim a Teoria Quântica 

passa a ser primariamente uma ciência sobre o conhecimento que temos da reali-

dade, não sobre a realidade. Para eles,

Física quântica versa sobre informação, então nós devemos 
nos perguntar que significado nós queremos atribuir a um 
sistema quântico. É então imperativo evitar atribuir qualquer 
variante de objetividade clássica ingênua aos estados quânti-
cos. Ainda mais, é então natural assumir que o sistema quân-
tico é apenas a noção à qual as probabilidades se referem, e 
nada mais. A noção de uma realidade existindo objetivamente 
torna-se assim vazia. (BRUKNER; ZEILINGER, 2005, p. 56) 
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Para medir essa informação, Brukner e Zeilinger não usam a medida de 

Shannon, pois consideram que ela só é valida para observáveis comutáveis. O 

menor sistema possível é aquele que representa um bit de informação, portanto 

somente pode representar sim/não como resposta a uma pergunta. Se ao siste-

ma é feita uma outra pergunta, a resposta necessariamente deverá ser aleatória. 

Portanto, a aleatoriedade é uma característica fundamental de nosso mundo, o 

que para eles é a base para explicar a complementaridade. A proposta de Brukner 

e Zeilinger tem, entretanto, sido recebida com críticas. (TIMPSON, 2003)

As ideias de Brukner e Zeilinger, contudo, parecem menos radicais que as 

ideias de John Archibald Wheeler, famoso por jogar com as palavras para expres-

sar conceitos científicos relevantes. Em 1990, antes mesmo da configuração do 

campo da Informação Quântica, Wheeler (1990, p. 310) havia criado o “It from 

bit”: “[...] cada it – cada partícula, cada campo de força, incluindo o contínuo espa-

ço tempo – deriva sua função, seu significado, sua existência, ainda se em alguns 

contextos indiretamente, das respostas dos aparatos a perguntas sim ou não, es-

colhas binárias, bits”. Para Wheeler o que chamamos realidade aparece, em última 

analise, quando colocamos perguntas sim/não e as respostas são registradas no 

equipamento que usamos para fazê-las, ou seja, todas as coisas físicas são teoré-

tico-informáticas na origem.19 Ideias semelhantes têm coalescido na tese da re-

presentação do universo como um processador ou mais precisamente como um 

computador quântico. Um dos defensores dessa tese é Seth Lloyd, professor de 

Engenharia Mecânica do MIT e construtor do primeiro computador quântico. A 

tese pode ser considerada uma metáfora, típica dos tempos da centralidade da in-

formação (GLEICK, 2011) e sucessora da metáfora do universo como um grande 

relógio que foi própria do período de emergência do mecanicismo no século XVII. 

Para Lloyd (2006), contudo, ela é mais que uma metáfora. Seu argumento está ba-

seado nos trabalhos de Edward Fredkin e Tommaso Toffoli que no início da década 

de 1980 mostraram que um modelo mecânico de um gás poderia reproduzir as 

operações lógicas básicas da computação e nos desenvolvimentos da Informação 

Quântica que mostram que um computador quântico pode simular sistemas regi-

dos pela Teoria Quântica. Para Lloyd (2006, p. 154), “uma simulação do universo 

em um computador quântico é indistinguível do próprio universo”.

19 A contribuição de Wheeler para o estabelecimento das relações entre Informação e Teoria Quântica foi 
muito significativa, o que mereceria estudo histórico e epistemológico.
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Uma das consequências da abordagem à Teoria Quântica centrada no con-

ceito de informação – colocada como pergunta aberta por Brukner e Zeilinger e 

como consequência natural por Wheeler – é o abandono do conceito de contínuo, 

que somente pode ser concebido como uma idealização, não havendo nenhuma 

prova de que seja uma categoria universal da natureza. Cabe salientar que uma 

ideia semelhante é mantida por físicos que trabalham na área de simulações dos 

autômatos celulares na interface entre a Biologia e a Física, sem conexões com a 

Teoria quântica, mas sim com os computadores, com a sugestão de que o mundo 

físico seja uma rede espaço-temporal discreta de bits de informação. (VICHNIAC, 

1984 apud KELLER, 2003) 

O debate sobre a interpretação do significado da função de onda da Teoria 

Quântica ganhou novo alento, recentemente, com um teorema formulado por 

Matthew Pusey, Jonathan Barrett e Terry Rudolph. O teorema sugere que a tese 

dos estados como representações apenas de informação sobre probabilidade de 

futuras medições, como sugerido por Fuchs, pode estar em conflito com a própria 

Teoria Quântica. Conforme esses autores, em teorema já denominado de teorema 

PBR, “nós mostramos que qualquer modelo no qual o estado quântico represente 

mera informação sobre um subjacente estado físico do sistema [...] deve fazer pre-

dições que contrariam aquelas da teoria quântica”. (PUSEY; BARRETT; RUDOLPH, 

2012, p. 476) A prova desse teorema é tortuosa em termos matemáticos, mas ele 

pode ser enunciado conceitualmente como o seguinte dilema: 

Se a mecânica quântica está correta então a função de onda 
não pode ser epistêmica – ela não pode representar mera-
mente o conhecimento parcial do cientista sobre a realidade. 
A função de onda deve então ser ôntica e corresponder dire-
tamente ou a uma parte da realidade [no sentido proposto por 
David Bohm] ou a toda a realidade [no sentido proposto por 
Everett]. (CARTWRIGHT, 2013, p. 30)

O teorema parece ser um desafio posto mais diretamente à visão einstei-

niana da função de onda como uma representação de um conhecimento estatís-

tico de uma realidade subjacente enquanto a visão bohriana da função de onda 

poderia evitar o problema postulando, em uma perspectiva instrumentalista, que 

a Teoria Quântica não visa uma descrição do mundo quântico, mas apenas uma 

relação entre resultados experimentais. Esse teorema gerou um debate acirra-

do antes mesmo de sua publicação (AARONSON, 2012) e é uma indicação tanto 
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da possibilidade de levar tais questões de fundamentos e interpretações para as 

bancadas de laboratório, como foi feito antes com o teorema de Bell, como uma 

indicação de que a palavra final sobre o significado dos vetores de estado da Teoria 

Quântica ainda está por ser proferida.

Conclusões

A pesquisa em Informação Quântica vicejou de uma confluência entre fundamen-

tos da Teoria Quântica e as Ciências da Informação e, em alguns casos, de uma mes-

cla dessas duas áreas. Colocando em perspectiva os últimos 25 anos na relação en-

tre Teoria Quântica e Informação, parece-nos que dois movimentos históricos dis-

tintos podem ser identificados. Em um primeiro momento, o campo da Informação 

Quântica adquiriu impulso pelas mãos dos que buscaram a aplicação dos novos 

fenômenos quânticos ao campo da Informação, sem a ênfase anterior na crítica 

aos fundamentos da Teoria Quântica, embora esses novos efeitos tenham emer-

gido do reaquecimento da discussão sobre fundamentos ocorrida nos 15 anos 

precedentes. Neste sentido, pode ser dito que os dissidentes quânticos (FREIRE 

JÚNIOR, 2009) foram substituídos pelos engenheiros quânticos. (YEANG, 2011) 

Uma outra metáfora que poderia ser usada seria dizer que o campo da Informação 

Quântica emerge do transformar os “sapos conceituais” da Teoria Quântica (seus 

conceitos que não conseguimos engolir dentro de uma postura realista) em prín-

cipes promissores. Essa metáfora com os contos de fadas pode ser estendida para 

afirmarmos que, como no conto de fadas, não sabemos se o final será o prometido. 

Em um segundo momento, a Engenharia Quântica, como assinalado por C-P Yeang 

(2011), trouxe consigo novos problemas conceituais, mas também atualizou o ve-

lho problema da interpretação do objeto da Teoria Quântica. Temos assim uma 

espécie de movimento em espiral, entre fundamentos e aplicações, quiçá seme-

lhante ao acontecido quando do estabelecimento da teoria e diferente da época 

em que o debate sobre fundamentos foi afastado da Física.

Escapa ao escopo deste trabalho uma revisão exaustiva da farta literatu-

ra estabelecendo relações entre o conceito de informação e o objeto da Teoria 

Quântica. Do mesmo modo, não caberia aqui revisar as críticas a essas posições. 

Para os nossos objetivos, é suficiente notarmos que a emergência do campo da 

Informação Quântica trouxe consigo a proposição de colocar a informação como o 

objeto da própria Teoria Quântica e que dentre os defensores das ideias abordadas 

existem controvérsias sobre qual o conceito de informação mais adequado a esse 
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objetivo. Devemos notar, portanto, que estamos na fronteira mesma do conheci-

mento, com o conceito de informação emergindo com centralidade em uma área 

avançada da Ciência, mas convivendo com distintas formulações para tal conceito.

Outro aspecto, mais epistemológico, a considerar é que a Ciência Moderna 

foi constituída tendo como objeto a materialidade dos fenômenos da natureza, 

ainda que eles, para serem tomados como objeto de pensamento, sejam tomados 

como objetos conceituais. Agora, o desenvolvimento da Física Quântica parece su-

gerir, pelo menos para os autores que consideramos, a necessidade de incluirmos 

a informação sobre um sistema como o objeto da própria teoria científica. Ou seja, 

uma teoria científica cujo objeto não é um objeto real no sentido usual até agora. 

Ao adotar uma centralidade para o conceito de informação, contudo, a Física não 

se encontra isolada. Os desenvolvimentos da genética em fins do século XX leva-

ram à colocação de problemas análogos. Ademais, tanto a própria constituição, 

ao longo do século XX, de uma Ciência da Informação, quanto a onipresença das 

tecnologias da informação nas sociedades contemporâneas parecem apontar, ao 

lado desses aspectos da Física e da Biologia, para uma centralidade do conceito 

de informação na Ciência Contemporânea, tendência que o escritor James Gleick 

(2011) denominou information turn.
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O gene na virada do século XX para o XXI

Charbel Niño El-Hani

Introdução

O conceito de gene desempenhou um papel central na Biologia do século XX, a 

ponto de Gelbart (1998) e Keller (2002) o caracterizarem como o “século do gene”. 

Hoje, ao completarmos a primeira década do século XXI, esse conceito ainda é lar-

gamente usado no discurso científico. Ele tem sido, contudo, objeto de preocupa-

ções diversas. De um lado, um discurso sobre genes se integrou ao imaginário da 

mídia e da opinião pública de uma maneira que dificulta a compreensão da com-

plexidade da relação entre genes e características fenotípicas, em virtude do pre-

domínio de uma visão determinista genética. (KELLER, 2002; LEWONTIN, 1983; 

MOSS, 2003a; OYAMA, 2000) Esse discurso prejudica o entendimento informado 

e crítico de questões sociocientíficas relacionadas aos genes. De outro lado, há dú-

vidas persistentes sobre o poder explicativo e a fertilidade desse conceito diante 

da compreensão dos sistemas genéticos que emergiu da pesquisa biológica das úl-

timas duas décadas, mais especificamente, na chamada era pós-genômica.

O conceito de gene se encontra, agora, entre a cruz e a espada. (EL-HANI, 

2007). Tanto há propostas de simplesmente eliminá-lo do discurso biológico, por 

ter se esvaziado de significado e poder heurístico – como vemos, por exemplo, em 

Gray (1992), Portin (1993), Gelbart (1998) e Keller (2002) – quanto vários autores 

buscam salvá-lo, mas sem desconhecer os inúmeros problemas que tal conceito 

enfrenta. (FALK, 2000, 2001; HALL, 2001; KNIGHT, 2007) Contudo, tem sido cada 

vez mais reconhecido que, para ser mantido no discurso biológico, o conceito de 
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gene deve sofrer reformulações. (EL-HANI et al., 2009; GRIFFITHS; NEUMANN-

HELD, 1999; HALL, 2001) Como expressa Hall, de modo algo dramático, o gene 

está vivo, mas órfão, sem lar e buscando um porto de onde possa partir rumo ao 

seu lar “natural”, a célula, como unidade morfogenética fundamental. 

Não é tarefa fútil reformular nossa compreensão dos genes nessa direção: 

significa contrapor-se a um discurso hiperbólico sobre genes e DNA, transforma-

dos em controladores todo-poderosos do desenvolvimento e da função celular, de 

tal modo que precisariam ser praticamente homúnculos no núcleo celular a dirigir 

com mãos firmes os destinos das células. Trata-se de considerar não somente o 

que genes fazem, mas também o que eles não podem fazer (MOSS, 2003a), como 

entidades que não são agentes mestres nos sistemas celulares, mas fornecedores 

de matérias-primas, mais especificamente, sequências de ribonucleotídeos (em 

RNAs) e aminoácidos (em proteínas). (NIJHOUT, 1990) Trata-se de ter na devida 

conta que o controle nos sistemas celulares não está concentrado em uma molé-

cula qualquer, mas é difuso (BRUGGEMAN et al., 2002), realizando-se por redes 

complexas de relações entre proteínas, RNAs e outras moléculas (não se devendo 

esquecer que o DNA não participa dessas redes como agente, dado que não tem 

capacidade catalítica, mas como sistema de memória).

Os problemas enfrentados pelo conceito de gene estão relacionados, prin-

cipalmente, com sua interpretação como um segmento de DNA que codifica um 

produto funcional, seja uma cadeia polipeptídica ou uma molécula de RNA única. 

Esse modo de compreender os genes foi chamado de conceito molecular clássico 

de gene na literatura sobre Filosofia da Biologia. (GRIFFITHS; NEUMANN-HELD, 

1999; NEUMANN-HELD, 1999; STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 2004) Dos anos 

1950 aos anos 1970, parecia aceitável compreender o funcionamento do siste-

ma genético em termos de relações simples e diretas de um-para-um (função = 

polipeptídeo/RNA = cístron = gene = segmento contínuo de DNA). Esse conceito 

de gene capturava tais relações de modo poderoso (tanto explicativa quanto pre-

ditiva e heuristicamente), ao tratar o gene como unidade ininterrupta no genoma, 

com começo e fim claros, e com função única (atribuída diretamente ao produto 

gênico e, indiretamente, ao gene). Esse conceito se mostrava tão poderoso pelo 

modo como unificava definições estruturais e funcionais do gene, que teve impor-

tante papel ao longo de sua história (FALK, 1986), o gene molecular tinha estrutu-

ra bem definida, não sendo difícil localizar onde começava e terminava no DNA, e 

a ele podia ser atribuída (indiretamente) uma função única, que emergia na célula 
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a partir de uma mecânica de transcrição e tradução que já fora bem compreendi-

da nos anos 1960. Além disso, certa unidade entre Genética Clássica e Genética 

Molecular era propiciada por este conceito de gene, na medida em que superpu-

nha uma compreensão molecular a uma ideia de unidade genética que vinha da 

genética mendeliana clássica. (FOGLE, 1990)

Não se deve perder de vista, pois, que esse conceito de gene, embora se 

tenha tornado problemático em período posterior da história da genética, teve 

importante papel teórico e empírico ao longo de quatro décadas de pesquisa por 

motivos bastante razoáveis. Por isso, ele se tornou largamente aceito na Biologia, 

chegando à ciência escolar (na educação superior e básica), bem como à mídia e 

opinião pública, em associação frequente com a chamada “concepção informacio-

nal do gene” (STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 2004), de acordo com a qual os genes, 

por serem unidades estruturais e funcionais no genoma, são também unidades in-

formacionais, ou seja, mensagens únicas encontradas em trechos do DNA, que co-

dificam sequências de ribonucleotídeos e aminoácidos. A combinação entre con-

ceito molecular clássico e concepção informacional está associada ao que Gericke 

e Hagberg (2007) chamam de modelo “neoclássico” da função gênica ou, como 

preferimos, modelo “molecular-informacional”. (SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 

2012)

Contudo, é bem conhecido que as práticas científicas que se estruturam 

em torno de determinado arcabouço teórico com frequência terminam, após 

certo intervalo de tempo, por produzir dificuldades empíricas e teóricas para os 

próprios conceitos que contribuem para sua estruturação. Nos termos de Kuhn 

(1996), a crise de um paradigma é decorrência da própria ciência normal reali-

zada sob sua égide. Podemos descrever desse modo a emergência de anomalias 

ou desafios ao modelo molecular-informacional entre os anos 1970 e os dias de 

hoje, como decorrência da própria pesquisa em Genética, Biologia Molecular 

e mais recentemente no chamado campo das -ômicas (Genômica, Proteômica, 

Metabolômica etc.). Essas anomalias surgiram na medida em que a pesquisa 

se moveu de procariotos para eucariotos que por possuírem núcleo e sistemas 

de endomembranas não mostram a ligação íntima entre transcrição e tradução 

que observamos em bactérias e, mais do que isso, apresentam sistemas gené-

ticos com propriedades consideravelmente distintas destas últimas, a exemplo 

da presença de genes que não são contínuos no DNA. Mais recentemente, mais 

anomalias têm resultado da disponibilidade de técnicas de coleta de dados e 
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analíticas que permitem olhares cada vez mais globais sobre sistemas genéticos, 

revelando uma interdependência dinâmica antes insuspeita entre regiões de 

DNA e seus produtos.

Podemos classificar as anomalias que confrontam o modelo molecular-in-

formacional em três tipos, todos relacionados a evidências contrárias a uma re-

lação unitária entre genes, produtos gênicos e função gênica (EL-HANI, 2007; 

PARDINI; GUIMARÃES, 1992): (i) correspondências de um-para-muitos entre 

segmentos de DNA e RNAs/polipeptídeos (por exemplo, na emenda alternati-

va [alternative splicing] de RNA; (AST, 2004; BLACK, 2003; GRAVELEY, 2001) (ii) 

correspondências de muitos-para-um entre segmentos de DNA e RNAs/polipep-

tídeos (por exemplo, rearranjos genômicos nos quais vários segmentos de DNA 

são combinados para gerar diversidade de receptores de antígenos em linfócitos); 

(COOPER; ALDER, 2006; MURRE, 2007) (iii) falta de correspondência entre seg-

mentos de DNA e RNAs/polipeptídeos (por exemplo, edição de mRNA. (HANSON, 

1996; LEV-MAOR et al., 2007)

Este texto tem como objetivo uma discussão de propostas de revisão do 

conceito de gene, como meio de mantê-lo na estrutura conceitual da Biologia 

diante de tais anomalias. Por meio desta discussão, esperamos oferecer uma vi-

são geral sobre mudanças importantes que vêm ocorrendo na Genética e Biologia 

Molecular na virada do século XX para o XXI, com consequências não somente 

para a estrutura teórica, mas também para as práticas epistêmicas nesse campo 

da ciência.

Variação conceitual na genética

Nossa compreensão do que são genes e de como eles funcionam tem sido marca-

da por variação conceitual e ambiguidades através de sua história. Carlson (1966,  

p. 259), por exemplo, oferece uma lista impressionante de diferentes interpreta-

ções sobre genes na história da Genética (e, note-se, apenas até os anos 1960):

O gene tem sido considerado uma unidade não definida, um 
caráter unitário (unit-character), um fator unitário, um fator, 
um ponto abstrato num mapa de recombinação, um segmento 
tridimensional de um cromossomo anafásico, um segmento 
linear de um cromossomo interfásico, um saco de genôme-
ros, uma série de sub-genes lineares, uma unidade esférica 
definida pela teoria alvo, uma quantidade dinâmica funcional 
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de uma unidade específica, um pseudo-alelo, um segmento 
cromossômico específico sujeito a efeito de posição, um re-
arranjo dentro de uma molécula cromossômica contínua, um 
cístron dentro do qual estrutura fina pode ser demonstrada e 
um segmento linear de ácido nucléico especificando um pro-
duto estrutural ou regulatório.

A última interpretação corresponde ao conceito molecular clássico. Outro 

aspecto que vale notar é que muitas dessas interpretações são construtos opera-

cionais, relacionados a práticas epistêmicas determinadas e ao que a investigação 

dos genes por meio delas demanda em termos de significação atribuída a estas 

entidades. O próprio conceito molecular clássico não escapa a essa natureza ope-

racional, já que foi construído a partir da disponibilidade de técnicas que permi-

tiam identificar regiões de DNA que codificam aminoácidos – quadros de leitura 

aberta, Open Reading Frames (ORFs). Parece-me apropriado, então, considerar 

genes como “objetos epistêmicos” da Genética e Biologia Molecular, como pro-

põe Rheinberger (2000), isto é, como entidades introduzidas e concebidas como 

alvos da pesquisa, para as quais significados são construídos à luz de um conjunto 

inter-relacionado e complexo de práticas epistêmicas utilizadas por comunidades 

científicas particulares.1 Isso ajuda a explicar a variação conceitual: diferenças nas 

práticas experimentais usadas por diferentes comunidades científicas levam à di-

ferença na constituição do significado e na aplicação do “gene”, como objeto epis-

têmico. (STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 2004) 

Por exemplo, o termo “gene” é usado na genética de populações de maneira 

instrumental, concebendo-se genes como determinantes de diferenças fenotípi-

cas (e abstraindo-se toda a complexidade da relação entre genótipo, desenvolvi-

mento [em multicelulares] e fenótipo). Esse uso instrumental tem lugar porque 

isso é suficiente para dar conta do interesse principal dos modelos construídos 

nesse campo, em geral, compreender a relação entre mudanças de frequências 

gênicas nas populações ao longo do tempo e modificações nos fenótipos dos in-

divíduos que formam as populações. A tendência nos modelos da genética de 

populações é, então, de tratar de genes como marcadores de efeitos fenotípicos, 

enfatizando o resultado da presença de determinadas sequências de DNA para os 

1 Não podemos nos estender nesse ponto aqui, mas esta interpretação está de acordo com estudos herme-
nêuticos e etnometodológicos da ciência que tratam da constituição de significado a partir de conjuntos 
de práticas epistêmicas. A este respeito, ver Ginev (2006).
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sistemas nos quais elas estão contidas, ou seja, assumindo uma visão mais distal da 

função gênica. Biólogos moleculares, por sua vez, concentram sua atenção sobre 

genes no DNA e seus produtos e interações moleculares, enfatizando a natureza 

estrutural dos genes e seus papéis nos sistemas celulares dos quais são parte. Essa 

é uma visão mais proximal dos genes, que conduz a uma relutância à identificação 

de genes por meio da consideração apenas de suas contribuições para níveis rela-

tivamente distantes de expressão. (BURIAN, 2002; STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 

2004) Desse modo, nas comunidades de geneticistas de populações e biólogos 

moleculares, o termo “gene” se refere a diferentes objetos epistêmicos, levando à 

variação conceitual.

A variação conceitual está relacionada às mudanças de modelos científi-

cos ao longo da história da ciência. É importante, pois, dizer como entendemos 

“modelos” e sua relação com “teorias” e “conceitos”. Modelos são concebidos aqui 

como construtos criados pela comunidade científica com a intenção de represen-

tar aspectos relevantes da experiência, em particular, fenômenos e mecanismos/

processos que podem ser usados para explicá-los e/ou prevê-los. Decerto, esse é 

apenas um dentre os significados do termo “modelo”, que em sua polissemia captu-

ra distintas relações entre elementos do conhecimento.2 Na interpretação usada 

neste artigo, um modelo captura a relação entre um sistema simbólico (uma repre-

sentação) e fenômenos, processos, mecanismos ontologicamente tratados como 

partes do mundo ou da natureza. Modelos são construídos por meio de processos 

de generalização, abstração e idealização que envolvem a seleção de um conjunto 

de entidades, variáveis, relações associadas com uma classe específica de fenô-

menos e processos/mecanismos que serão incluídas no modelo, enquanto outras 

serão excluídas. Essas entidades, variáveis e relações são capturadas por concei-

tos científicos, de tal modo que um modelo pode ser visto como um sistema de 

conceitos relacionados. Nessa perspectiva, conceitos adquirem significado, pois, 

por serem usados na construção de modelos, ou seja, como contribuintes para a 

estrutura de modelos. (HALLOUN, 2004) Por fim, modelos são incluídos em te-

orias, interpretadas – de acordo com a abordagem semântica – como famílias de 

modelos. (DEVELAKI, 2007; SUPPE, 1977; VAN FRAASSEN, 1980)

Neste capítulo, o fenômeno em questão é a função gênica e, assim, nos re-

ferimos a modelos de função gênica. Na estrutura desses modelos, um elemento 

2 Para ver mais sobre esse assunto, sugerimos consultar Black (1962), Dutra (2009), Grandy (2003), Halloun 
(2004, 2007) e Hesse (1963).
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central é o conceito de gene. A expressão “variação conceitual”, por sua vez, refe-

re-se ao espectro de significados diferentes atribuídos a um conceito, seja ao lon-

go da história de uma ciência, seja num mesmo período, mediante uso de distintos 

conceitos em distintos contextos de aplicação.

Para alguns autores, a variação conceitual tem sido heuristicamente útil ao 

longo da história da Genética. (BURIAN, 1985, 2002; FALK, 1986; GRIFFITHS; 

NEUMANN-HELD, 1999; KITCHER, 1982; STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 2004) 

Isso sugere não ser necessário ou desejável ter uma definição única para o termo 

“gene”, uma vez que diferentes conceitos de gene e diferentes modelos sobre fun-

ção gênica são úteis em diferentes áreas da Biologia, com diferentes compromissos 

teóricos e práticas epistêmicas. Contudo, a variação conceitual também pode re-

sultar em problemas relacionados a ambiguidades e confusões semânticas, como, 

por exemplo, aquelas que resultam da mistura de características incomensuráveis 

de diferentes modelos de função gênica. Ou seja, pode haver incomensurabilidade 

semântica entre conceitos e modelos, de tal modo que, quando são combinados, 

podem resultar inconsistências lógicas ou conceituais. Por essa razão, alguns auto-

res veem na atribuição de uma diversidade muito grande de significados ao termo 

“gene” uma das origens das dificuldades enfrentadas pelo conceito de gene. (FALK, 

1986; SCHERRER; JOST, 2007a, 2007b) 

Assim, mesmo que reconheçamos as contribuições trazidas pela variação 

conceitual, ainda é o caso de que devemos distinguir claramente diferentes mo-

delos de função gênica e conceitos de gene. Se entendermos genes como objetos 

epistêmicos cujo significado é constituído pelas práticas epistêmicas de distintas 

comunidades científicas, torna-se claro que distintos conceitos de gene cumprem 

diferentes papéis em jogos explicativos distintos da ciência, possuindo domínios 

de aplicação diversos. O fato de que a variação conceitual pode desempenhar pa-

pel positivo não deve levar-nos a negligenciar a preocupação com a possibilidade 

de que ela também leve a dificuldades. Falk (1986, p. 173), por exemplo, considera 

que a visão pluralista sobre genes que se constituiu a partir da década de 1970 “[...] 

nos trouxe [...] perigosamente para perto de concepções e compreensões equivo-

cadas”. Fogle (1990, p. 350) argumenta que, “[...] a despeito das vantagens metodo-

lógicas [...] da justaposição de conceitos de ‘gene’, é também verdade [...] que con-

fusão e consequências ontológicas seguem quando a intenção clássica para ‘gene’ 

se combina a um ‘gene’ molecular com significado fluido”.
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Modelos de função gênica

Tentativas de organizar a polissemia em torno dos modelos de função gênica são rele-

vantes, seja para as comunidades científicas que investigam genes, seja para o ensino 

a respeito deste conceito central da Biologia. Gericke e Hagberg (2007), partindo da 

definição de Cadogan (2000), trazem uma tentativa dessa natureza, tomando como 

ponto de partida uma ideia que consideram fundamental na Genética, a de que o gene 

é uma unidade biológica básica de hereditariedade à qual uma função específica pode 

ser atribuída, interpretando-a como o fenômeno da função gênica. Esse fenômeno 

pode ser representado de variadas maneiras em diferentes modelos explanatórios, os 

quais empregam, por sua vez, diferentes conceitos de gene. Para identificar tais mode-

los, eles consideram aspectos epistemológicos que variam entre modelos de função 

gênica: a relação entre estrutura e função no gene; a relação entre nível de organiza-

ção biológica e definição de função gênica; a abordagem empregada para definir a fun-

ção do gene; a relação entre genótipo e fenótipo; o caráter naturalista ou idealista das 

relações representadas; a aceitação e natureza da redução explicativa no modelo; e a 

relação entre fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento e na construção do 

fenótipo. Considerando variantes de tais aspectos, eles identificam cinco modelos de 

função gênica ao longo da história da Genética, que denominam “mendeliano”, “clássi-

co”, “bioquímico-clássico”, “neoclássico” e “moderno”.

No começo do século XX, o gene mendeliano era tratado como a unidade res-

ponsável pela transmissão e determinação de uma característica, ou seja, como o 

potencial para o surgimento de uma característica entre os descendentes. Esse era, 

contudo, um conceito instrumental, uma unidade abstrata útil para a manipulação 

apropriada dos cálculos realizados em experimentos de cruzamentos. (FALK, 1986) 

Ele era capaz de explicar as regularidades observadas na transmissão de caracterís-

ticas fenotípicas, mas não era acompanhado de hipóteses sobre entidades materiais 

reais que poderiam corresponder àquelas unidades instrumentais. Essa visão ins-

trumentalista foi assumida por Johannsen, ao introduzir a distinção entre genótipo 

e fenótipo em 1908 e, em seguida, o termo “gene” como unidade constitutiva do ge-

nótipo, em 1909. Como comentam Gericke e Hagberg (2007), descrever a função 

dos genes dentro dos organismos é de menor importância no modelo mendeliano, 

mais focado na explicação da transmissão genética, ou seja, no fenômeno da heran-

ça. Tal modelo concebia, além disso, a presença do gene como condição necessária e 

suficiente para a manifestação da característica, não levando em consideração qual-

quer outro fator (por exemplo, ambiental) além dos genes abstratos e instrumentais. 
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Encontramos nesse modelo, portanto, uma ideia que, embora empregada desde an-

tes, marcou a história do conceito de gene no século XX, a saber, a de uma relação 

unitária entre genes e características. Essa ideia era anterior, contudo, ao próprio 

conceito de gene, estando presente no conceito que ele substituiu, a partir do tra-

balho de Johannsen, o de “caráter unitário”, que misturava as ideias de uma caracte-

rística presente num organismo que se comporta como uma unidade indivisível de 

herança mendeliana e da entidade na célula germinativa que produz aquela caracte-

rística, confundindo, pois, o potencial de exibir a característica com a própria carac-

terística. Essa confusão foi posta de lado com a distinção entre genótipo e fenótipo, 

mas a ideia de uma relação unitária permaneceu.

Com o estabelecimento da teoria cromossômica da herança por Thomas 

Hunt Morgan e seu grupo, em 1911, uma nova compreensão sobre genes emer-

giu, a partir de uma combinação de resultados obtidos por meio de estudos de 

Citologia, Embriologia e Reprodução, além de análises de cruzamentos entre orga-

nismos (CARLSON, 1966), sobretudo entre mosca-das-frutas, Drosophila melano-

gaster, tornada por Morgan e seus alunos na Universidade de Columbia o animal-

modelo para os estudos em Genética. (KOHLER, 1994) Mais do que encontrar um 

animal modelo, contudo, Thomas Morgan e seus colaboradores sistematizaram a 

estrutura conceitual da genética para gerações futuras de pesquisadores, em seu 

livro seminal The mechanism of Mendelian heredity, de 1915, e estabeleceram um 

conjunto de práticas experimentais que viriam a caracterizar o trabalho de geneti-

cistas por um longo tempo, cumprindo papel importante na constituição do signifi-

cado dos genes como objetos epistêmicos. Gericke e Hagberg (2007) denominam 

o modelo de função gênica que emergiu do laboratório de Morgan “modelo clás-

sico”. Ele foi caracterizado por um deslocamento na direção de uma visão realista 

do gene, não obstante a hesitação do próprio Morgan, que oscilava entre visões 

realistas e instrumentalistas. (FALK, 1986) De acordo com esse modelo, o gene é 

uma partícula indivisível, como indica a evocativa metáfora do cromossomo como 

um colar de contas.3 Não obstante a transição (em andamento) para uma visão 

3 A similaridade com a ideia de uma unidade constitutiva última da matéria, como o átomo ou o elétron, não 
é coincidência: a expectativa era, então, de que genes poderiam cumprir o papel de unidade fundamental 
da matéria viva. (KELLER, 2002) Essa é também uma expectativa que acompanhou o conceito de gene ao 
longo do século XX, tendo sua parcela de contribuição para a construção de visões que exageram o papel 
dos genes na matéria viva, como nas hipérboles comuns em visões deterministas que retratam genes como 
controladores inteiramente poderosos de processos celulares e determinadores de fenótipos, como se eles 
estivessem pré-formados na informação genética. (KELLER, 2002; NIJHOUT, 1990; SMITH, 1994)
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realista, a estrutura molecular dos genes era inteiramente desconhecida àquela 

altura. Havia somente uma ideia vaga de que genes poderiam ser ou atuar como 

enzimas ao determinar uma característica. A função gênica era definida, pois, a 

partir das características fenotípicas. Mais do que isso, os próprios genes eram in-

feridos a partir dos fenótipos que eles determinavam, de acordo com esse modelo. 

De qualquer modo, genes eram tratados como entidades mais ativas na determi-

nação das características do que no modelo mendeliano.

Após os anos 1940, a compreensão dos genes foi cada vez mais influenciada 

pelo conhecimento crescente sobre reações bioquímicas, o que fez com que o foco 

de atenção na genética se deslocasse da transmissão de características hereditá-

rias para a função gênica (uma tendência que se mantém até hoje). O foco sobre o 

aspecto funcional do gene é, pois, uma das diferenças cruciais entre os modelos 

que Gericke e Hagberg (2007) denominam “clássico” e “bioquímico-clássico”. Esse 

último modelo explica a função gênica mediante sua redução à relação entre uma 

enzima específica produzida pelo gene e a determinação de uma característica 

fenotípica. No entanto, o modelo não explicava os processos bioquímicos, ainda 

que concebesse o gene como produtor ativo de enzimas. Consequentemente, as 

ferramentas conceituais da Genética clássica ainda são usadas nesse modelo, ape-

sar de ser baseado em achados bioquímicos. Além disso, o gene permanecia como 

uma entidade com estrutura molecular desconhecida. À medida que a compreen-

são molecular do gene foi se aprofundando, a ideia de que um gene produzia uma 

enzima que, então, determinava uma característica foi sendo refinada. Quando se 

tornou claro que o produto gênico não era sempre uma enzima, passou-se da cor-

respondência entre um gene e uma enzima para aquela entre um gene e uma pro-

teína e, subsequentemente, entre um gene e um polipeptídeo, quando se mostrou 

que havia proteínas constituídas por várias cadeias polipeptídicas, codificadas 

por diferentes genes. Por fim, já no domínio do modelo molecular-informacional, 

a descoberta de que RNAs também podem ser produtos gênicos terminais levou 

à ideia de uma correspondência entre um gene e um polipeptídeo ou um RNA. O 

conteúdo compartilhado em todos estes casos é o de uma unidade genética, que, 

como vimos, é anterior ao próprio conceito de gene. Esta ideia não foi posta em 

questão pelos avanços da Genética na primeira metade do século XX, mas, ao con-

trário, foi reforçada, com um passo decisivo para sua formulação em termos mo-

leculares tendo sido dado no modelo da estrutura do DNA proposto por Watson 

e Crick (1953), que atualizou a ideia de unidade como parte de uma compreensão 
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molecular dos genes. (FOGLE, 1990) Mas, antes de Watson e Crick, a ideia do gene 

como unidade já vinha sendo refinada, com práticas e ferramentas da Genética 

clássica que levaram a uma reconstituição do significado dos genes: antes conce-

bidos como unidades de função, mutação e recombinação, eles foram ressignifica-

dos como unidades de função (ou cístrons, um termo largamente usado até hoje) a 

partir dos estudos de Benzer (1957) sobre a estrutura fina dos genes.

O modelo molecular-informacional inclui, como vimos acima, um conceito 

de gene, o conceito molecular clássico, e uma ideia mais vaga, a concepção infor-

macional (por isso, denominada concepção em vez de conceito).4 Ele foi resultado 

direto da proposta do modelo da dupla hélice por Watson e Crick (1953), que ex-

plicou, de uma só tacada, vários aspectos dos sistemas genéticos: a natureza da 

sequência linear de genes, que já havia sido estabelecida na teoria cromossômi-

ca da herança, a partir dos mapas de ligação genética, construídos por Morgan e 

colaboradores a partir da frequência de recombinação entre diferentes regiões 

cromossômicas, que tornava possível inferir a ordem dos genes num cromosso-

mo (MORGAN et al., 1915); o mecanismo da replicação gênica, necessária para 

a herança, e da síntese de RNA a partir de sequências de DNA, necessária para a 

função gênica; e a distinção entre mutação, recombinação e função ao nível mole-

cular. Além disso, com o modelo da dupla hélice, uma visão realista sobre os genes 

foi firmemente estabelecida, na medida em que havia agora um correspondente 

material claro para o conceito de gene. O cenário estava pronto para uma defini-

ção molecular dos genes, de tal maneira que genes não precisavam mais ser inferi-

dos com base em características fenotípicas, como nos primeiros anos da genética, 

mas podiam ter seu significado constituído a partir de uma perspectiva molecular 

correspondente ao conceito molecular clássico, que apresentamos acima.

Essa perspectiva molecular sobre os genes desempenhou papel central 

na transição de uma era anterior da pesquisa genética, a chamada Genética clás-

sica, para uma nova era em que a Genética se tornaria inseparável da Biologia 

Molecular. A partir dessa perspectiva, os genes eram tratados como unidades 

estruturais e funcionais dos sistemas genéticos, como discutido acima, e, com a 

introdução de um vocabulário informacional na Biologia (KAY, 2000), com sua ple-

tora de metáforas carentes das bases conceituais que uma teoria da informação 

biológica poderia propiciar (GRIFFITHS, 2001), os genes passaram a ser tratados 

4 Esse modelo corresponde ao modelo “neoclássico” de Gericke e Hagberg (2007). 
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também como unidades de informação. Ou seja, a concepção informacional foi su-

perposta ao conceito molecular clássico, resultando no modelo molecular-infor-

macional de função gênica. Nos termos desse modelo, a partir da função de codifi-

car a estrutura primária de polipeptídeos e RNAs, os genes atuam como conjuntos 

de instruções ou programas para o funcionamento celular e o desenvolvimento. 

Desde Watson e Crick, contudo, essa ideia estava presente, com o gene 

sendo tratado simultaneamente como matéria física e informação, como subs-

tância química e programa de controle dos sistemas vivos. Essa ideia, a chama-

da concepção informacional (STOTZ; GRIFFITHS; KNIGHT, 2004), dificilmente 

é trivial e, na falta de uma teoria da informação biológica, pode dar vez a im-

portantes confusões, a exemplo da ideia de que a informação seria “imaterial” 

e, assim, poderia corresponder ao sopro divino, encontrada em livro didático 

publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira. (JUNKER; SCHERER, 2002) 

É preocupante, pois, a grande frequência em que essa concepção é encontrada 

em livros didáticos de Biologia Celular e Molecular do ensino superior larga-

mente utilizados em todo o mundo (PITOMBO; ALMEIDA; EL-HANI, 2008a, 

2008b), livros didáticos de Biologia do ensino médio de seis países (GERICKE 

et al. 2014; GERICKE; HAGBERG, 2010a, 2010b; SANTOS; EL-HANI, 2009; 

SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012) e concepções de estudantes de Biologia 

do ensino superior. (JOAQUIM, 2009)

Outra preocupação diz respeito à relação entre a concepção informa-

cional e visões deterministas genéticas. Desde o começo da Biologia Molecular, 

a “informação” foi identificada com sequências de nucleotídeos que constituem 

genes. Contudo, quando a informação é concebida dessa maneira, torna-se difícil 

identificar outros tipos de informação na célula ou no organismo como um todo. 

Mesmo que apontemos outras moléculas “informacionais”, como RNAs e prote-

ínas, a “informação” que elas supostamente “contêm” ou “carregam” pode ser di-

retamente reduzida ao DNA. Em suma, quando a informação é conceitualizada 

dessa maneira, o DNA se torna uma espécie de reservatório de onde toda a “in-

formação” numa célula flui e para o qual ela pode ser em última análise reduzida. 

Essa visão sobre a “informação genética”, construída sobre bases teóricas frágeis 

e de caráter principalmente metafórico, está intimamente relacionada, pois, com 

o determinismo genético (OYAMA, 2000), que é um elemento importante do dis-

curso sobre genes na mídia e opinião pública. (KELLER, 2002) Afinal, ela favorece 

visões hiperbólicas sobre o papel do DNA nos sistemas vivos, que tomam o DNA 
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como um “programa de desenvolvimento” ou um “controlador” do metabolismo 

celular,5 metáforas comuns em livros didáticos do ensino médio e do ensino su-

perior. (PITOMBO; ALMEIDA; EL-HANI, 2008a, 2008b; SANTOS; EL-HANI, 2009; 

SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012) Tendemos a negligenciar, então, o fato de 

que o DNA parece funcionar não como um programa que controla a célula, mas 

como uma base de dados, ou um sistema de memória celular (ATLAN; KOPPEL, 

1990), desempenhando papéis que são obviamente importantes, mas que não po-

dem ser corretamente descritos se o tomarmos como agente ou molécula-mestre 

nos processos celulares. (NIJHOUT, 1990) Trata-se, em suma, de não perdermos 

de vista que não é o DNA que faz coisas para a célula, mas, antes, é a célula que faz 

coisas com o DNA. (EL-HANI; QUEIROZ; EMMECHE, 2009)

A despeito da utilidade da compreensão da informação propiciada pela 

teoria matemática da comunicação (SHANNON; WEAVER, 1949) para diferen-

tes propósitos na pesquisa biológica (ADAMI, 2004), ainda permanecemos sem 

uma teoria da informação biológica que possa dar conta das dimensões semân-

ticas e pragmáticas da informação, que para vários autores, são indispensáveis 

para uma compreensão da informação em sistemas vivos. (EL-HANI; QUEIROZ; 

EMMECHE; 2006, 2009; HOFFMEYER; EMMECHE, 1991; JABLONKA, 2002; 

KORZENIEWSKI, 2001) Ou seja, em sistemas vivos, uma teoria da informação 

deve ter como foco o significado das “mensagens” (sejam elas o que forem, em 

termos sintáticos) e o contexto no qual elas são interpretadas (podendo a inter-

pretação variar de acordo com o contexto). Podemos considerar a situação do 

conceito de informação biológica mais complicada do que aquela do conceito de 

gene, na medida em que a Biologia não possui uma riqueza de conceitos semân-

ticos e pragmáticos de informação que seja comparável àquela de conceitos de 

gene. (JABLONKA, 2002)

O modelo “moderno” de Gericke e Hagberg (2007) diz respeito à crise atual 

do conceito de gene. Contudo, não nos parece que, neste caso, o conceito de “mo-

delo” seja adequado. Afinal, não é possível ainda identificar um modelo de função 

gênica que tenha sido largamente aceito pela comunidade científica, em substi-

tuição ao modelo molecular-informacional. O conceito de gene se encontra ainda 

em fluxo, mudando de significado à medida que novas práticas científicas produ-

zem novas interpretações da estrutura e dinâmica dos sistemas genéticos. Se nos 

5 Para crítica dessa maneira de representar o DNA e os genes, ver, entre vários outros trabalhos, El-Hani 
(1997), Griffiths e Neumann-Held (1999), Keller (2002), Nijhout (1990), Oyama (2000), Smith (1994).
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perguntarmos o que um estudante de Biologia deve aprender sobre a situação do 

gene nos dias atuais, a resposta mais apropriada será a de que ele deve aprender 

que não há ainda um novo significado constituído para o conceito de gene, que 

se configura, pois, como um campo controverso e contestado, no qual diferentes 

ideias se confrontam. No restante deste texto, nos debruçaremos sobre ideias 

contemporâneas sobre genes, as quais, nesse campo de controvérsias, configuram 

diferentes reações aos problemas enfrentados por este conceito central no pen-

samento biológico.

Repensando o gene na virada do século XX para o XXI

Nosso conhecimento atual sobre a organização e dinâmica do genoma trouxe 

sérios problemas para a atualização, pelo modelo molecular-informacional, da 

ideia de uma unidade genética constitutiva dos sistemas de memória dos seres 

vivos. Tornou-se evidente que os genes não são discretos (há genes superpostos 

e localizados dentro de outros genes), nem contínuos (há regiões não codifican-

tes, íntrons, separando as regiões codificantes do DNA). Eles não têm necessa-

riamente localização constante (são encontrados em elementos genéticos mó-

veis, os transposons), e não são unidades funcionais (transcritos de RNA sofrem 

emenda alternativa, resultando em proteínas com distintas funções, proteínas 

frequentemente são multifuncionais, e a ação dos produtos gênicos é fortemen-

te dependente de contextos celulares e supracelulares). Tampouco são os genes 

unidades estruturais, como mostram os genes interrompidos. Quando há tantos 

problemas envolvendo as propriedades usadas para definir um conceito, é natu-

ral perguntarmos, então, o que é a entidade que está sendo definida. (PEARSON, 

2006)

Avanços recentes da Biologia Molecular, Genômica e Proteômica tornaram 

ainda mais difícil conceber genes como unidades estruturais e funcionais. Está 

claro agora que os sistemas genéticos operam em vários níveis hierárquicos, en-

volvendo redes complexas de interações entre genes, produtos gênicos e outros 

componentes celulares. (BARABÁSI; OLTVAI, 2004; DAVIDSON, 2010; KNIGHT; 

PINNEY, 2009; MANIATIS; REED, 2002; PRILL; IGLESIAS; LEVCHENKO, 2005) 

Consequentemente, a compreensão da dinâmica e até mesmo da estrutura dos ge-

nes requer que eles sejam localizados dentro de redes e vias complexas. (IDEKER; 

GALITSKI; HOOD, 2001) Isso significa que devemos ir além de um tratamento de 

genes como unidades de estrutura e função que, secundariamente, interagem em 
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redes complexas, concebendo os genes de uma maneira sistêmica, como estrutu-

ras emergentes produzidas pela rede de interações celulares e supracelulares nas 

quais o DNA está inserido.

Neste cenário, propostas de reformulação do conceito de gene têm prolife-

rado. Contudo, isso não significa que propostas dessa natureza só tenham emergi-

do recentemente. Além disso, as reformulações sugeridas para o conceito de gene 

tomaram uma diversidade de direções, que classificaremos como segue: mudan-

ças no estatuto ontológico dos genes; análises conceituais; e elaborações de novas 

linguagens para falar sobre genes.

Mudando o estatuto ontológico dos genes

Genes como conjuntos de domínios de DNA

Thomas Fogle, por exemplo, argumentava, já em 1990, contra a manutenção 

do conceito do gene como unidade – não importando se como unidade de herança, 

estrutura, função e/ou informação. A tentativa de manter esse conceito diante de 

anomalias que, àquela época, já haviam se acumulado substancialmente, levara a 

dois aspectos que são hoje reconhecidos como parte da crise do conceito de gene: 

a proliferação de significados atribuídos ao termo “gene” e a ausência de um apro-

priado reconhecimento da diversidade das arquiteturas gênicas, particularmente 

em eucariotos. Para Fogle, não é o conceito de gene em si, mas o conceito de gene 

como unidade que não pode ser reconciliado com nosso conhecimento crescente 

sobre a estrutura e função dos genomas. Assim, seria possível salvar o conceito 

de gene por meio de uma redefinição que deixasse de lado o conceito de unidade. 

Essa não é, contudo, uma mudança menor: a principal bagagem histórica do con-

ceito de gene reside precisamente em sua compreensão como unidade básica da 

vida. (KELLER, 2002)

Fogle (2000) propõe uma mudança no estatuto ontológico do conceito de 

gene, de uma unidade para um conjunto de domínios de DNA. De acordo com esta 

visão, um gene é construído a partir de uma reunião de domínios de DNA, como 

“[...] uma coleção de entidades componentes que juntas definem sua estrutura e 

influenciam o fenótipo”. (FOGLE, 1990, p. 367) Os domínios são, por sua vez, se-

quências de nucleotídeos que podem ser distinguidas umas das outras com base 

em propriedades estruturais e/ou atividades: éxons, íntrons, promotores, amplifi-

cadores (enhancers), operadores etc. Uma vez compreendidos dessa maneira, uma 
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consequência importante é que os genes não são mais localizados no DNA. Apenas 

domínios se encontram no DNA. Um domínio único pode ser parte de mais de um 

gene, de modo que nenhuma unidade que corresponda ao gene pode ser identifi-

cada no DNA. Um aspecto positivo dessa proposta é que ela acomoda várias ano-

malias, como, por exemplo, genes superpostos e emenda alternativa, ao romper 

com a ideia do gene como unidade estrutural. Há, contudo, aspectos que não são 

claros na reformulação trazida por Fogle: ele está propondo que o gene, como con-

junto de domínios, deve ser entendido de forma realista – situado na célula em si 

mesma, digamos, ao nível do RNA – ou que devemos compreender o gene de modo 

menos realista, por exemplo, como um objeto epistêmico (RHEINBERGER, 2000) 

construído pela comunidade científica? Não é possível responder essa pergunta 

com clareza a partir dos argumentos de Fogle, o que tem implicações importantes 

para sua interpretação: no primeiro caso, os genes continuam sendo compreen-

didos em termos ontológicos, embora situados numa entidade celular distinta do 

DNA; no segundo, a compreensão do que sejam genes se desloca na direção da 

epistemologia.

Conceito sistêmico de gene

Maria Inês Pardini e Romeu Guimarães (1992) também argumentam con-

tra a ideia de genes como unidades, propondo um conceito sistêmico de gene que 

comporta uma alteração no seu estatuto ontológico na mesma direção da propos-

ta de Fogle, mas de modo mais claro. Eles sustentam que um gene é uma combi-

nação de sequências de ácidos nucleicos (DNA ou RNA) que corresponde a um 

produto determinado e é definida pelo sistema celular. Essa é uma posição mais 

claramente realista, sugerindo que tal combinação de sequências nucleotídicas 

poderia ser encontra em moléculas de RNA maduras, após o processamento de 

transcritos primários. Contudo, tal ideia não vai além de uma sugestão no trabalho 

desses autores. 

Revisitando o gene a partir dos projetos genoma

Os projetos genoma resultaram na chamada “era pós-genômica”. (MORANGE, 

2006) Após os primeiros genomas completos terem sido sequenciados, a genô-

mica e a proteômica emergiram como campos de pesquisa. Isso eventualmente 

conduziu a uma nova era da investigação genética tornada possível pelo acesso 
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aos genomas completos, disponibilizados em bancos de dados de consulta pública, 

como aquele do National Center for Biotechnology Information,6 mantido pelo go-

verno norte-americano. Nesses novos campos, entre as tarefas que têm engajado 

pesquisadores, temos a tentativa de atribuir significado – por exemplo, funcional –  

à enorme quantidade de dados produzida pelo sequenciamento de genomas, pelo 

mapeamento em larga escala de redes celulares complexas (por exemplo, de inte-

ração entre proteínas) e pela investigação em larga escala de padrões de expressão 

gênica. Ao longo desse esforço, emergiram não somente dificuldades adicionais 

para o modelo molecular-informacional, mas também propostas com a intenção 

de ressignificar o que entendemos por “genes”.

Nesse sentido, temos uma hesitação em derivar dos achados sobre geno-

mas e proteomas uma reformulação de nosso entendimento dos genomas. Num 

glossário associado ao Projeto Genoma Humano (PGH), por exemplo, o gene é 

definido como “a unidade física e funcional fundamental da hereditariedade. Um 

gene é uma sequência ordenada de nucleotídeos localizada numa posição parti-

cular em um cromossomo particular que codifica um produto funcional específi-

co – uma proteína ou molécula de RNA)”. (GENE, [entre 1990-2003]) Essa é uma 

definição conservadora, nada mais que uma expressão do conceito molecular 

clássico.

Contudo, essa atitude mais conservadora não caracteriza todos os atores 

e recursos associados ao PGH. Por exemplo, num dos artigos que apresentaram, 

há mais de dez anos, o primeiro esboço (draft) da sequência genômica humana, en-

contramos uma interpretação do gene como “um lócus de éxons co-transcritos”. 

(VENTER et al., 2001) Essa interpretação decorre de observações de que “[...] um 

gene único pode dar origem a múltiplos transcritos e, assim, a múltiplas proteínas 

distintas com funções múltiplas, por meio de emenda alternativa e de sítios alter-

nativos de iniciação e terminação da transcrição”. (VENTER et al., 2001, p. 1317) 

Temos aqui um avanço em relação a definições mais conservadoras, como aquela 

citada do glossário acima. Afinal, essa interpretação se distancia do conceito mole-

cular clássico e busca acomodar fenômenos como a emenda alternativa. Contudo, 

ela não comporta mudanças ontológicas mais importantes, como aquelas suge-

ridas por Fogle (1990) e Pardini e Guimarães (1992) e, por isso mesmo, ainda se 

defronta com dificuldades, de diferentes magnitudes. A emenda alternativa, por 

6 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>.
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exemplo, não respeita as fronteiras dos éxons, podendo afetar o tamanho dos 

éxons codificantes. Assim, sequências que estão presentes em alguns RNAs como 

éxons, em outros, são eliminadas, como se fossem íntrons, ainda que, no DNA, es-

tejam situadas dentro da fronteira do que consideramos éxons. Logo, a ideia de 

tomar éxons como unidades estruturais no genoma, que está subjacente a propos-

tas como a de Venter e colaboradores (2001), também é desafiada pela emenda 

alternativa. Além disso, mudanças podem ocorrer durante o processamento de 

RNA de modo a produzir sequências codificadoras que não são encontradas ao 

nível do DNA, como no caso da edição de mRNA. Por fim, focar nos éxons codi-

ficantes pode deixar de fora um dos achados mais impressionantes da pesquisa 

genômica dos últimos dez anos, a saber, que não somente uma porção diminuta 

do genoma humano codifica proteínas (algo que já se sabia antes), mas que as re-

giões anteriormente denominadas “DNA lixo” são na verdade transcritas em pe-

quenas moléculas de RNA de diferentes classes, que não codificam proteínas, mas 

cumprem papéis centrais na dinâmica genômica, por exemplo, em sua regulação. 

(CARTHEW, 2006; HENDRICKSON et al., 2009; NIWA; SLACK, 2007) Li e colabo-

radores (2011) verificaram, por exemplo, mais de 10,000 sítios nos quais as sequ-

ências de RNA não correspondem a sequências de DNA, numa comparação entre 

sequências de RNA e DNA de linfócitos B de 27 indivíduos de nossa espécie.

Em outros projetos da era pós-genômica, sugestões explícitas de redefini-

ção do gene são encontradas. A mais notável resultou do projeto ENCyclopedia of 

DNA Elements (Encode), um consórcio internacional de cientistas que estão bus-

cando identificar os elementos funcionais na sequência genômica humana.7 De 

acordo com esta definição, uma sequência de nucleotídeos deve satisfazer três 

condições para ser um gene: 1) Um gene é uma sequência genômica (de DNA ou 

RNA) que codifica diretamente produtos funcionais, sejam RNAs ou proteínas;  

2) No caso de haver vários produtos funcionais que compartilham regiões super-

postas [no DNA], toma-se a união de todas as sequências genômicas superpostas 

que os codificam; 3) Essa união deve ser coerente – feita separadamente para os 

produtos de RNA e proteicos finais – mas não requer que todos os produtos com-

partilhem necessariamente uma subsequência comum. (GERSTEIN et al., 2007)

7 A base de dados do Encode se encontra em <http://www.genome.gov/10005107#4>.Os participantes e 
os projetos incluídos no Encode são listados em <http://www.genome.gov/26525220>. Ver também The 
Encode Project Consortium (2004).
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Com base nessas condições, eles definem o gene de modo conciso como 

“uma união de sequências genômicas que codificam um conjunto coerente de pro-

dutos funcionais potencialmente superpostos”. (GERSTEIN et al., 2007, p. 677)

Temos aqui um esforço para manter o gene no DNA, não obstante a difi-

culdade de segmentar essa molécula em genes, como seus constituintes.8 É desse 

esforço que decorre a formulação do gene como união de sequências genômicas, 

e não como segmento de DNA. Nesse sentido, a definição de Gerstein e colabo-

radores segue na mesma direção daquelas de Fogle e Pardini e Guimarães, mas 

se mostra mais conservadora do que estas, que, como discutimos acima, podem 

implicar que os genes sejam situados no RNA, e não no DNA, ou que os genes se-

jam mais bem entendidos como objetos epistêmicos construídos pela comunidade 

científica, o que pode resultar (embora não o faça necessariamente) que hipóte-

ses de correspondência a entidades reais no DNA ou no RNA não sejam necessá-

rias. Em suma, por essa via, pode-se retornar a uma atitude instrumental em rela-

ção aos genes, como aquela que caracterizou as primeiras décadas da Genética. 

Sintomaticamente, há vários anos, a interpretação de um filósofo da Biologia 

(FALK, 1986) era que as dificuldades de lidar com o conceito de gene já haviam 

inclinado a comunidade científica a um retorno a tal atitude instrumental. Talvez 

esta atitude esteja subjacente à própria ideia de Gerstein e colaboradores (2007) 

de definir genes como uniões de sequências genômicas que codificam conjuntos 

coerentes de produtos funcionais, uma vez que estas uniões podem situar-se mais 

em nossos modelos sobre os sistemas genéticos do que nas moléculas propria-

mente ditas.

Seja como for, uma consequência importante dessa definição decorre da 

superposição de produtos funcionais em seu uso das mesmas sequências primá-

rias de DNA: o foco se desloca das sequências de DNA propriamente ditas para 

os produtos gênicos e disso decorre a eliminação de uma relação de um-para-um 

entre sequências codificantes de DNA e produtos funcionais. Ou seja, o conceito 

do gene como unidade estrutural e funcional no DNA foi posto de lado, sem dúvida 

em resposta às anomalias discutidas acima, explicitamente levadas em conta por 

Gerstein e colaboradores (2007).

No entanto, a definição de gene do Encode não está livre de problemas. Smith 

e Adkison (2010) apresentam uma série de exemplos que constituem exceções à 

8 A este respeito, ver Kitcher (1982).
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definição do Encode e, assim, violam um dos critérios para uma definição satisfató-

ria de gene que os próprios Gerstein e colaboradores assumem, a saber, de que tal 

definição deve ser um enunciado de uma ideia simples, não uma lista de vários me-

canismos e exceções. (GERSTEIN et al., 2007, p. 676) Scherrer e Jost (2007b), por 

sua vez, oferecem uma crítica de maior alcance, argumentando que o conceito de 

gene proposto pelo Encode é um híbrido de dois aspectos dos sistemas genéticos, 

a codificação e a função, mas deixa de um lado um terceiro aspecto, a regulação, 

que eles consideram crucial, por mediar entre os dois primeiros aspectos.

Uma mudança mais radical na ontologia do gene:  

de entidade a processo

Uma mudança ontológica mais radical se encontra no conceito do gene mo-

lecular processual (process molecular gene concept) de Eva Neumann-Held (1999, 

2001).9 Nesse caso, genes não são tratados como entidades compostas por sequên-

cias de ácidos nucleicos, sejam de DNA ou de RNA, mas como todo o processo mo-

lecular subjacente à capacidade de expressar um produto particular (polipeptídeo 

ou RNA): “[...] ‘gene’ denota o processo recorrente que leva à expressão temporal 

e espacialmente regulada de um produto polipeptídico particular”. (GRIFFITHS; 

NEUMANN-HELD 1999, p. 659) O estatuto ontológico dos genes muda radical-

mente com essa proposta, na medida em que eles passam de entidades a proces-

sos. O foco se desloca para o modo como sequências de DNA são usadas no pro-

cesso de síntese de polipeptídeos e RNAs, envolvendo não somente o DNA, mas 

uma série de entidades que participam de tal processo, incluindo grandes com-

plexos macromoleculares incluindo RNAs e proteínas, como aqueles envolvidos 

na transcrição de sequências de DNA em moléculas de RNA. Uma das vantagens 

dessa maneira de compreender os genes é que ela se contrapõe às visões hiper-

bólicas sobre o papel do DNA nos sistemas vivos que comentamos acima. A tese 

de que o DNA poderia ser um programa desenvolvimental ou um controlador do 

metabolismo celular não é compatível com tal visão, que deixa particularmente 

claro que o DNA é um recurso usado pela célula, lado a lado com outros recursos, 

para realizar processos metabólicos fundamentais. (OYAMA, 2000)

No conceito do gene molecular processual, diferentes condições epige-

néticas que podem afetar a expressão gênica são incorporadas no gene. Uma 

9 Ver também Griffiths e Neumann-Held (1999).
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interpretação que trata os genes como processos permite superar alguns proble-

mas enfrentados pelo conceito de gene. Ela torna possível acomodar anomalias 

enfrentadas pelo conceito molecular clássico, como, por exemplo, a emenda alter-

nativa ou a edição de mRNA, uma vez que esses fenômenos são parte dos pro-

cessos que constituem, nessa interpretação, o gene. Essa proposta também en-

frenta, no entanto, dificuldades importantes: 1) ela aumenta substancialmente o 

número de genes em eucariotos, em virtude do grande número de polipeptídeos 

gerados por emenda alternativa; 2) faz com que o gene seja transposto para um 

nível superior na hierarquia biológica, ao incluir no gene os sistemas multimolecu-

lares associados com transcrição e processamento de RNA, ou com a tradução de 

mRNA em sequências de aminoácidos; 3) torna difícil individuar genes, em virtude 

da dependência dos processos de expressão gênica em relação ao contexto celular 

e supracelular. (MOSS, 2001)

Esses são problemas sérios, mas não necessariamente fatais. (EL-HANI; 

QUEIROZ; EMMECHE, 2009; MEYER; BOMFIM; EL-HANI, 2013) O primeiro 

problema é o menos sério: se uma compreensão acerca dos genes for considerada 

mais apropriada, não será motivo para recusá-la o fato de que aumenta o núme-

ro de genes. Ao contrário, isso pode ser até mesmo uma vantagem do tratamento 

dos genes como processos, na medida em que pode ajudar a resolver o chamado 

paradoxo do valor N (CLAVERIE, 2001; XIA et al., 2008), ou seja, de que o conjun-

to total de genes (genoma) dos metazoários é muito menor do que seu conjunto 

total de proteínas (proteoma). Essa observação constitui um paradoxo também 

pela similaridade da quantidade de genes encontrada em organismos que situa-

mos, ainda que intuitivamente, em diferentes graus de complexidade, como seres 

humanos, moscas-das-frutas (Drosophila melanogaster), Caenorhabditis elegans (um 

nematódeo) e a planta Arabidopsis thaliana. Humanos, por exemplo, possuem em 

torno de 30 a 40 mil genes (INTERNATIONAL HUMAN GENOME SEQUENCING 

CONSORTIUM, 2001; VENTER et al., 2001) e um proteoma composto por cerca 

de 90 mil proteínas (MAGEN; AST, 2005), cinco vezes maior do que o proteoma da 

drosófila. O conceito do gene molecular processual acomoda essa diferença, ao in-

cluir mecanismos que levam à expansão do proteoma, como a emenda alternativa, 

nos próprios genes, tornando o número de genes e proteínas equiparáveis.

Decerto, isso não resolve todos os dilemas resultantes do conhecimen-

to que temos obtido sobre os tamanhos do genoma e do proteoma de organis-

mos. De modo geral, as dimensões do genoma e do proteoma não se mostram 
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correlacionados com nossas intuições sobre a complexidade dos organismos. 

Nesse ponto, a atenção tem sido cada vez mais dirigida para redes complexas de 

interações entre genes, produtos gênicos e outros componentes celulares, na me-

dida em que a complexidade das redes de interações entre proteínas e das redes 

regulatórias parece capaz de explicar as diferenças de complexidade entre os or-

ganismos. (SUKI, 2012; XIA et al., 2008)

Quanto ao segundo problema, de que o gene é transposto para um nível su-

perior na hierarquia biológica pelo conceito molecular processual, é possível ar-

gumentar que conceitos biológicos são usualmente definidos de uma perspectiva 

organísmica, o que torna natural relacionar conceitos em um dado nível hierárqui-

co a conceitos em níveis superiores, celulares e supracelulares. Assim, pareceria 

natural que genes sejam dependentes de níveis superiores na hierarquia biológica, 

como uma consequência da complexidade dos sistemas vivos. Contudo, “ser de-

pendente de” não é o mesmo que “ser definido como”, de modo que esse argumen-

to não fornece senão um ligeiro paliativo para este problema. É necessário admitir, 

pois, que a transposição do gene molecular processual para um nível superior na 

hierarquia biológica é de fato um aspecto contraintuitivo dessa maneira de com-

preender genes. Não podemos esquecer, contudo, que muitos avanços científicos 

são contraintuitivos e, tampouco, que a situação não deve ser interpretada (ao 

menos não necessariamente) como um reposicionamento ontológico dos genes, 

mas, em termos epistemológicos, como a construção de um modelo que decompõe 

sistemas vivos de maneira diversa da usual, situando os genes em níveis diferentes 

de um modelo explicativo.

Finalmente, no que concerne ao terceiro problema, a dificuldade de indivi-

duar genes pode ser considerada uma característica e não um problema de uma 

abordagem orientada para processos. Por sua dependência do contexto e falta 

de contornos tão bem definidos quanto aqueles das entidades, processos são de 

fato mais difíceis de individuar do que entidades. Contudo, a situação é similar 

àquela do primeiro problema: se concluirmos que tratar genes como processos é 

uma maneira mais apropriada de compreendê-los, lidar com genes mais difíceis 

de serem individuados constituirá uma razão fraca para rejeitar tal mudança con-

ceitual. Além disso, é possível argumentar que a dificuldade de individuar genes 

pode se converter numa vantagem dessa abordagem, na medida em que mina a 

plausibilidade de visões atomistas da arquitetura e dinâmica do genoma, compro-

metidas com a ideia de que este seria constituído por algum bloco de construção 
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facilmente identificável. Ou seja, a dificuldade de individuação de genes pode não 

ser mais do que a dificuldade de identificar genes como unidades, mas longe de 

ser uma desvantagem isso pode significar apenas um rompimento com uma ideia 

reconhecida como problemática na própria literatura sobre o conceito de gene. 

(FOGLE, 1990; KELLER, 2002; KITCHER, 1982)

Alguns trabalhos posteriores propuseram modificações radicais da ontolo-

gia do gene que vão na mesma direção do conceito do gene molecular processu-

al de Neumann-Held, sugerindo que genes são processos construídos pela célula 

usando sequências nucleotídeos, e não entidades físicas no DNA ou em alguma 

outra molécula, como o RNA. Keller (2005), ao apresentar uma visão mais otimista 

sobre o futuro do gene do que vemos em O século do gene (KELLER, 2002), toma 

essa direção, ainda que não a desenvolva plenamente. Em seu artigo de 2005, ela 

argumenta que os sistemas genéticos assumiram, no século XXI, o papel conferi-

do ao gene no século anterior, mas este último conceito poderia sobreviver, mas 

somente se fosse radicalmente ressignificado. Sua proposta é que desloquemos 

nosso foco das entidades ou dos componentes dos sistemas vivos vistos isolada-

mente, para uma compreensão de processos de interações em redes complexas. 

Contudo, para que esse deslocamento seja bem sucedido e, indo além de jargões 

e modismos, possamos de fato construir uma “biologia de sistemas” (systems 

biology), é necessário superar hábitos de pensamento arraigados, que dão priori-

dade às partes dos sistemas, e não aos sistemas em sua totalidade. Ou seja, modos 

reducionistas de pensar devem ser superados por uma visão que seja realmente 

sistêmica, e não somente um reducionismo em larga escala, como parece ser boa 

parte dos projetos do que se tem chamado “biologia de sistemas”. (BRUNI, 2003; 

EL-HANI; QUEIROZ; EMMECHE, 2009; KELLER, 2005) Essa mudança de modo 

de pensar atinge diretamente os genes, uma vez que, entre as partes dos sistemas 

vivos, nenhuma recebeu mais ênfase no século XX do que eles, ao serem tratados 

como unidades de estrutura, função e informação, como se pudessem ter signifi-

cado quando isolados dos sistemas celulares nos quais operam. Em sua proposta 

de reconstrução de nossa compreensão dos genes, Keller nos convida a adotar 

um novo léxico no qual genes sejam tomados como verbos, e não como substanti-

vos. Trata-se, em suma, de conceber genes de uma maneira mais dinâmica, na qual 

pode até mesmo ser o caso de dizermos que a célula geneia, ou seja, combina dina-

micamente elementos de seu sistema de memória – sequências de nucleotídeos 

– de modo a construir genes. Note-se, contudo, que esta proposta, embora tenha 



80  •  Charbel Niño El-Hani

proximidade com uma perspectiva orientada para processos, não precisa neces-

sariamente tomar os genes como processos. Esses podem continuar a ser enten-

didos como entidades, por exemplo, combinações de sequências nucleotídicas – 

como nas propostas de Fogle (1990) e Pardini e Guimarães (1992) – construídas 

pelas células, que podem ser situadas em outras moléculas, por exemplo, RNAs.

El-Hani, Queiroz e Emmeche (2009) desenvolveram uma análise semió-

tica do processamento de informação genética, baseada na teoria dos signos de 

Charles S. Peirce, que também abraça uma perspectiva orientada para processos. 

Os genes são tratados, nesse trabalho, como signos no DNA, o genoma, como um 

sistema de signos, e a informação genética, como a ação dos genes qua signos, ou 

nos termos de Peirce, semiose. Duas interpretações são oferecidas para os resul-

tados dessa análise semiótica, cada uma implicando uma maneira distintiva de 

conceber os genes. Numa interpretação menos radical, genes ainda são localiza-

dos no DNA, mas como signos potenciais, cujos efeitos sobre a célula têm lugar 

por meio de um processo semiótico que corresponde, nessa análise, à informação 

genética e envolve irredutivelmente três elementos, fazendo uso da interpretação 

peirceana da semiose: um segmento de DNA como um signo,10 uma sequência es-

pecífica de aminoácidos como um objeto (do signo) e um espectro de interpretabi-

lidade de signos no DNA, isto é, um conjunto de possibilidades de reconstrução de 

sequências de aminoácidos a partir do signo no DNA como um interpretante (do 

signo). Isso implica que o significado dos genes para as células emerge num nível 

sistêmico acima do molecular, não sendo redutível ao nível do DNA. Nessa inter-

pretação, apenas a informação genética é concebida como um processo. Contudo, 

uma interpretação mais radical também é apresentada, na qual os genes também 

são concebidos como processos emergentes ao nível do sistema celular, no qual 

as sequências de DNA são interpretadas, sob influência de processos celulares e 

supracelulares. Essa visão se aproxima, então, do gene molecular processual de 

Neumann-Held.

Gene-P e Gene-D: uma análise conceitual do gene

Diante da crise do conceito de gene, Moss (2001, 2003a, 2003b) não propôs uma 

reformulação, mas realizou uma análise conceitual que levou a uma distinção 

10 Hoje formularíamos essa interpretação situando os genes, como signos potenciais, no RNA, e não no DNA 
(ver adiante).
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entre dois significados atribuídos a esse conceito. Ele distinguiu, assim, entre ge-

nes-P e genes-D, buscando diferenciar claramente duas maneiras de entender os 

genes que, segundo sua análise, foram frequentemente confundidas ao longo do 

século XX.

O gene-P corresponde ao gene como determinante de fenótipos ou dife-

renças fenotípicas. Como escreve Moss (2003a, p. 45): “Genes para fenótipos, i.e. 

Genes-P, podem ser encontrados, em geral […] quando algum desvio de uma sequ-

ência normal resulta em alguma previsibilidade numa diferença fenotípica.”

Trata-se da “[…] expressão de um tipo de preformacionismo instrumental”. 

(MOSS, 2001, p. 87) O gene-P é, pois, um conceito instrumental, que não é acom-

panhado por uma hipótese de correspondência com a realidade. É esta natureza 

instrumental que torna aceitável a suposição simplificadora de um determinismo 

preformacionista, ou seja, de um mapeamento simples entre genótipo e fenótipo, 

como se o traço já estivesse de algum modo contido no gene, ainda que somente 

em potência. Esse é um conceito útil para algumas tarefas relevantes na Genética, 

como as análises de heredogramas ou a realização de melhoramento genético por 

métodos controlados de cruzamento.

O gene-P está associado a uma expressão usada com muita frequência na 

Genética, “gene para” (gene for) (KENDLER, 2005), em enunciados com a forma “X 

é um gene para Y”, em que X corresponde a um gene particular no genoma e Y, a 

uma característica ou, no caso humano, com frequência, a alguma desordem es-

tudada pela Genética Humana ou Médica. Além de seu largo uso na ciência, é co-

mum encontrarmos esses enunciados na mídia e na sociedade em geral, inclusive 

em relação a características de grande complexidade, como a orientação sexual, a 

criminalidade ou a inteligência. Quando usados sem o devido cuidado, eles veicu-

lam o mais flagrante determinismo genético, comportando visões simplistas sobre 

aspectos comportamentais e sociais que não podem ser tratados somente de uma 

perspectiva biológica. (LEVINS; LEWONTIN, 1985; LEWONTIN; ROSE; KAMIN, 

1984) O uso inadequado de tais enunciados se tornou tão frequente na mídia e 

opinião pública que não passou despercebido.

Quando falamos sobre “genes para olhos azuis”, por exemplo, estamos nos 

referindo a genes-P, a genes como se determinassem a característica “olhos azuis”. 

Há muitos casos, contudo, nos quais o “gene para” a característica não tem corres-

pondente material. Este é o caso, por exemplo, quando a característica resulta de 

toda uma série de alelos que afeta o funcionamento dos processos bioquímicos 
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envolvidos em seu desenvolvimento. No exemplo dos olhos azuis, alelos em vá-

rios loci gênicos distintos podem resultar numa diminuição da pigmentação da 

íris, através de diferentes efeitos deletérios sobre os processos bioquímicos que 

conduzem a tal pigmentação. Assim, o “gene para cor dos olhos azuis” correspon-

de a uma disjunção de alelos responsáveis pela diminuição da pigmentação da íris 

(G
1
vG

2
vG

3
v, ..., G

n
), e essa disjunção é uma expressão lógica, não uma entidade ma-

terial à qual possamos dizer que um conceito se refira. Isso não nega, no entanto, a 

utilidade do conceito de gene-P: para explicar e prever os resultados de um cruza-

mento entre um pai de olhos castanhos e uma mãe de olhos azuis, é possível usar 

de modo proveitoso a análise de heredogramas, acompanhada da simplificação 

apropriada (no contexto dessa análise) de que haveria um alelo que determinaria, 

por si só, a presença de olhos azuis. Por essa razão, podemos dizer que o gene-P 

é uma ficção útil, um conceito que tem poder explanatório e preditivo em alguns 

modelos e procedimentos importantes na Genética, mas, não obstante, é um con-

ceito instrumental, ao qual não devemos somar uma hipótese de correspondência 

a uma entidade real nos sistemas vivos que determinaria, por si só, características 

fenotípicas. Dentro desses limites, não há qualquer problema em falar num gene 

para uma característica. O problema é que esses limites de aplicabilidade do gene-

-P frequentemente não são considerados.

O gene-D, por sua vez, corresponde ao gene como um recurso desenvol-

vimental, que é tão importante, de acordo com o princípio da paridade cau-

sal (GRIFFITHS; KNIGHT, 1998), quanto outras causas do desenvolvimento, a 

exemplo dos fatores epigenéticos e ambientais.11 Ele é tipicamente concebido no 

discurso científico de uma maneira realista, como uma entidade material definida 

por alguma sequência molecular no DNA que age como uma unidade de transcri-

ção, fornecendo moldes moleculares para a síntese de produtos gênicos. Ou seja, 

genes-D são usualmente entendidos nos termos do conceito molecular clássico. 

O que é mais importante para o presente argumento, contudo, é o fato de que ge-

nes-D – tipicamente – não determinam características fenotípicas por si mesmos, 

como deixa claro o princípio da paridade.

A importância de distinguir claramente entre gene-P e gene-D segue do 

argumento de que, embora seja útil pensar nos genes dessas duas maneiras, a 

11 É importante deixar claro que a distinção entre gene-P e gene-D não é idêntica à distinção entre gene 
clássico e gene molecular. Entidades moleculares podem ser tratadas como genes-P, como ocorre quando 
nos referimos, por exemplo, ao gene para fibrose cística. (MOSS, 2001, 2003a)
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confusão entre esses dois conceitos de gene nada produz de bom. (MOSS, 2001) 

Gene-P e gene-D são conceitos distintos, com diferentes domínios de aplicação, 

em diferentes jogos explanatórios da ciência. A confusão entre eles tem consequ-

ências sociopolíticas importantes, por ser uma das principais fontes do determi-

nismo genético, cujas implicações ideológicas na arena social e política têm sido 

apontadas há um longo tempo. (LEVINS; LEWONTIN, 1985; LEWONTIN, 1983; 

LEWONTIN; ROSE; KAMIN, 1984)

Análises de livros didáticos de Biologia do ensino médio mostram como essa 

confusão tem lugar e quais suas consequências. (GERICKE et al. 2014; SANTOS;  

EL-HANI, 2009; SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012) Em livros didáticos de 

seis diferentes países (Brasil, Suécia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Grã-

Bretanha), o uso do conceito de gene-P era bastante comum, mas, mais do que 

isso, ao longo dos livros ele era usado em combinação com o conceito molecular 

clássico, sem qualquer referência aos contextos de aplicação e às limitações des-

ses distintos modos de conceitualizar genes. A natureza de um uso válido e ade-

quado da ideia de genes para características dificilmente se mostra de modo claro 

no discurso dos livros didáticos. Uma das razões reside na ausência de um trata-

mento histórica e epistemologicamente informado dos genes, nem mesmo com o 

objetivo modesto de ensinar com modelos científicos e sobre modelos científicos.

Nesses livros, um padrão muito comum consiste em tratar do papel dos 

genes como unidades de herança, no domínio da Genética clássica e nos termos 

do modelo mendeliano, e então avançar na direção de um tratamento molecular 

dos genes, geralmente alinhado com o conceito molecular clássico. Desse modo, 

usualmente os estudantes aprendem sobre genes como determinantes de fenóti-

pos ao aprender e resolver exercícios sobre heredogramas, sem qualquer pista de 

que estejam lidando com um modelo específico, com suposições simplificadoras 

da relação genótipo-fenótipo que somente podem ser aceitas no domínio de apli-

cação daquele modelo. À medida que o discurso dos livros didáticos sobre genes 

se desenvolve, eles são localizados no DNA como unidades estruturais e funcio-

nais. Assim, a propriedade de ser um determinante de fenótipos é simplesmente 

transferida do conceito de gene-P para o conceito molecular clássico. O cenário 

está pronto para a educação de deterministas genéticos: o uso da mesma palavra, 

“gene”, sem qualquer discussão do papel de modelos na ciência, com seus contex-

tos específicos de aplicação, e sem qualquer menção a modelos de função gênica, 

conduz à confusão entre gene-P e gene-D.
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Esse é um problema muito relevante no ensino de Genética, que é uma das 

fontes do determinismo genético tão comum no discurso popular sobre genes e, 

inclusive, nos próprios livros didáticos. (ABROUGUI; CLÉMENT, 1996; CÁSTERA 

et al., 2008; CONDIT; OFULUE; SHEEDY, 1998; CONDIT et al., 2001; FORISSIER; 

CLÉMENT, 2003; GERICKE; HAGBERG, 2010a, 2010b; GERICKE et al., 2014; 

KELLER, 2002; NELKIN; LINDEE, 1995; SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012) 

Numa análise dos diferentes significados do conceito de gene em jornais britâni-

cos e noruegueses entre 2003 e 2006, Carver, Waldahl e Breivik (2008, p. 946) 

verificaram que o significado determinista era “[...] o mais sucinto e sensacional”, 

sendo “comumente encontrados em reportagens ao estilo tabloide”. À medida que 

a aprendizagem sobre genes se torna profundamente contaminada com uma vi-

são determinista genética, estudantes têm menor probabilidade de desenvolver 

uma visão crítica de questões sociocientíficas relacionadas à genética (SADLER; 

ZEIDLER, 2004, 2005; SADLER, 2011) ou de se tornarem capazes de decisões 

socialmente responsáveis (SANTOS; MORTIMER, 2001) em situações que envol-

vem conhecimentos sobre genes e suas funções em sistemas vivos. Como Nelkin e 

Lindee (1995, p. 197) discutem:

Os achados da ciência da Genética – sobre comportamento 
humano, doenças, personalidade e inteligência – se tornaram 
um recurso popular precisamente porque se conformam a, e 
complementam crenças culturais existentes sobre identida-
de, família, gênero e raça [...] o desejo de previsão, a necessi-
dade de fronteiras sociais e a esperança de controle do futuro 
humano [...] Se tais proposições são de fato consistentes ou 
não pode ser irrelevante; seu apelo público e apropriação po-
pular refletem seu poder social, e não científico.

A Genética é conectada com questões sociocientíficas de central importân-

cia, como a clonagem, a pesquisa com células-tronco, os organismos geneticamen-

te modificados, a engenharia genética, o uso de testes genéticos na sociedade, a 

eugenia e a reprogenética. Sadler e Zeidler (2005) verificaram que os padrões de 

raciocínio dos estudantes sobre questões sociocientíficas relacionadas à engenha-

ria genética são influenciados por seus conhecimentos de Genética. Isso mostra a 

importância de que aprendam sobre genes de uma maneira apropriada, para sua 

vida futura não somente como estudantes, mas como cidadãos que precisam es-

tar informados por uma compreensão científica consistente sobre o assunto para 
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participar ativa e plenamente das tomadas de decisão democráticas. Esta compre-

ensão consistente não será alcançada se confusões como esta entre gene-P e gene-

-D não forem sanadas no ensino de Genética.

Devemos considerar, por fim, que o trabalho de Moss tem sido alvo de críti-

cas importantes, como a que encontramos, por exemplo, em Knight (2007). Meyer, 

Bomfim e El-Hani (2013) discutem essas críticas em detalhe e concluem que, apesar 

delas, a distinção entre gene-P e gene-D ainda tem um papel relevante a desempe-

nhar na pesquisa biológica e na educação científica, como argumentamos acima. 

Cientistas podem ter dificuldade em lidar com a confusão entre gene-P e gene-D, 

como mostra, por exemplo, sua presença em livros escritos por cientistas, seja para o 

ensino médio (AMABIS; MARTHO, 2005; FROTA-PESSOA, 2005; SANTOS; El-HANI, 

2009; SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012), seja para o ensino superior (ALBERTS 

et al., 2002; LODISH et al., 2003;a este respeito ver PITOMBO; ALMEIDA; EL-HANI, 

2008a, 2008b). Logo, o que dizer de estudantes, professores e outros cidadãos com 

muito menos experiência em lidar com a natureza complexa e sutil dos modelos e con-

ceitos da Genética? É pertinente, pois, fazer uso da distinção entre gene-P e gene-D, 

como proposta por Moss, nas práticas da ciência e na educação científica, ainda que 

com ressalvas que seguem de críticas como a de Knight (2007).12

Novas linguagens para falar sobre genes

Alguns trabalhos recentes realizaram análises conceituais acerca do gene que se 

mostram tão estendidas que implicam uma nova linguagem para falar sobre sis-

temas genéticos, na qual novas operações de distinção são feitas no mundo da 

experiência, conduzindo a novos esquemas categóricos e novas ontologias. Essas 

novas linguagens decompõem os sistemas genéticos em novas categorias e, assim, 

organizam nossa compreensão por meio de conjuntos de conceitos que diferem 

daqueles usados ao longo do século XX. De um lado, isso pode resolver ou até mes-

mo dissolver problemas e limites impostos pela nossa linguagem atual sobre ge-

nes, marcada por dificuldades que podem resultar, em parte pelo menos, do modo 

como categorizamos fenômenos. De outro lado, é de se esperar que haja dificulda-

de de tradução da linguagem já estabelecida nos campos da Genética e da Biologia 

Molecular para essas novas linguagens. Essa dificuldade, por sua vez, pode ser um 

obstáculo para a compreensão e eventual aceitação dessas novas maneiras de 

12 A este respeito ver Meyer, Bomfim e El-Hani (2013).
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falar pelos cientistas que se ocupam dos sistemas genéticos. Assim, um aspecto 

crucial para o sucesso dessas propostas é a manutenção de pontes suficientes en-

tre velhas e novas maneiras de falar sobre genes. Afinal, maior continuidade impli-

ca maior facilidade de tradução entre essas linguagens.

Para além do gene: o functor genético

Em 2007, Keller e Harel propuseram uma linguagem para falar de sistemas 

genéticos na qual o conceito de gene não é preservado.13 Essa linguagem está ba-

seada no conceito de functor genético14 ou genitor, que é definido como uma tri-

pla ordenada G = (O, D, B), onde O = organismo de um tipo especificado (i.e., com 

propriedades genéticas e comportamentais especificadas); D = um dene; e B = um 

bene. O dene é um enunciado sobre o DNA de O (ou, mais precisamente, uma fun-

ção com valor de verdade da(s) sequência(s) de DNA de O) e o bene, um enunciado 

sobre o comportamento de O (ou, mais precisamente, uma função com valor de 

verdade do tempo de vida de O).

Nessa linguagem, o gene é substituído por um conceito proximamente rela-

cionado, embora situado num nível lógico inteiramente distinto, o dene, que tam-

bém pretende capturar as bases da transmissão genética, mas, diferentemente do 

gene, não denota somente um segmento de DNA. Um dene é um tipo de enunciado 

geral sobre o DNA que representa características muito mais intricadas dessa mo-

lécula do que aquelas capturadas pelo simples enunciado de que ela contém uma 

subsequência particular que é expressa. Os elementos constitutivos do dene são 

encontrados no DNA, mas eles podem referir-se a todo o genoma de um organismo, ou 

a alguma porção contígua ou disjunta dele, podem conter superposição ou iteração de 

subsequências, e seus contornos podem ser fixos ou variáveis. Além disso, o dene inclui 

sequências que possuem significado funcional, mesmo que não sejam expressas. 

É por meio dessa flexibilidade do dene que Keller e Harel pretendem acomodar 

desafios ao conceito molecular clássico.

Embora seus elementos constitutivos sejam encontrados no DNA, não se 

pode localizar o dene nesta molécula, porque ele é um enunciado a seu respeito, 

13 Portanto, dois anos após ter apresentado uma visão mais otimista sobre o futuro do gene, Keller retornou 
à mesma posição encontrada em O século do gene, a de que o conceito de gene deve ser abandonado.

14 Na teoria das categorias, um functor é um tipo especial de mapeamento entre categorias, que pode ser 
informalmente definido como mapas entre categorias que preservam estruturas, ou, alternativamente, 
como um homomorfismo entre categorias. (MARQUIS, 2011)
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uma propriedade atribuída a ela. A proposta de Keller e Harel combina, em suma, 

duas tendências de reformulação do conceito de gene discutidas acima: eles tanto 

realizam uma análise conceitual que conduz a novas distinções acerca dos sistemas 

genéticos, quanto propõem passar de um discurso sobre genes, que assumiu caráter 

fortemente ontológico ao longo do século XX, para um discurso sobre denes, que, 

como enunciados, não são objetos de uma ontologia, mas de uma epistemologia.

Outro aspecto a considerar é que a linguagem proposta por Keller e Harel 

propicia uma clara separação entre estrutura, o que o organismo é em termos es-

táticos, o que é materialmente herdado, e função, o que o organismo faz em ter-

mos dinâmicos com aquilo que é herdado, i.e., sua funcionalidade e seu comporta-

mento. Por si só, o dene nada diz sobre função. Ele está focado apenas na estrutu-

ra, correspondendo a um enunciado sobre o DNA como uma entidade estática. O 

papel de especificar o comportamento associado a uma sequência de DNA – por-

tanto, à sua função, e não à estrutura – é atribuído ao bene, que é um enunciado 

sobre como o organismo se desenvolve, vive, comporta-se em termos dinâmicos. 

O bene inclui qualquer coisa que o organismo O faça que seja uma manifestação 

– mesmo que seja bastante indireta – do fato de que seu DNA possui as caracterís-

ticas especificadas pelo dene. O functor genético ou genitor, G = (O, D, B), cumpre 

o papel de unificar estrutura (expressa pelo dene) e função (expressa pelo bene) 

num organismo O, ou seja, de conectar aspectos estáticos (relativos ao seu sistema 

de memória) e dinâmicos dos sistemas vivos.

Essa linguagem tem a importante vantagem de evitar o determinismo 

genético. A relação entre bene e dene, como enunciados, é tal que o primeiro 

não segue simplesmente do segundo. O bene apenas possui o dene como uma 

de suas partes, lado a lado com o ambiente, os mecanismos desenvolvimentais, 

os processos epigenéticos de O, em conformidade com a tese da paridade causal 

de Griffiths e Knight (1998). Como um enunciado amplo e rico, que se refere a 

características modais e temporais complexas do comportamento do organismo 

ao longo do tempo, o bene não pode ser reduzido a enunciados simples sobre a 

transcrição do DNA em RNA ou a tradução do mRNA na estrutura primária de 

proteínas, por exemplo.

Temos na proposta de Keller e Harel, em suma, uma contribuição importante 

para a construção de uma visão sobre a estrutura e dinâmica do genoma, bem como 

sobre sua relação com a função celular, o desenvolvimento, a construção do fenó-

tipo, que se mostra compatível com o que temos aprendido sobre a complexidade 
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dos sistemas vivos. Ela pode desempenhar um papel importante, pois, na construção 

de uma “biologia de sistemas” digna do nome. O principal desafio a ser enfrentado 

diz respeito à dificuldade de assimilação dessa nova linguagem pela comunidade de 

geneticistas e biólogos moleculares, na medida em que ela traz dificuldades de tra-

dução em relação à velha linguagem sobre genes e, além disso, emprega estratégias 

lógicas com as quais aqueles cientistas não estão, em geral, familiarizados.

Codificação e regulação: gene, genon e transgenon

Scherrer e Jost (2007a, 2007b) desenvolvem uma nova linguagem para fa-

lar sobre genes a partir da distinção entre dois aspectos envolvidos na produção 

de polipeptídeos, codificação e regulação. Diante do problema histórico de que foi 

atribuída uma diversidade muito grande de significados a um único termo, “gene”, 

eles realizam uma análise conceitual que implica novas operações de distinção, as 

quais, por sua vez, são tomadas como fundamento de uma nova linguagem.

A partir de uma distinção entre função gênica, de um lado, e mecanismos de 

armazenamento e expressão de informação, de outro, Scherrer e Jost relacionam 

o gene principalmente ao aspecto funcional. Eles argumentam, então, que não po-

demos encontrar ao nível do DNA uma unidade que possa explicar a função gênica. 

O gene emerge – defendem esses autores – como unidade funcional ao nível dos 

RNAs maduros, após seu processamento.15 Essa é uma proposição que busca pre-

servar o conceito de unidade genética, mas ao custo de uma reformulação radical 

de nossa compreensão sobre genes. De um lado, ela guarda alguma semelhança 

com as propostas de Fogle (1990) e de Pardini e Guimarães (1992), mas é mais cla-

ra quanto à natureza e localização do gene. De outro, ela difere destas propostas 

por manter o conceito de unidade genética.

Genes que codificam proteínas emergem quando uma sequência de nucleo-

tídeos processada, não interrompida, resulta do processamento de RNA. A maioria 

15 Scherrer e Jost chegam a afirmar que sua proposta de localizar genes como unidades no RNA conduz à 
“definição e ao significado únicos e exclusivos do termo ‘gene’”. (SCHERRER; JOST, 2007a, p. 3) A ideia 
de situar genes no RNA se defronta, contudo, com uma série de problemas, os quais, em nosso enten-
dimento, podem ser resolvidos. Não temos espaço, contudo, para discutir esse ponto no presente texto, 
deixando-o para trabalhos futuros. Também não temos como discutir aqui a repercussão das propostas de 
Scherrer e Jost, que foram abordadas criticamente, por exemplo, em vários artigos, incluindo um número 
especial de Theory in Biosciences. (BILLESTER, 2009; FALK, 2010; FORSDYKE, 2009; GROS, 2009; JOAQUIM; 
EL-HANI, 2010; NOBLE, 2008, 2009, 2011; PROHASKA; STADLER, 2008; SCHERRER; JOST, 2009; STADLER 
et al., 2009; VICUÑA, 2011)
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dos desafios ao gene molecular clássico é superada na proposta de Scherrer e Jost, 

na medida em que o gene não é localizado no DNA, mas no RNA processado.

Sequências não interrompidas de mRNA de fato funcionam como unidades 

estruturais para a tradução. Para Scherrer e Jost, então, são estas sequências não 

interrompidas de RNA que constituem as unidades de função e análise genética, 

uma vez que são o equivalente da cadeia polipeptídica que é sintetizada. No caso 

de genes de RNA, a situação é um pouco mais complexa porque alguns RNAs fun-

cionais não são processados, embora a maioria dos RNAs o seja. Quando há pro-

cessamento, a situação é idêntica aquela dos genes que codificam proteínas, locali-

zados ao nível do RNA processado. Quando o transcrito de RNA não é processado, 

seria possível, em princípio, localizar o gene no DNA, mas, para fins de coerência 

e generalidade, é melhor situar o gene ao nível do RNA funcional, afirmando que, 

em casos excepcionais nos quais não ocorre processamento, há uma equivalência 

entre um domínio genômico (no DNA) e um gene (no RNA). Um domínio genômico 

é definido por Scherrer e Jost (2007b, p. 106) como um “[...] domínio de DNA que 

contém fragmentos de um ou vários genes coordenados por controles em cis [i.e, 

na mesma molécula de DNA], frequentemente uma unidade de transcrição e, em 

alguns casos, de replicação”. Diante desses argumentos, podemos afirmar simples-

mente que o gene corresponde a uma sequência de nucleotídeos bem delimitada 

num RNA funcional, não importando se este será traduzido na estrutura primária 

de proteínas (como ocorre no caso do mRNA).

O segundo aspecto envolvido na produção de polipeptídeos, a regulação da 

expressão gênica, está relacionado à produção do gene no RNA a partir de peda-

ços do genoma, ou, mais precisamente, de domínios genômicos no DNA. Scherrer e 

Jost (2007a, p. 3) destacam o papel de um programa que se encontra no transcrito 

de RNA, junto com o gene, e “[...] assegura a geração do gene, no espaço e no tempo 

celulares, através das muitas etapas da expressão gênica. Esse programa é captu-

rado em seu conceito de “genon” (uma contração dos termos “gene” e “operon”.16  

16 A noção de “programa”, em particular quando concebida nos termos de um “programa genético” é al-
tamente controversa (GRIFFITHS; NEUMANN-HELD, 1999; KELLER, 2002; NIJHOUT, 1990; OYAMA, 
[1985]2000), mas não podemos estender a discussão a seu respeito aqui, porque nos desviaria de nossos 
objetivos neste trabalho. Scherrer e Jost não oferecem maiores elaborações sobre o conceito de “progra-
ma”. Eles comentam que o genon e o transgenon constituem um programa flexível, e não rigidamente 
definido, podendo ser modificado por mecanismos epigenéticos de expressão gênica, sem quaisquer mu-
danças no nível do DNA, a exemplo da metilação de sequências de DNA correspondentes ao genon e da 
adição e eliminação de fatores que compõem o transgenon de acordo com o compartimento celular, o 
contexto fisiológico, a idade da célula etc.
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O genon constitui a informação adicional necessária para a expressão gênica e 

está contido dentro de cada RNA como um conjunto de sinais em sua sequência 

de nucleotídeos que constitui sítios potenciais de ligação de proteínas, RNAs ou 

ribonucleoproteínas regulatórias. No RNA, o genon pode ser encontrado como 

elemento à parte ou estar superposto à sequência codificante. Há um genon úni-

co para cada mRNA e polipeptídeo distinto e, assim, para cada gene, embora os 

mesmos domínios genômicos possam ser usados em combinações diferentes ao 

longo das vias de expressão de genes similares ou diferentes, como foi discuti-

do por Fogle (1990, 2000) e Pardini e Guimarães (1992). Logo, quando a célula 

constrói genes a partir de sequências de DNA (geneia), ela também constrói os 

genons correspondentes.

O genon se encontra no mesmo cromossomo a partir do qual o transcrito pri-

mário de RNA é sintetizado, ou seja, ele é um programa regulatório que atua em cis. 

No entanto, há também um conjunto de fatores regulatórios, codificados em outros 

cromossomos, que potencialmente reconhecem e atuam sobre os sinais em cis de um 

dado genon, o transgenon. Quando o genon de um mRNA é mergulhado num pool de 

fatores que atuam em trans (nos termos de Scherrer e Jost, o holo-transgenon), parte 

desses fatores se mostram capazes de reconhecer sinais ou “oligomotivos” na sequ-

ência de nucleotídeos e podem, então, atuar sobre genes e genons. Desse modo, um 

transgenon específico é selecionado por cada genon. Da interação específica entre 

genon e transgenon emerge a regulação da expressão gênica.

A proposta de Scherrer e Jost expande consideravelmente o vocabulá-

rio sobre genes. Como Pearson (2006) observa, essa parece ser uma estratégia 

usada por muitos cientistas diante dos desafios ao conceito de gene: adicionar 

adjetivos ao termo “gene” de modo a acomodar o amplo e diversificado espectro 

de entidades e processos relacionados ao gene. O vocabulário que Scherrer e 

Jost introduzem é, contudo, extenso e complexo. Mencionei aqui apenas alguns 

termos principais. Uma dificuldade importante, como posto acima, é a comuni-

dade científica adotar a série de distinções e, logo, denominações, incluídas nes-

sa nova linguagem para falar de genes. Contudo, parece ser uma vantagem da 

abordagem de Scherrer e Jost em relação à de Keller e Harel (2007) o fato de 

que seu vocabulário mantém mais contato com a linguagem genética atual e suas 

estratégias usuais para definir termos.

Em termos gerais, vimos que a superação dos problemas que desafiam o 

conceito de gene requer esforços de análise conceitual, que possam distinguir os 
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vários significados amalgamados no termo “gene” ao longo do século XX. Diante 

desses avanços conceituais, mudar nossas maneiras de falar sobre genes pode ser 

o preço inevitável a pagar para superar a crise desse conceito.

Comentários finais

O conceito de gene ainda se encontra em fluxo na comunidade científica. Ou seja, 

a crise do modelo molecular-informacional está em andamento, sem que tenha 

ocorrido, pois, sua substituição por outro modelo de função gênica que se mostre 

igualmente predominante. Isso não significa, contudo, que a comunidade científi-

ca tenha mantido sua adesão àquele modelo; ao contrário, diante das dificuldades 

desse modelo, houve uma proliferação tal de perspectivas sobre o gene, associadas 

às práticas científicas dos diversos campos da Genética, que, como um objeto epis-

têmico (RHEINBERGER, 2000), o gene teve seu significado constituído (GINEV, 

2006) de maneiras bastante variadas nas últimas três décadas. Ainda em 1986, 

Falk percebia que a proliferação de significados se tornara uma das marcas do 

gene, com as dificuldades de usar o modelo molecular-informacional nas práticas 

científicas conduzindo a decisões sobre o uso operacional do gene que aproxima-

vam novamente a comunidade científica de um emprego meramente instrumental 

do conceito. Há 25 anos, vivíamos, nas palavras de Falk (1986, p. 164), “[...] uma 

era de anarquia na formulação instrumental de entidades genéticas”, na qual um 

grande número de entidades heterodoxas (à luz do modelo molecular-informacio-

nal) havia sido admitida num “zoo em expansão de unidades genéticas”. O gene 

não era mais a unidade material ou a unidade instrumental de herança e função, 

mas “[...] uma unidade, um segmento que corresponde à função de uma unidade 

conforme definida pelas necessidades individuais dos experimentalistas. (FALK, 

1986, p. 169, grifo do autor) “Gene” às vezes significava uma unidade específica 

no genótipo, às vezes era um termo coletivo para unidades genéticas, de maneira 

mais geral, às vezes era simplesmente evitado, sendo substituído por termos como 

“cístron”, “cópias, “elemento genético” e, mais recentemente, “transcritos”, quando 

se pretende fazer referência às sequências de DNA envolvidas na ação “gênica”.

Hoje, essa atitude instrumental ainda se mantém em boa medida, sobre-

tudo pelo fato de que o significado atribuído pelos cientistas aos conceitos que 

utilizam é constituído por suas práticas, e não externamente a elas, de tal maneira 

que o uso operacional e pragmático se torna um determinante para a variação con-

ceitual em torno do gene. (GRIFFITHS; STOTZ, 2006) Há, contudo, algo de podre 
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no reino do gene. Em geral, cientistas não se debruçam sobre discussões concei-

tuais se estão satisfeitos com o uso operacional de seus objetos epistêmicos no 

campo ou na bancada. Na primeira década do século XXI, contudo, dúvidas acer-

ca do poder explicativo e da fertilidade do conceito de gene se tornaram persis-

tentes na comunidade científica. A percepção de que “gene” havia se tornado um 

conceito problemático emergiu na Filosofia da Biologia nos anos 1980 (BURIAN, 

1985; FALK, 1986; FOGLE, 1990; KITCHER, 1982), mas na virada do século XX 

para o XXI já começava a aparecer em artigos empíricos, que enveredam por dis-

cussões conceituais ao analisar e derivar conclusões de seus dados (KAMPA et al., 

2004; VENTER et al., 2001; WANG et al., 2000), e, por fim, em meados da primei-

ra década do século XXI a preocupação com o gene já havia alcançado editoriais 

de periódicos influentes. (PEARSON, 2006) Torna-se claro, então, que o modelo 

molecular-informacional não predomina na comunidade científica há um longo 

tempo e nos encontramos em plena transformação de nossas compreensões so-

bre genes, como mostram as propostas discutidas no presente artigo, que vão da 

defesa do abandono do conceito de gene a uma diversidade de sugestões para sua 

reformulação.

Esse processo de transformação não se completou, de modo que não há 

qualquer modelo no cenário científico que tenha a mesma influência penetrante 

que o modelo molecular-informacional teve. Entre as evidências que apoiam essa 

conclusão, podemos citar a inexistência de uma proposta sobre o gene que tenha 

sido saudada como solução do problema na literatura científica, que é ainda mar-

cada por debates a respeito do que são afinal os genes, bem como pelo predomí-

nio do modelo molecular-informacional em livros didáticos de Biologia Celular e 

Molecular (PITOMBO; ALMEIDA; EL-HANI, 2008a, 2008b) que, ao menos até o 

ano de 2003, não haviam sequer registrado a crise do conceito de gene. Como es-

ses livros didáticos tiveram, em sua maioria, novas edições na segunda metade dos 

anos 2000, seria interessante analisá-los novamente de modo a verificar se há si-

nais de reconhecimento de tal crise e/ou se alguma das propostas de reformulação 

do conceito de gene mereceu espaço em suas páginas.

Por fim, vale a pena comentar sobre possíveis problemas que a variação 

conceitual em torno do gene pode trazer em três contextos distintos, na prática 

científica, no ensino de ciências na educação básica e na formação de novos biólo-

gos. No primeiro caso, a variação conceitual é em geral menos problemática, uma 

vez que pesquisadores usualmente desenvolvem uma compreensão sofisticada 
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da base de conhecimentos de seu campo de investigação (embora parte dela per-

maneça tácita), bem como se tornam proficientes em práticas que estabilizam 

em boa medida o uso de conceitos e modelos, na medida em que estes têm seu 

significado constituído nas práticas (GINEV, 2006), como objetos epistêmicos. 

(RHEINBERGER, 2000) Como participantes de uma comunidade científica que 

faz uso de um conjunto específico de práticas, é mais provável que atribuam sig-

nificados particulares aos modelos de função gênica e conceito de gene, capazes 

de operar de maneira apropriada no domínio da investigação em que trabalham. 

Cientistas também estão em melhores condições para reconhecer as possibilida-

des e os limites de diferentes conceitos e modelos, especialmente quando eles já 

foram elaborados e eventualmente estabilizados por meio de seu emprego na prá-

tica. Em suma, cientistas constroem um empirismo coletivo (DASTON; GALISON, 

2010) que torna mais provável que lidem de maneira consistente com uma diver-

sidade de modelos e conceitos. Ou, dito de outra maneira, eles tendem a formar 

“coletivos de pensamento”, comunidades que trocam mutuamente ideias e desen-

volvem um determinado “estilo de pensamento” (FLECK, [1935]1979) que pode 

estabilizar o significado dos conceitos e modelos usados em suas práticas.

Decerto, à medida que a diversidade de conceitos de gene e modelos de 

função gênica se expande, dificuldades se tornam mais prováveis, sobretudo na 

ausência de uma demarcação clara e explícita entre seus significados e domínios 

de aplicação. Por essa razão, a literatura tem registrado preocupações com a varia-

ção conceitual em torno do gene, nas últimas três décadas. (EL-HANI, 2007; FALK, 

1986; FOGLE, 1990)

Se passarmos a considerar, contudo, o contexto da educação básica, temos 

razões adicionais para nos preocuparmos com a variação conceitual acerca do 

gene, como um problema do ensino de genética. (GERICKE et al., 2014; SANTOS 

et al., 2012) Professores e estudantes estão inseridos em comunidades ou coleti-

vos de pensamento muito distintos da comunidade científica, que moldam de di-

ferentes maneiras suas práticas e sua compreensão do mundo. Em particular, eles 

não são participantes das comunidades científicas que geram conhecimento so-

bre genes e sua função. Além disso, a variação conceitual tende a ser ainda maior 

nas situações educacionais, porque além dos significados científicos, significados 

cotidianos atribuídos a um dado conceito também estão representados no dis-

curso de sala de aula e interagem com as ideias científicas. (MORTIMER; SCOTT, 

2003) Por fim, fronteiras disciplinares que estabilizam a atribuição de significados 
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a conceitos como “gene” não estão sempre presentes na sala de aula da educação 

básica e, quando o estão, não aparecem se não de modo incipiente. Assim, há uma 

possibilidade muito maior de que a variação conceitual resulte na educação básica 

em confusões semânticas e inconsistências lógicas, em comparação com a comu-

nidade científica. Isso traz preocupações adicionais com a formação de cidadãos 

que sejam capazes de informar-se e compreender o discurso sobre genes de modo 

suficiente para sua participação na tomada de decisão sobre questões sociocientí-

ficas relacionadas à manipulação de genes, clonagem, herança etc. Ao longo deste 

capítulo, discutimos uma dessas confusões, aquela entre gene-P e gene-D, mos-

trando como ela promove visões deterministas genéticas que dificultam a parti-

cipação crítica e ativa de cidadãos em questões relativas à Genética. Resultados 

obtidos em análises de livros didáticos também reforçam a conclusão de que con-

fusões semânticas prejudiciais à formação dos estudantes da educação básica são 

comuns no ensino sobre genes. (FLODIN, 2009; GERICKE; HAGBERG, 2010a, 

2009b; GERICKE et al., 2014; SANTOS; EL-HANI, 2009; SANTOS; JOAQUIM;  

EL-HANI, 2012)

Por fim, quanto à formação de novas gerações de biólogos, a situação é se-

melhante àquela da educação básica para aqueles que apenas aprendem sobre 

genes em disciplinas de Genética e Biologia Celular e Molecular17 que utilizam li-

vros que trazem os mesmos problemas dos livros do ensino médio. (PITOMBO; 

ALMEIDA; EL-HANI, 2008a, 2008b) No caso de estudantes que realizam iniciação 

científica na pesquisa genética e molecular, sua enculturação como participantes 

da comunidade científica dessas áreas deve trazer consigo uma tendência de apro-

ximação da atitude e do posicionamento de cientistas praticantes em relação aos 

modelos de função gênica. A esta altura, no entanto, isso não é mais do que uma 

hipótese a ser ainda investigada.

Por fim, quando consideramos todas as visões sobre genes e sua função que 

discutimos nesse artigo, vale a pena ponderar sobre os níveis escolares para as 

quais elas podem ser adequadamente transpostas. Esta questão é discutida por 

Meyer, Bomfim e El-Hani (2013) que consideram que, além do conceito molecular 

clássico, já presente no ensino médio e superior, outras visões sobre genes podem 

ser abordadas. No ensino médio, eles argumentam que é possível ensinar sobre a 

crise do conceito de gene, a distinção entre gene-P e gene-D, o conceito sistêmico 

17 Ver Joaquim (2009).
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de gene e o tratamento de genes com conjuntos de domínios no DNA. Nenhum 

desses tópicos foi encontrado, contudo, em livros didáticos de Biologia publica-

dos no Brasil. (SANTOS; EL-HANI, 2009; SANTOS; JOAQUIM; EL-HANI, 2012) Na 

formação de biólogos e professores de Biologia, por sua vez, outros desenvolvi-

mentos podem ser introduzidos, a exemplo das novas linguagens para falar sobre 

genes propostas por Keller e Harel (2007) e Scherrer e Jost (2007a, 2007b). No 

entanto, o mais importante é que os estudantes aprendam que hoje o gene é um 

conceito em fluxo, o que implica que ele deve ser ensinado como objeto de uma 

controvérsia científica, sendo exploradas, ainda, as contribuições para a compre-

ensão da natureza da ciência que podem seguir de um estudo sobre as mudanças 

conceituais em nosso entendimento dos genes ao longo do século XX e na transi-

ção para o século XXI.
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O conceito de fóton na transição dos séculos:  
do modelo “bola de bilhar” para...

Indianara Silva

Introdução

Os conceitos de fóton e fotônica são tão ubíquos na ciência e na tecnologia con-

temporâneas que é pensável que o conceito de fóton está bem estabelecido na 

Física desde que foi primeiramente sugerido, no início do século XX. De fato, pode-

se pensar que, após os resultados experimentais que corroboraram o efeito foto-

elétrico e o efeito Compton, não se tinha mais o que discutir sobre o fóton e o seu 

conceito. A resposta à indagação: o que é um fóton?, então, poderia ser respondida 

quase que automaticamente: uma entidade pequena e indivisível, cuja energia e 

momentum são conservados no processo de interação entre a radiação e a matéria 

e cuja representação é comumente conhecida como bola de bilhar. Hoje, em pleno 

século XXI, a resposta àquela questão não é tão automática e nem mesmo trivial. 

Ao ser entrevistado em meados de junho de 2012, o prêmio Nobel de física Roy 

J. Glauber (1925-) recebeu a seguinte pergunta: que conceito de fóton emergiu 

da óptica quântica, especialmente, dos estados coerentes? Após alguns momentos 

de pausa, silêncio, os quais deram origem àquelas reticências que fazem parte do 

título deste capítulo. Glauber (2012, p. 13), então, respondeu: 

O que é um fóton? É uma partícula pontual? Não. É um pacote 
de onda? Bem, talvez […]. Então, o que é? Para mim, é princi-
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palmente hoje apenas uma excitação do estado quântico.1 
Não posso facilmente construir imagens deles [fótons], mas, 
sei como fazer matemática.

O fóton tornou-se um conceito tão complexo e delicado durante a transi-

ção dos séculos, que muitos físicos dedicaram-se à matemática em detrimento das 

questões conceituais subjacentes àquele conceito. Nessa análise, tais questões 

são revisitadas de modo a se discutir as dificuldades associadas à compreensão 

de um conceito que há mais de cem anos foi introduzido na comunidade científica, 

mas, mesmo assim, nunca deixou de ser um conceito controverso.

Neste capítulo, discutiremos de forma condensada o modo pelo qual o con-

ceito de fóton foi sendo construído, questionado, e reformulado durante a passa-

gem dos séculos. A seção I dedica-se aos primeiros desenvolvimentos da Teoria 

Quântica, em particular àqueles relacionados com os quanta de luz entre os anos de 

1905 e 1930. Na seção II, abordaremos uma parte pouco conhecida da história da 

Física que se refere às discussões sobre o conceito de fóton após a década de 1950 

e os experimentos que desempenharam um papel fundamental no entendimento 

da natureza da luz. Na última seção, examinaremos as discussões contemporâne-

as (ainda em curso) sobre o fóton em pleno século XXI. Por fim, algumas considera-

ções finais serão apresentadas. Neste estudo, utilizamos como fontes a literatura 

primária publicada pelos nossos personagens e a literatura secundária que aborda o 

tema em questão. Além disto, fizemos uso do recurso da cientometria no intuito de 

verificarmos a dinâmica de citações do vocábulo photonic durante a transição do sé-

culo XX para o XXI.2A nossa narrativa constitui-se de uma análise história acerca do 

conceito de fóton, a partir da qual tentamos compreender, à época, os problemas en-

frentados e as soluções sugeridas pelos físicos, evitando, portanto, o anacronismo.

O tradicional conceito de fóton entre 1905 e 1930

Como é sabido entre físicos, historiadores e filósofos da ciência, o conceito de 

fóton – termo cunhado em 1926 pelo físico-químico norte-americano Gilbert N. 

1 Em Teoria Quântica, o conhecimento do estado quântico de um sistema é necessário para se fazer pre-
dições acerca do comportamento futuro do sistema. Nesse caso, é possível determinar as probabilidades 
para todas as observáveis de um sistema físico por meio de um estado quântico. Para mais detalhes, 
consultar Ballentine (2009).

2 Sobre a cientometria e a história da ciência, ver Freitas e Freire Júnior (2003).
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Lewis (1875-1946) – foi introduzido há mais de cem anos.3 A história sobre o con-

ceito de fóton geralmente apresentada na literatura inicia-se no ano miraculoso 

de Einstein, 1905, até meados da década de 1930. Vejamos, então, a visão comu-

mente difundida pela história da ciência sobre o desenvolvimento do conceito de 

fóton no século XX baseada em alguns estudos. (BRUSH, 2007; DARRIGOL, 2009; 

FICK; KANT, 2009; JAMMER, 1966; KRAGH, 1999, 2009; KUHN, 1987; MEHRA; 

RECHENBERG, 1982; PATY, 2009; SANCHÉZ-RON, 2001; STUEWER, 1975; 

TAKETANI; NAGASAKI, 2001; WHEATON, 1983)

A hipótese de que a radiação seria apenas emitida ou absorvida pela ma-

téria através de quantidades discretas de energia foi introduzida em 1905 por 

Albert Einstein (1879-1955) após a conejctura de que a radiação “[...] consistia em 

um número finito de quanta de energia, localizados em pontos do espaço que se 

movem sem se dividir, e que poderiam somente ser produzidos e absorvidos como 

unidades completas”. (EINSTEIN, 1905, p. 202) Com essa hipótese, Einstein obte-

ve êxito na explicação de fenômenos que a teoria clássica não era capaz de fazê-lo, 

tais como o efeito fotoelétrico, a fotoluminescência, e a regra de Stokes.4 Apesar 

disso, a hipótese do quantum de luz proposta por Einstein receberia muitas críticas 

de físicos, a saber, Max Planck (1858-1947), Max von Laue (1879-1960), Wilhelm 

Wien (1864-1928), Arnold J. W. Sommerfeld (1868-1951), e Niels Bohr (1885-

1962). No ano de 1921, Einstein receberia, contudo, o mais renomado reconheci-

mento da sua formulação teórica para a explicação do efeito fotoelétrico, o Nobel 

de Física. E embora o físico experimental norte-americano Robert A. Millikan 

(1868-1953) tivesse se tornado um crítico da hipótese dos quanta, ele recebe-

ria o Nobel de Física de 1923 justamente pelo seu resultado empírico a favor das 

predições de Einstein para o efeito fotoelétrico. Em 1927, após anos em busca de 

uma explicação clássica para o efeito que viria a ser chamado de efeito Compton, 

o físico norte-americano Arthur H. Compton (1892-1962) explicou o espalha-

mento dos raios-X pela matéria através da hipótese dos quanta, observando uma 

3 Embora o termo photon tenha sido cunhado em um contexto diferente daquele da criação da Teoria Quân-
tica – Lewis estava à procura de uma teoria para a valência química dos elementos – a palavra photon 
passou a ser empregada pelos pais fundadores da Teoria Quântica no final da década de 1920. (LAMB, 
1995)

4 O efeito fotoelétrico explica o porquê da emissão de elétrons de um material, comumentemente metálico, 
à medida que radiação eletromagnética incide sobre ele. A fotoluminescência está associada à emissão de 
luz de qualquer material após a absorção de radiação. Já a regra de Stokes refere-se ao fato de que a fre-
quência da radiação emitida por um material deve ser menor ou igual à frequência da radiação absorvida, 
obedecendo, assim, o princípio da conservação de energia.
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satisfatória concordância entre a sua abordagem teórica e os resultados experi-

mentais. Compton também concluiu que houve uma conservação da energia e do 

momentum durante cada interação singular entre a radiacão e a matéria. Ou seja, 

cada colisão singular entre o fóton e o elétron (tipo bola de bilhar) obedeceria às 

leis de conservação.5

Tais resultados empíricos obtidos por Millikan e Compton pareciam con-

firmar a hipótese de Einstein de que a radiação era uma grandeza quantizada, e 

não uma forma contínua de energia. Todavia, os resultados obtidos por Compton 

não convenceram a Bohr que, juntamente com Hendrik Kramers (1894-1952) e 

John C. Slater (1900-1976), publicou em 1924 uma abordagem estatística do fe-

nômeno em que a energia e o momentum apenas seriam conservados estatistica-

mente. Na teoria de Bohr-Kramers-Slater (BKS), a radiação foi considerada uma 

onda eletromagnética clássica – hipótese contrária aos quanta de Einstein – e 

a quantização seria apenas introduzida nas transições entre os níveis de ener-

gia dos átomos. Eis que surgiu uma disputa entre a teoria BKS e os resultados 

de Compton. Tal disputa foi resolvida em 1925, pelos físicos alemães Walther 

Bothe (1891-1957) e Hans Geiger (1882-1945), os quais confirmaram expe-

rimentalmente a validade da lei de conservação da energia para os processos 

atômicos, o que estava de acordo com os dados de observação encontrados por 

Compton. No mesmo período, o próprio Compton e o seu estudante A. W. Simon 

observaram novamente o mesmo efeito. 

A hipótese dos quanta sobreviveu, até mesmo, às abordagens semiclás-

sicas. No mesmo ano em que Compton foi laureado com o Nobel de Física pelo 

efeito Compton, os físicos Erwin Schrödinger (1887-1961), Guido Beck (1903-

1988), e Gregor Wentzel (1898-1978) publicaram separadamente explicações 

semiclássicas para o efeito Compton (Schrödinger) e o efeito fotoelétrico (Beck 

e Wentzel). Analogamente à abordagem BKS, a radiação era considerada uma 

onda eletromagnética clássica e apenas a matéria era quantizada. Desse modo, 

nenhum conceito de fóton seria introduzido antes do processo de interação 

entre a radiação e a matéria. (BECK, 1927; SCHRÖDINGER, 1927; WENTZEL, 

1927) Tais abordagens publicadas no final da década de 1920, até onde temos 

5 Para uma leitura sobre o período anterior à descoberta do efeito Compton, consultar Silva, I. e Silva, A. 
(2011). 
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conhecimento, ainda não foram exaustivamente exploradas pela literatura de 

história da ciência.6

Apesar de ter sobrevivido às críticas e àquelas novas abordagens, a hipóte-

se dos quanta de luz ainda não era capaz de explicar o grande dilema da dualidade 

onda-partícula para a luz: Como explicar os fenômenos ópticos, tais como interfe-

rência e difração, a partir da hipótese dos quanta de luz? A resposta àquela ques-

tão veio em 1927, tendo Bohr como o seu proponente. Naquele período, 

[...] Bohr abandonou a sua oposição à LQH [light quantum 
hypothesis], e inventou um conceito, a ‘complementaridade’ 
para explicar como (ou melhor, afirmar que) pares de con-
ceitos aparentemente incompatíveis, tais como onda e par-
tícula, podem ser ambos válidos ao mesmo tempo. (BRUSH, 
2007, p. 225-226)

Durante uma palestra em uma conferência em Como, na Itália, Bohr discu-

tiu a noção de espaço-tempo (a medida da posição de um elétron localizado em 

um ponto definido no espaço em um determinado instante de tempo) e introdu-

ziu o conceito de complementaridade através do qual é sugerido que os conceitos 

clássicos são complementares, mas mutuamente exclusivos.7 Isso significa que as 

variáveis dinâmicas momentum e posição, por exemplo, são complementares (os 

dois conceitos são essenciais na descrição clássica completa de um sistema físico). 

Contudo, eles também são mutuamente exclusivos (uma vez que a posição de uma 

partícula é determinada, perde-se informação sobre o momentum da mesma).8

Em torno de 1935, como argumentado pelo historiador Stephen Brush 

(2007), a hipótese do quantum de luz já tinha sido estabelecida na comunidade 

6 Embora os artigos de Brush (2007), Scott (1967) e Stuewer (1975) citem os artigos publicados por Schrö-
dinger sobre o efeito Compton, os autores não fazem uma análise mais profunda sobre os mesmos. Mes-
mo na obra de referência sobre a biografia de Schrödinger, o historiador Moore não mencionou a sua 
resistência em aceitar a explicação quântica do efeito Compton. (MOORE, 1989) Quanto ao historiador 
Jammer (1966, p. 171), ele mencionou que Schrödinger “[...] atribuiu à física uma realidade exclusivamente 
ondulatória depois do advento da mecânica ondulatória”. No entanto, ele não ressaltou sua explicação 
semiclássica para o efeito Compton como uma ilustração da sua resistência à realidade da natureza cor-
puscular da radiação.

7 Para mais detalhes, ver Camilieri (2007), Held (1994) e Stapp (2009). 

8 Bohr também propôs o princípio da correspondência justificando, assim, a utilização de expressões clássi-
cas na Teoria Quântica e a sua interpretação a partir de conceitos clássicos. Como destacado por Brigitte 
Falkenburg (2009, p. 126) “[...] ele justificou a sua visão de complementaridade da mecânica quântica em 
termos da correspondência entre fenômenos quânticos mutuamente exclusivos, por um lado, e os concei-
tos clássicos de onda e partícula, por outro lado”.
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de físicos devido ao efeito Compton, ao efeito fotoelétrico, e a outros fenômenos 

relacionados com os raios X. E, também acrescentaríamos em termos teóricos o 

papel da complementaridade na tentativa de resolver a dualidade onda-partícula. 

A história do estabelecimento do conceito de fóton na comunidade cien-

tífica está bem documentada pela literatura secundária entre os anos de 1905 a 

1930. A visão difundida pela história da ciência, como discutida anteriormente, 

sugere-nos que as discussões sobre o fóton e o seu conceito já haviam arrefecidas 

no final da década de 1930. 

A própria etimologia do vocábulo photon (photo – luz e on – unidade) já expres-

sa por si só a forma pela qual o conceito de fóton foi sendo empregado e interpreta-

do pela comunidade de físicos após a década de 1930: uma unidade de luz (PHOTON, 

[entre 2001 e 2014]). Tal definição também pode ser encontrada nos mais renoma-

dos livros didáticos de Teoria Quântica, utilizados na formação de físicos durante o 

século XX, a saber, Atomic Physics escrito por Max Born, e The Principles of Quantum 

Mechanics por Paul Dirac. Em seu livro, Born (1970, p. 82) define o photon como se-

gue: “De acordo com a hipótese dos quanta de luz (fótons) [...] a luz consiste de quan-

ta (corpúsculos) de energia hv, os quais viajam através do espaço como um conjunto 

de balas com a velocidade da luz”. Já Dirac (1958, p. 2) menciona que 

[...] os fenômenos tais como emissão fotoelétrica e espalha-
mento de elétrons livres [...] mostram que a luz é composta 
por partículas pequenas. Estas partículas, que são chamadas 
de fótons, têm energia e momentum definidos... e apresentam 
ser tão reais quanto a existência de elétrons, ou qualquer outra 
partícula em física. Uma fração de fóton nunca é observada.

Tais citações ilustram como o tradicional conceito de fóton da velha Teoria 

Quântica foi interpretado como sendo uma entidade pequena e indivisível de 

energia entre as décadas de 1930 e 1950, mesmo após o desenvolvimento da es-

tatística de Bose-Einstein.

Nesse contexto, o que é pouco conhecido na história da Física Moderna 

é o fato de que o tradicional conceito de fóton, desenvolvido pela velha Teoria 

Quântica e disseminado por reconhecidos físicos como Born e Dirac, tornar-se-ia 

(mais uma vez) alvo de discussões entre físicos no final da década de 1950, alas-

trando-se até o século XXI. O tradicional conceito de fóton construído ao longo 

dos anos de 1905, 1916 e 1927 seria colocado novamente em dúvida em 1956; 
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e, reestruturado com o nascimento da óptica quântica em 1963. Tal conceito que 

emergiu da óptica quântica foi corroborado na década de 1970 com a observação 

do fenômeno de antibunching da luz. As discussões sobre o conceito de fóton não 

ficaram, portanto, adormecidas na virada do século XX para o XXI; ao contrário, 

vários acontecimentos impulsionaram novas interpretações e reflexões sobre 

esse conceito.

O conceito de fóton nas décadas de 1970 e 1980

Antes de apresentarmos as discussões sobre o conceito de fóton nos anos 1970 e 

1980, iniciamos esta seção com o final da década de 1950. Os cientistas britânicos 

Robert Hanbury Brown (1916-2002) e Richard Quentin Twiss (1920-2005) detec-

taram, em 1956, uma correlação entre fótons que parecia ser contrária às predi-

ções da Teoria Quântica, especialmente, ao tradicional conceito de fóton. À epoca, 

Hanbury Brown e Twiss estavam interessados em construir um interferômetro, 

muito mais preciso do que o de Michelson, para determinar o diâmetro angular das 

estrelas que emitiam ondas de rádio. Em 1952, eles já haviam construído um novo 

interferômetro, e obtiveram satisfatoriamente os diâmetros das estrelas Cygnus 

e Cassiopeia. (SILVA; FREIRE JÚNIOR, 2013)

Durante uma de suas medições, Hanbury Brown e Twiss perceberam que, 

apesar das fortes flutuações na intensidade dos sinais devido aos efeitos da io-

nosfera, o interferômetro estava funcionamento devidamente. Devido à eficiên-

cia desse instrumento, eles decidiram verificar se seria possível utilizá-lo para o 

mesmo fim, mas, agora, trabalhando com estrelas que emitiam na faixa do visível. 

Como Hanbury Brown e Twiss não tinham certeza de que a mesma abordagem 

teórica poderia ser aplicada à faixa do visível, o primeiro passo foi, então, realizar 

um teste de laboratório antes de adaptar o interferômetro de rádio para a faixa 

do visível. Para tal, Hanbury Brown e Twiss utilizaram como estrela artificial uma 

lâmpada de mercúrio de baixa intensidade. Ao fazer isso, eles deixaram o campo 

da radioastronomia inserindo-se no da óptica. O que Hanbury Brown e Twiss não 

imaginariam era que aquele teste de laboratório causaria uma acalorada contro-

vérsia na comunidade de físicos. (SILVA; FREIRE JÚNIOR, 2013) 

No teste de laboratório, a fonte de luz artificial proveniente do arco de 

mercúrio incidia em um espelho semitransparente e a radiação era, então, divi-

dida em duas componentes que seriam detectadas independentemente por dois 

fotomultiplicadores. Após um determinado período de tempo, Hanbury Brown 
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e Twiss observaram que o tempo de chegada dos fótons estava correlacionado, 

ou seja, fótons estavam sendo detectados simultaneamente no interferômetro. 

Porém, segundo o conceito de fóton da velha Teoria Quântica, nenhuma correla-

ção sistemática entre fótons deveria ser detectada quando a fonte utilizada era de 

baixa intensidade. Em outras palavras, considerando o fóton como uma partícula 

pequena e indivisível, e que o experimento estava lidando com fótons um a um, o 

resultado de Hanbury Brown-Twiss (HBT) parecia ser um absurdo. Caso o fizes-

se, seria necessário supor que fótons eram partículas divisíveis de modo que dois 

fótons pudessem chegar ao mesmo tempo em detectores diferentes separados à 

mesma distância; ou, como descrito ironicamente por Hanbury Brown, supor que 

um fóton estaria esperando o outro no espaço até que eles pudessem ser detecta-

dos simultaneamente. Para compreender o porquê dos resultados experimentais 

obtidos por Hanbury Brown e Twiss foi necessário revisitar o tradicional conceito 

de fóton da velha Teoria Quântica. (SILVA; FREIRE JÚNIOR, 2013)

Além de suscitar discussões sobre o conceito de fóton no final da década 

de 1950, o experimento HBT também teve um papel importante (juntamente com 

o desenvolvimento do laser) na criação da óptica quântica. (GLAUBER, 2005) Em 

1963, Glauber publicou de forma bastante sofisticada uma Teoria Quântica da co-

erência – contribuindo para a criação da disciplina Óptica Quântica – na qual o 

campo eletromagnético passou a ser representado por estados coerentes. Hoje, a 

contribuição teórica de Glauber é conhecida como “estados coerentes” ou “esta-

dos de Glauber”, a qual lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2005. Considerando 

o conceito de estados coerentes, autoestados do operador aniquilação de fótons, 

Glauber destacou que a correlação entre fótons observada por Hanbury Brown e 

Twiss era devido ou a misturas incoerentes ou a superposições dos estados coe-

rentes. (BERTOLOTTI, 1974, p. 217)

A abordagem teórica proposta por Glauber para o campo eletromagnético, 

na óptica, também foi alvo de controvésia e disputa com o grupo de pesquisa de 

Rochester liderado pelos físicos Leonard Mandel (1927-2001) e Emil Wolf (1922). 

Em seu formalismo teórico, Glauber quantizou tanto o campo eletromagnético 

quanto à matéria – uma abordagem completamente quântica –, o que era anta-

gônico à ideia de que o tratamento clássico ou semiclássico poderia ser suficiente 

para uma teoria da coerência. Ou seja, a disputa de Mandel e Wolf com Glauber 

estava relacionada à necessidade, ou não, da quantização do campo eletromagné-

tico no campo da óptica. (BERTOLOTTI, 1974, p. 227-228)
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Esses dois acontecimentos – a correlação entre fótons observada por HBT 

e, principalmente, os estados coerentes de Glauber – motivaram os debates teóri-

cos acerca do conceito de fóton nas décadas de 1970 e 1980. Até mesmo antes da 

década de 1970, o físico Richard Sillitto (1923-2005) já havia discutido a evolução 

do tradicional conceito de fóton, e a dificuldade que ele impunha no entendimento 

do experimento HBT. (SILLITTO, 1960)

Em 1972, os físicos norte-americanos Marlan O. Scully (1939-) e Murray 

Sargent III (1941-) abriram o artigo The concept of the photon mencionando que 

“[...] a imagem de fuzzy-ball de um fóton geralmente conduz a dificuldades des-

necessárias”. Scully e Sargent III (1972, p. 38) externaram a principal questão, à 

época, levantada: até que ponto a quantização do campo eletromagnético era, 

de fato, necessária e útil? Os autores argumentaram que a teoria semiclássica, 

em que o campo eletromagnético era tratado classicamente de acordo com as 

equações de Maxwell e a matéria quantizada, era capaz de explicar relativamen-

te bem, boa aproximação, fenômenos tais como efeito fotoelétrico, emissão esti-

mulada, e fluorescência ressonante.9

A aceitação da quantização da radiação antes do processo de detecção de-

pendia, de certo modo, do quão feliz a teoria semiclássica era na explicação da-

queles resultados experimentais. Até meados da década de 1970, o efeito foto-

elétrico, efeito Compton, e até mesmo o experimento HBT, por exemplo, não pre-

cisavam necessariamente de uma abordagem completamente quântica para a sua 

explicação. Desse modo, o conceito de fóton não desempenhava um papel decisivo 

na compreensão de tais fenômenos, até mesmo após o desenvolvimento da Teoria 

Quântica da radiação por Glauber.

O efeito antibunching, contudo, mudaria o curso dessa história. Esse fe-

nômeno é consensualmente apontado pela comunidade de físicos como sendo 

uma evidência experimental a favor da necessidade de quantização do campo 

eletromagnético já que, até esse momento, a explicação de efeitos ópticos não 

requeriria necessariamente o advento da natureza quântica da luz, o conceito 

de fóton. Tal efeito foi observado em 1977 pelos físicos H. Jeff Kimble, Mario 

Dagenais e Mandel, utilizando um esquema experimental semelhante àquele do 

9 A emissão estimulada refere-se ao processo pelo qual a matéria, ao interagir com uma onda eletromag-
nética, pode perder energia, e, como consequência, produzir um novo fóton. No caso da fluorescência 
ressonante, é a fluorescência de um átomo ou molécula em que a radiação emitida é de mesma frequência 
daquela absorvida. 
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experimento HBT. No entanto, Kimble e colegas utilizaram como fonte uma luz 

fluorescente proveniente de átomos de sódio excitados por um feixe de laser, 

enquanto HBT usaram uma fonte térmica, caótica. Nesse experimento, Kimble, 

Dagenais e Mandel observaram uma anticorrelação entre os fótons detectados, 

diferentemente do experimento HBT em que uma correlação foi observada. O 

resultado HBT pode ser interpretado como bunching de fótons – a tendência de 

fótons chegarem em pares no espelho semitransparente devido à estatística de 

Bose-Einstein –, já o experimento de Kimble, Dagenais e Mandel mostrou o efei-

to contrário, o antibunching. Esse foi o primeiro efeito em que uma explicação 

semiclássica já não era capaz de torná-lo inteligível, mas, sim, a quantização do 

campo eletromagnético; ou seja, uma teoria quântica para a luz tornava-se ne-

cessária. (BASEIA, 1995; KIMBLE; DAGENAIS; MANDEL, 1977; KNIGHT, 1977; 

WALLAS, 1979)

Os debates sobre o conceito de fóton entre as décadas de 1950 e 1970 tam-

bém influenciaram as discussões posteriores. De um lado, o efeito HBT parecia ter 

estremecido as bases do tradicional conceito de fóton uma vez que ele era irrecon-

ciliável com o modelo bolha de bilhar. O efeito antibunching, por outro lado, parecia 

trazer à tona a natureza quântica da radiação. Mas, seria uma natureza corpuscu-

lar a la Einstein? Reflexões sobre tais questões e outras sugiram, por exemplo, na 

seção Letters to the Editor do American Journal of Physics entre os anos de 1981 e 

1984, a partir das quais físicos mostraram-se bastante interessados em compre-

ender, sugerir, e criticar as representações ou definições para o fóton que surgiam 

naquela época. (ARMSTRONG, 1983; BERGER, 1981; FREEMAN, 1984; SINGH, 

1984)

Entre uma discussão teórica e outra, em 1986, outro resultado experimen-

tal também contribuiria significativamente para evidenciar a necessidade de uma 

Teoria Quântica para a radiação. Esse experimento foi realizado, em condições 

quase ideais, pela equipe francesa liderada pelo físico Alain Aspect (1947-) no 

qual foram utilizados, pela primeira vez, estados de fótons singulares incidindo 

em um divisor de feixe. O resultado encontrado foi uma forte anticorrelação entre 

fótons nos dois lados do divisor de feixe. Tal resultado experimental confirmava 

as predições da Teoria Quântica em relação aos estados de fótons singulares, e, 

consequentemente, discordava de qualquer modelo clássico de luz. (GRANGIER; 

ROGER; ASPECT, 1986)
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O ensino da Teoria Quântica: o que é mesmo um fóton?

Além daqueles debates teóricos e resultados experimentais, questões didáticas 

subjacentes ao ensino do conceito de fóton também fizeram parte da agenda dos 

físicos no final da década de 1980. O que parecia ser um conceito relativamente 

simples tornou-se complexo, e eis que surge a questão: Que conceito (ou modelo) 

de fóton deveria ser ensinado nos cursos de Física Quântica? À época, físicos já 

haviam reconhecido que o conceito de fóton havia se tornado uma das mais impor-

tantes questões didáticas da Física Moderna. Em seu artigo Photon in introductory 

quantum physics, por exemplo, o físico J. Strnad (1986, p. 650) sugeriu que, em um 

nível introdutório, o conceito de fóton poderia ser trabalhado a partir das discus-

sões sobre o efeito fotoelétrico (fótons como quanta de energia) e sobre o efeito 

Compton (fótons como energia e momentum dos quanta), não mencionando nada 

sobre a posição de um fóton, evitando, assim, veementemente as analogias entre 

fótons e elétrons. Após discutir outros modelos de representar um fóton, Strnad 

(1986, p. 652) destacou que “[...] havia um mainstream de interpretações relacio-

nadas com os fótons, assim como sidestreams”, e concluiu que seria de extrema im-

portância distingui-las uma das outras no ensino introdutório de física quântica. 

Ao sistematizar os mainstreams e sidestreams referentes ao conceito de fó-

ton, Kidd, Ardini e Anton (1989, p. 30) destacaram que, de fato, “historicamente, o 

termo fóton representa, pelo menos, quatro modelos distintos e carrega diferen-

tes conotações para estudantes e para físicos praticantes”. Os autores discutiram 

cada modelo para o fóton de acordo com a seguinte categorização: fóton I (modelo 

de partícula), o qual foi introduzido em 1905 por Einstein e é aquele comumente-

mente discutido nos livros didáticos; fóton II (modelo de singularidade), segundo 

o qual, o fóton é descrito matematicamente como uma singularidade no campo 

eletromagnético; fóton III (modelo pacote de onda), a partir do qual fotons são re-

presentados simplesmente em termos de trens de onda clássica; fóton IV (modelo 

da eletrodinâmica quântica), em que o fóton é descrito matematicamente como 

uma excitação de um estado quântico. Refletindo sobre o ensino do conceito de 

fóton, Kidd, Ardini e Anton concluiram que, a menos que o fóton corpuscular seja 

discutido historicamente, ele deveria ser evitado nos textos elementares. A suges-

tão de Kidd, Ardini e Anton (1989) é a de discutir os modelos semiclássicos mais 

abragentes como uma primeira aproximação à versão moderna da eletrodinâmica 

quântica. 
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Outros físicos também veem no tradicional conceito de fóton uma dificul-

dade mais do que uma boa estratégia de ensino. O físico norte-americano Willis E. 

Lamb (1913-2008), por exemplo, criticou aquele modelo ao destacar que 

Está na hora de abandonar o uso da palavra 'fóton' e de um 
conceito ruim que brevemente terá um século de idade. A ra-
diação não consiste de partículas, e o limite clássico da Quan-
tum Theory of Radiation, isto é, o não-quântico, é descrito 
pelas equações de Maxwell para os campos eletromagnéti-
cos, os quais não envolvem partículas. Tratar a radiação em 
termos de partículas é como utilizar frases comuns, tais como 
You know ou I mean... Para um amigo do Charlie Brown, ele 
serviria como uma espécie de cobertor de segurança. (LAMB, 
1995, p. 84)

Diferentemente do proposto por Lamb, todavia, o ensino do conceito de fó-

ton ainda baseia-se no modelo de partícula – pontual e localizável. Sabe-se que tal 

modelo, no entanto, está muito aquém do moderno conceito de fóton. Neste cená-

rio, duas possibilidades podem ser levadas em consideração com o intuito de inse-

rir as discussões sobre o fóton e o seu conceito no nível universitário. Primeira, se 

o ensino acerca do conceito de fóton basear-se na construção de imagens, então, 

é essencial que a complementaridade esteja subjacente a tal discussão, utilizando, 

assim, os conceitos clássicos de onda e partícula. Segunda, se a finalidade é discu-

tir o contemporâneo conceito de fóton, logo, torna-se imprescindível a utilização 

de uma abordagem instrumentalista em que imagens não desempenham nenhum 

papel fundamental nos estudos sobre o fóton, mas, sim, uma abordagem teórica e 

matemática muito mais sofisticada e abstrata do que a que aparecerá na possibi-

lidade anterior.10

O fóton revisitado no século XXI

As discussões sobre o conceito de fóton também chegaram ao século XXI. Nos 

últimos anos, aplicações e técnicas associadas ao fóton têm se tornado uma pro-

messa no campo da Informação. Como bem destacado pelo renomado físico quân-

tico austríaco Anton Zeilinger (1945-) e colegas (2005, p. 230), a “[...] pesquisa em 

propriedades quânticas da luz (óptica quântica) desencadeou a evolução de todo 

10 Para uma discussão sobre o ensino da Teoria Quântica, consultar Greca e Freire Júnior (2013).
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um campo de processamento de informação quântica, o qual atualmente prome-

te novas tecnologias, tais como criptografia quântica e até mesmo computadores 

quânticos”. Diante de tais promessas, uma nova era – a da fotônica – floresceu nes-

te século, e, junto a ela, também houve um crescimento significativo no número de 

publicações e de conferências dedicadas ao fóton e o seu conceito, além da cria-

ção de revistas científicas especializadas no tema. O efeito da “era da fotônica” na 

comunidade científica pode ser evidenciado pelo gráfico a seguir obtido através 

das bases de dados da Web of Science, o qual descreve a evolução na dinâmica de 

citações em que a palavra photonic é citada em títulos de obras publicadas entre 

1990 e 2012.11 Como é observado, na virada do século XX para o XXI, houve um 

aumento substancial no número de publicações em revistas, atas de conferências 

e em livros didáticos, no campo da fotônica. Mesmo com o declínio de publicações 

após 2006, o número de artigos ainda se mantém em patamar muito elevado aci-

ma de 1990. 

Gráfico 1 – A pesquisa em fotônica na transição do século XX para o XXI

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da Web of Science, de 14/09/2012. 

11 As bases de dados de citações selecionadas foram as seguintes: Science Citation Index Expanded (SCI-EX-
PANDED) - 1899-present; Social Sciences Citation Index (SSCI) - 1956-present; Conference Proceedings 
Citation Index - Science (CPCI-S) - 1990-present; Conference Proceedings Citation Index - Social Science 
& Humanities (CPCI-SSH) - 1990-present; Book Citation Index– Science (BKCI-S) - 2005-present; Book 
Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - 2005-present.
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The International Society for Optics and Photonics (SPIE), por exemplo, 

tem realizado conferências desde 2003 cujo tema principal é The Nature of Light: 

What is a Photon?. A renomada revista Nature também criou uma nova revista 

dedicada exclusivamente aos fótons: Nature Photonics.12 Além disso, físicos têm 

dedicado capítulos de livros-textos, ou até mesmo todo um livro, à discussão das 

questões relacionadas aos fótons. No livro The Quantum Challenge publicado pe-

los físicos George Greeinstein e Arthur Zajonc, eles dedicaram o segundo capítulo 

aos Photons. Os editores Chandra Rpychoudhuri, A. F. Kracklauer e Kathy Creath 

sistematizaram uma coletânea de artigos, já publicados em uma revista de núme-

ro especial da Optical Society of America (OSA), nos anais da Society of Photo-

Optical Instrumentation Engineers e na revista cientifíca Science, e publicaram o 

livro homônimo daquelas conferências realizadas desde 2003, The Nature of Light: 

What is a Photon? para discutir a natureza da luz. Tal livro é uma boa introdução para 

aqueles interessados em compreender os atuais desenvolvimentos e debates teó-

ricos referentes ao fóton. Mais recentemente, o próprio Zeilinger publicou o livro 

Dance of Photons dedicado à discussão sobre os fótons desde Einstein à teleporta-

ção quântica. (GREENSTEIN; ZAJONC, 2006; RPYCHOUDHURI; KRACKLAUER; 

CREATH, 2008; ZEILINGER, 2010)

 Na primeira seção, Critical Reviews of Mainstream Photon Model do li-

vro The Nature of Light, o conceito de fóton foi revisitado. O físico norte-americano 

Arthur Zajonc (2008, p. 9), o mesmo que foi mencionado anteriormente, enfatiza 

que 

a meu ver, Einstein estava certo em alertar-nos sobre a luz [...] 
[o] nosso entendimento tem aumentado significativamente 
nos [últimos] 100 anos desde Planck, mas, suspeito que a luz 
continuará nos confundindo, enquanto que simultaneamente 
atrairnos-a para inquirir incessantemente em sua natureza. 

Já o físico Rodney Loudon (2008, p. 21), autor do clássico livro The Quantum 

Theory of Light, destaca que “a questão levantada [o que é um fóton?] tem uma va-

riedade de respostas, as quais convergem completamente para uma imagem coe-

rente deste objeto um tanto elusivo”. O físico David Finkelstein (2008, p. 23) men-

ciona, contudo, que aquela não deveria ser a principal questão a ser respondida 

12 Mais informações, ver SPIE. Disponível em: <http://spie.org/>; NaturePhotonics, disponível em: <http://
www.nature.com/nphoton/index.html>.

http://spie.org/
http://www.nature.com/nphoton/index.html
http://www.nature.com/nphoton/index.html
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em uma perspectiva experimental, mas, sim, “o que os fótons fazem?”, e, assim, “[...] 

poderíamos definir o que os fótons são, se ainda o desejássemos, pelo que eles 

fazem”. Isto é, o argumento de Finkelstein é o de que seria mais fundamental des-

crever o processo no qual o fóton faz parte do que o próprio objeto em si, já que 

“[...] provavelmente nunca seremos capazes de visualizar um fóton”. (FINKELSTEIN, 

2008, p. 34)

Compartilhando a ideia de que a compreensão do conceito de fóton torna-

se mais intelígivel a partir da análise do fóton no processo, Muthukrishnan, Scully 

e Zubairy (2008, p. 38, tradução nossa), ressaltam a importância de “passarmos a 

elucidar o conceito de fóton através de experimentos específicos (real ou de pen-

samento) que demonstrem a necessidade de lançar luz sobre o significado do ‘pho-

ton’”. Os autores responderam à questão, o que é o fóton, a partir das próprias pa-

lavras de Glauber (apud MUTHUKRISHNAN; SCULLY; ZUBAIRY, 2008, p. 38-39): 

“o fóton é o que um fotodetector detecta”. Em relação à questão da localização do 

fóton, “onde ele está?”, eles enfatizaram que o “[...] fóton está onde o fotodetector o 

detecta”. Na verdade, segundo eles, a questão que deveria estar por trás daquelas 

duas era se “[...] poderíamos considerar o fóton como uma ‘partícula’ verdadeira 

que é localizada no espaço”. (MUTHUKRISHNAN; SCULLY; ZUBAIRY, 2008, p. 52) 

O problema é que, de acordo com o princípio de Heisenberg, não é possível deter-

minar precisamente a posição e o momentum de uma partícula simultaneamente. 

Ou seja, como poderíamos localizar um fóton, “partícula”, sem violar o princípio 

de incerteza? Muthukrishnan, Scully e Zubairy discutiram, então, a ideia de repre-

sentar os fótons, no domínio espacial, por uma função de onda.13 O que de acor-

do com os autores facilitaria o entendimento de fenômenos, como interferência 

quântica e emaranhamento, a partir da noção de funções de onda de um-fóton e 

de dois-fótons, possibilitando, assim, analogias com a óptica ondulatória clássica. 

(MUTHUKRISHNAN; SCULLY; ZUBAIRY, 2008)

O centenário aniversário do fóton foi celebrado exaltando o quão complexo 

é o seu conceito até mesmo neste século:

Desde 1905, o fóton já percorreu um longo caminho, ponde-
rando que foi considerado inicialmente para ser apenas um 
‘artifício matemático’ ou um conceito sem qualquer significado 
mais profundo [...] Mas o que exatamente queremos dizer com 

13 O problema reside no fato de que não há um operador posição para os fótons.
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um ‘fóton’ hoje e qual evidência experimental temos para sus-
tentar o conceito de fóton? (ZEILINGER et al., 2005, p. 230)

Na tentativa de responder a tais questões, Zeilinger, Weihs, Jennewein e 

Aspelmeyer (2005) discutem experimentos modernos que têm confirmado a na-

tureza quântica da luz, a saber, o experimento realizado em 1974 pelo físico norte-

-americano John Clauser (1942-) no qual ele utilizou uma fonte que emitia fótons 

em pares; o experimento de antibunching de fótons; o experimento de interferên-

cia de um fóton singular, já mencionado anteriormente, realizado pelo grupo de 

pesquisa liderado por Aspect; o experimento de interferência de dois fótons, cujo 

resultado é conhecido como efeito Hong-Ou-Mandel, que foi executado em 1987. 

Tais experimentos desempenharam um papel importante a favor da necessidade 

de quantização do campo eletromagnético, ou de uma abordagem quântica para 

a luz. Todavia, Zeilinger e colegas (2005, p. 233) também destacam a principal di-

ficuldade na compreensão do fenômeno de interferência quântica relacionado 

àqueles experimentos: “O principal problema conceitual é que tendemos a mate-

rializar – considerar bastante realisticamente – conceitos como onda e partícula”. 

Nenhum problema haveria, por exemplo, se o estado quântico fosse representado 

simplesmente por uma onda. No entanto, é preciso ter cuidado para não mencio-

nar que há uma onda se propagando através de um aparato de dupla fenda, ou do 

interferômetro de Mach-Zehnder. 

Como é enfatizado por Zeilinger e colaboradores (2005, p. 233), “[...] o estado 

quântico é simplesmente uma ferramenta para calcular probabilidades”. Mas, não as 

probabilidades de se encontrar um fóton em algum lugar, mas, sim, “[...] as probabili-

dades de um detector de fótons disparar se inserido em um determinado lugar”. Os 

autores também destacam a que o conceito de fóton deveria estar associado:

Pode-se estar tentado, como estava Einstein, em conside-
rar o fóton como sendo localizado em algum lugar conosco 
apenas conhecendo aquele lugar. Mas, sempre que falarmos 
sobre uma partícula, ou mais especificamente, um fóton, de-
vemos apenas associá-la ao ‘click’ a que o detector refere-se. 
(ZEILINGER et al., 2005, p. 233)

O conceito de fóton associado à informação quântica é baseado na quanti-

zação do campo eletromagnético, e, assim, “[...] o conceito de fóton como uma par-

tícula individual é menos importante” naquele contexto. Zeilinger e colaboradores 
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(2005, p. 236) destacam a importância daqueles modernos experimentos com fó-

tons no surgimento de um novo campo de investigação, e finalizam a celebração do 

conceito de fóton do seguinte modo:

Embora tais experimentos atualmente arruinaram o ponto 
de vista de Einstein [sobre EPR], eles deram origem a novos 
campos de processamento de informação quântica. Mas, os 
problemas conceituais não estão completamente resolvidos. 
Isto é significado pelo amplo espectro de diferentes inter-
pretações da física quântica as quais competem umas com as 
outras. Em nossa opinião, um traço comum de muitas inter-
pretações é que entidades são consideradas ser ‘real’ além da 
necessidade.

Considerações Finais

O conceito de fóton, que parecia ser algo resolvido desde a década de 1930, pas-

sou por várias novas interpretações durante a transição do século XX para o XXI. 

E, neste século, ainda não encontramos um consenso na resposta à indagação, 

afinal, qual é mesmo o conceito contemporâneo de fóton? Alguns físicos prefe-

rem defini-lo, segundo a eletrodinâmica quântica, como uma unidade de exci-

tação relacionada com um modo quantizado do campo eletromagnético; outros 

preferem representá-lo através de funções de onda; e a maioria deles preferem 

fazer cálculos ao invés de debruçar-se em questões conceituais sobre a nature-

za da luz. Uma das grandes dificuldades em discutir e compreender o conceito 

de fóton está inerente à imagem que temos dele. Se nos prendermos à ideia de 

partícula sugerida por Einstein em 1905, não seremos capazes de entender con-

ceitos-chaves do nosso século referentes à nova era da informação quântica, e 

até mesmo os experimentos realizados no século passado. O que há de consenso 

sobre o conceito de fóton da óptica quântica é o fato de que ele não deve ser re-

presentado simplesmente por uma entidade pequena, indivisível e localizável – o 

famoso modelo bola de bilhar.

Gostaríamos de substituir as reticências do título deste capítulo pelas sá-

bias palavras de Einstein (1951, p. 183) ditas em 1951: “Todos estes cinquenta 

anos de reflexão não me trouxeram próximo à resposta à questão, ‘O que são os 
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quanta?’ Hoje em dia, qualquer Tom, Dick e Harry pensa que sabe, mas ele está 

enganado”.14
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Teoria da informação, da Física Clássica à Quântica

André Luís Godinho Mandolesi

Introdução

O interesse no conceito de informação e na sua transmissão vem desde a inven-

ção do telégrafo e do telefone, no século XIX, mas uma Teoria da Informação bem 

desenvolvida surge apenas na década de 1940, com o trabalho de C. Shannon, 

que, nos Laboratórios Bell, buscava resolver questões práticas de comunicação e 

criptografia. Desde então, tem havido um permanente intercâmbio de ideias entre 

matemáticos interessados nos seus aspectos abstratos, engenheiros preocupados 

com a solução de problemas tecnológicos, e físicos buscando compreender as re-

lações entre a informação e o mundo físico.

A Mecânica Quântica data da primeira metade do século XX, tendo trazido 

não só uma revolução em nossas concepções físicas, mas também importantes de-

senvolvimentos tecnológicos. Indagações sobre seus fundamentos logo levaram 

a indícios de que a informação poderia desempenhar um papel essencial nessa 

teoria. Porém a Teoria da Informação demorou a incorporar as ideias quânticas, 

permanecendo baseada em conceitos clássicos por várias décadas.

Isso mudou a partir dos anos 1980, com trabalhos de pesquisadores como 

D. Deutsch, que mostraram que fenômenos quânticos podiam levar a maneiras 

inéditas de se pensar a informação e processá-la. A Teoria da Informação Quântica 

tem desde então atraído cada vez mais interesse, gerando resultados muitas vezes 

surpreendentes, e trazendo a promessa de grandes avanços tecnológicos nas áre-

as de comunicação e computação, entre outras.
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Na seção Informação Clássica, começamos apresentando os vários aspec-

tos da Teoria da Informação Clássica. Na seção Informação em Outros Modelos 

Físicos, mostramos rapidamente que, embora abstratos, seus conceitos são fun-

damentados em concepções físicas, variando de acordo com estas, mesmo dentro 

da Física Clássica. Na seção Mecânica Quântica introduzimos, de forma bem sim-

plificada, algumas noções de Mecânica Quântica, talvez a teoria que mais radical-

mente alterou nossa visão da Física. Finalmente, na seção Informação Quântica, 

apresentamos alguns dos principais desenvolvimentos, até o presente momento, 

gerados da combinação dessas duas teorias.

Informação clássica

A Teoria da Informação lida com problemas de como representar, transmitir e pro-

cessar informações de maneira eficiente. Seu foco não é tanto o significado de uma 

dada informação, e sim a quantificação dos recursos físicos (memória, tempo etc.) 

necessários para operar com cada tipo de informação, bem como a determinação 

das maneiras pelas quais é possível processá-la. 

O que é uma informação (clássica)? Podemos inicialmente considerá-la 

como a especificação de um elemento x dentre um dado conjunto X de possibilida-

des. Mas como veremos a adjetivação “clássica” traz implícitas certas suposições 

sobre como tal especificação pode ser feita e comunicada.

Observamos que, mesmo quando falarmos em armazenar ou transmitir 

uma informação, o foco deve estar no conjunto e não no elemento. Por exemplo, o 

tratamento da informação “domingo” dependerá se a virmos como um dos dias da 

semana ou uma das palavras da língua portuguesa.

Codificação

Codificar informações significa representá-las por meio de sequências de 

símbolos, para que possam ser registradas e trasmitidas. O estudo de como isso pode 

ser feito conduz ao conceito de entropia, que permite quantificar informações, e que 

está ligado aos fenômenos termodinâmicos e ao problema da irreversibilidade.

Representação em meios físicos

Classicamente, para podermos registrar informações e recuperá-las poste-

riormente precisamos de um meio físico com as seguintes características:



Teoria da informação, da Física Clássica à Quântica  •  129

• podemos colocá-lo de forma precisa em um dentre um conjunto Z de pos-
síveis estados;

• ele permanece nesse estado até o momento de recuperarmos a informa-
ção;

• podemos observar ou medir esse meio de modo a determinar de forma 
precisa em qual estado ele se encontra.

Claro que isso é uma idealização, pois as leis da Física impõem limites à preci-

são com que podemos alterar ou medir um meio, bem como à sua estabilidade.

Se formos usar tal meio físico para registrar informações de um conjunto 

X, precisaremos estabelecer uma maneira de codificar X em Z. Isso significa fixar 

uma função de codificação f : X  Z indicando para cada informação x  X em que 

estado z = f (x)  Z devemos colocar o meio. De preferência, essa função deve ser 

injetiva, ou seja, informações distintas x1, x2  X devem levar a estados z1 = f(x1) e  

z2 = f(x2) também distintos. Caso contrário, ao medirmos o estado do meio não te-

remos como discernir se a informação original era x1 ou x2 (nesse caso dizemos que 

houve uma perda de informação).

A condição de injetividade requer que o número de estados em Z seja 

maior ou igual que o de informações em X. Limites de precisão e estabilidade 

fazem com que qualquer meio físico tenha uma capacidade limitada, isto é, um 

número máximo de estados efetivamente distinguíveis. Logo se X for grande 

demais podemos não dispor de recursos físicos suficientes para codificá-lo per-

feitamente, sendo inevitável alguma perda de informação. Nessas situações, em 

vez de injetividade, o melhor que podemos fazer é escolher uma função f tal que 

se f(x1) = f(x2) as informações x1 e x2 sejam semelhantes de acordo com algum cri-

tério. É o que ocorre quando tiramos uma foto: a máquina fotográfica nunca re-

gistra informações suficientes de uma imagem para reproduzi-la fielmente, mas 

apenas uma aproximação cuja qualidade depende da resolução da máquina.

Da maneira como está colocado o problema da codificação de informações, 

para cada X precisamos achar um meio físico complexo o bastante (isto é, com um 

conjunto de estados Z suficientemente grande) para codificá-lo, estabelecer uma 

função de codificação f com as características desejadas (injetividade, ou perda su-

ficientemente limitada de informação), e implementá-la de maneira prática. Fazer 

isso caso a caso levaria a teoria a se perder em uma sucessão de problemas tec-

nológicos e teríamos que desenvolver diferentes teorias da informação, uma para 
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textos e outra para imagens, uma para informações representadas em papel e ou-

tra para CDs, etc. Isso é evitado introduzindo um intermediário entre o conjunto 

abstrato de informações X e o conjunto de estados físicos Z.

Para isso, escolhemos um conjunto abstrato padrão Y, que chamamos de 

alfabeto (e seus elementos de símbolos). Se Y tiver b símbolos, o conjunto das se-

quências de n símbolos é o produto cartesiano Yn = Y x Y x ... x Y (n cópias), que tem 

bn elementos. Como o tamanho de Yn cresce exponencialmente com n, ele logo se 

torna grande mesmo que b seja pequeno (b ≥ 2). Um alfabeto muito usado por sua 

simplicidade é Y = {0,1} cujos elementos são chamados de bits – binary digits.

Sendo Y pequeno, é fácil estabelecer codificações padronizadas g : Y  Z em 

diferentes meios físicos, que, por só precisarem ter b estados, podem ser suficien-

temente simples para que seja fácil tomar um grande número n de cópias deles. 

Podemos então codificar Yn em Zn usando a codificação padrão g em cada cópia.

Feito isso, para cada X basta definirmos uma codificação f : X  Yn em um 

número n suficientemente grande de símbolos do alfabeto, já que compondo  
X nggnf ZYX  →→ ××

 
Yn nggnf ZYX  →→ ××  Zn (onde g x ... x g significa aplicar g em cada cópia de Y) 

codificamos X em n cópias do meio físico. Com isso dividimos o problema em uma 

parte abstrata (codificação de X em Yn), que pode ser atacada matematicamente, 

e outra parte física/tecnológica (codificação de Y em Z) com a qual só temos que 

lidar uma vez para cada meio físico.

Todos os meios físicos nos quais pudermos codificar Y podem ser tratados 

de forma semelhante por uma mesma Teoria da Informação, já que por intermédio 

de Y podemos transferir informações de um meio para outro. Veremos adiante que 

a novidade introduzida pela Mecânica Quântica são meios físicos que não se rela-

cionam com Y da maneira tradicional, levando ao desenvolvimento de uma nova 

Teoria da Informação Quântica.

Entropia de Hartley

Informações são quantificadas em termos da quantidade de recursos físicos 

necessários para representá-las. Notamos outra vez que, a despeito do que a lin-

guagem usada possa sugerir, isso não se refere a informações específicas e sim ao 

conjunto X de possíveis informações.

Como vimos, o que determina os recursos físicos necessários à codificação 

de um dado tipo de informação é o tamanho de X. Assim poderíamos pensar em 

quantificar as informações de X através do número de elementos desse conjunto, 
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mas isso levaria a resultados pouco intuitivos. Por exemplo, com duas informações 

independentes do tipo X, em vez de termos o dobro teríamos o quadrado do núme-

ro de elementos, correspondendo ao produto cartesiano X x X.

Uma alternativa melhor é considerar o número de cópias de um alfabeto Y 

necessárias para codificar X da maneira discutida anteriormente. Essa medida foi 

introduzida por Hartley (1928), sendo chamada de entropia de Hartley (H). Se Y 

tiver b símbolos, o tamanho máximo de X que pode ser codificado (sem perda de 

informação) usando sequências de n símbolos é bn. Logo, se X tiver m elementos, o 

número de cópias de Y necessárias será H (X) = logb m.

Observamos que, trocando o alfabeto, o número de cópias necessárias irá 

mudar, o que corresponde a uma mudança na unidade de medida da entropia. 

Quando b = 2 dizemos que a entropia é medida em bits, e escrevemos simplesmen-

te H (X) = log m onde log = log2 é o logaritmo de base 2 (e não 10 como em outras 

áreas).

As propriedades do logaritmo fazem com que a entropia de Hartley satisfaça

H (X1, X2) = H (X1) + H (X2)

H (nX) = nH (X)     (1)

onde ( X1, X2 ) representa o conjunto dos pares de informações independentes de X1 

e X2 (ou seja, o mesmo que X1 x X2), e nX representa n informações independentes 

do tipo X (ou seja, X x ... x X, n vezes). Isso significa que a entropia é aditiva e a torna 

uma medida da quantidade de informações mais intuitiva do que seria o número de 

elementos do conjunto: se precisamos de n1 cópias de Y para codificar uma infor-

mação X1 e n2 para X2, então para codificar o conjunto de bn1 · bn2 elementos X1 x X2 

precisaremos de apenas n1 + n2 cópias de Y (nas primeiras n1 codificamos a parte da 

informação correspondente a X1, nas n2  restantes a de X2 ).

Se X tiver m informações e todas ocorrerem com a mesma frequência, a pro-

babilidade de cada uma será p = mp 1= , e a entropia pode ser reescrita em termos de p 

como H (X) = – log p.

Como p ≤ 1, seu logaritmo será negativo e H positiva e quanto menor for p 

maior será o valor de H. Assim, ao invés de vermos a entropia de X só como uma 

expressão do tamanho desse conjunto, podemos repensá-la como uma medida 

da incerteza sobre qual das possíveis informações de X irá corresponder a um 

dado x  X desconhecido.
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Entropia de Shannon

O cálculo da entropia de Hartley assume implicitamente que será reser-

vada uma quantidade fixa de símbolos para codificar qualquer informação de X. 

Shannon (1948) percebeu que, se as informações ocorrerem com frequências dis-

tintas, podemos economizar recursos caso usemos menos símbolos para codificar 

as mais frequentes, mesmo que gastemos mais quando informações improváveis 

ocorrerem – como ocorre em nossa língua, onde as palavras mais comuns tendem 

a ser mais curtas (eu, um, de, o, etc.). Isso é um esquema de compressão de dados, 

havendo métodos mais ou menos eficientes disso ser feito.

Digamos que cada informação x  X tenha uma probabilidade p (x) de ocor-

rer (um conjunto com uma função de probabilidade em seus elementos é uma 

variável aleatória). Shannon introduziu uma nova medida para a entropia dessa 

variável aleatória, que chamamos de entropia de Shannon, H (X) = – ∑ p (x) log p (x), 

e mostrou que qualquer esquema de compressão (sem perdas) irá gastar pelo me-

nos esse número de bits, em média, para cada informação de X.

Informações com grande probabilidade de ocorrência contribuem pouco 

para a entropia, pois serão codificadas com poucos bits. As altamente improváveis 

geram um gasto maior de bits quando aparecem, mas, como é raro isso acontecer, 

em média elas também contribuem pouco para a entropia. Assim, as informações 

que mais aumentam a entropia são as de média probabilidade.

A entropia de Shannon de X é máxima quando todos os seus m elementos 

têm a mesma probabilidade p = mp 1= , sendo nesse caso igual à de Hartley, 

H (X) = – ∑ p log p = – mp log p = – log p 

que leva em conta apenas o tamanho de X. Assim, há um ganho de eficiência ao 

levarmos em consideração as diferentes probabilidades das informações.

Além disso, a entropia de Shannon só é aditiva (1) se as informações forem 

independentes, isto é, a probabilidade de uma não depender da outra. Correlações 

entre elas permitem economizar bits, pois a entropia de Shannon total será menor 

que a soma das entropias de Shannon das informações individuais.

Entropia termodinâmica e reversibilidade

A ideia de entropia surgiu com o desenvolvimento da Termodinâmica no séc. 

XIX, sendo originalmente uma quantidade calculada em termos de temperaturas 

x  X

m

i = 1
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e transferências de calor, e que parecia controlar quais fenômenos termodinâmi-

cos ocorrem espontaneamente. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, 

estabelecida experimentalmente, a entropia termodinâmica de um sistema só po-

deria diminuir se houvesse um aumento correspondente em outro sistema. Essa 

lei explica, por exemplo, porque calor passa espontaneamente de um corpo quente 

para um frio, mas o inverso requer algum trabalho externo.

Esse conceito foi clarificado pela Física Estatística, que buscou explicar a 

Termodinâmica a partir da Mecânica das partículas microscópicas, aliada a um tra-

tamento estatístico. Em 1877, L. Boltzmann mostrou que a entropia termodinâmi-

ca correspondia a uma medida, em escala logarítmica, da quantidade de estados 

microscópicos compatíveis com uma dada descrição macroscópica do sistema. 

Sua fórmula, correspondente à da entropia de Hartley (exceto por um ajuste de 

unidades), assume que todos os estados microscópicos são igualmente prováveis. 

Isso deixa de ser válido para sistemas em interação com o ambiente e, nesse caso, 

a entropia é dada por outra fórmula, desenvolvida por J. Gibbs e que corresponde 

à entropia de Shannon.

Assim, a entropia termodinâmica é uma medida de quanta informação falta 

para passarmos da descrição macroscópica do sistema para a microscópica, que 

requer a especificação do estado de cada uma de suas partículas. Logo um aumen-

to da entropia termodinâmica está associado a uma perda de informação e ela às 

vezes é descrita como uma medida da desordem do sistema, visto que quanto me-

nos organizado ele estiver maior é a falta de informação sobre o estado de suas 

partículas.

A Segunda Lei da Termodinâmica é a mais importante de um seleto grupo 

de leis físicas que são irreversíveis ou temporalmente assimétricas, isto é, os fe-

nômenos descritos por elas têm um sentido preferencial no tempo (do passado 

para o futuro). A grande maioria das leis físicas fundamentais, incluindo todas as 

da Mecânica e Eletromagnetismo Clássicos, é reversível ou temporalmente simé-

trica, ou seja, aplicam-se igualmente bem caso a evolução de um sistema seja apre-

sentada “de trás para frente”.

Se um processo for regido só por leis reversíveis, cada estado final deve 

provir de um único estado inicial. Pensando nos estados como informações, isso 

significa que em processos reversíveis essas não se perdem, conhecendo o esta-

do final pode-se, em princípio, reconstituir as informações do inicial. Por outro 

lado, processos irreversíveis podem apagar informações, já que estados iniciais 
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distintos podem levar a um mesmo estado final. Por exemplo, pedras de gelo de 

mesma massa, mas de formatos diferentes, podem, ao derreter, resultar em poças 

de água macroscopicamente idênticas. Como veremos, isso influi em como infor-

mações podem ser processadas.

Observemos que se a Termodinâmica for apenas uma consequência estatís-

tica das leis da Mecânica Clássica aplicadas a grandes números de partículas, suas 

leis também devem ser todas reversíveis. Para cada estado de água resultante do 

derretimento de uma pedra de gelo deve existir outro estado que evolui da água 

para o gelo. Então porque só o primeiro caso é observado naturalmente? Uma 

resposta comum é que para observarmos o segundo fenômeno precisaríamos in-

verter a velocidade de cada partícula não só da água mas também de quaisquer 

outros sistemas que tenham interagido com ela, o que na prática é impossível. 

Mas não está claro que uma limitação prática possa ser usada para explicar uma 

lei teórica. Afinal, em um Universo no qual a água congelasse espontaneamente 

o mesmo argumento poderia ser usado para explicar que é impossível inverter as 

velocidades das partículas do gelo para forçá-lo a derreter. Tal Universo seria tão 

compatível com as leis da Mecânica quanto o nosso, então por que a Segunda Lei 

da Termodinâmica só se aplica ao nosso? Esse é um enigma que intriga os físicos, 

e sua solução talvez exija um melhor entendimento de outra lei igualmente mis-

teriosa e irreversível da Mecânica Quântica, que é o Postulado da Medição, bem 

como suas relações com a Teoria da Informação. 

Comunicação e correção de erros

Por comunicação entende-se não só a transmissão de informações de um local 

para outro, mas também o registro de informações para serem lidas posteriormen-

te. Em ambos os casos, é preciso usar algum tipo de meio físico, que chamamos de 

canal de comunicação, e que é sempre sujeito a falhas que podem corromper a in-

formação: linhas telefônicas podem ter ruído, transmissões de rádio podem sofrer 

interferência, livros podem se rasgar, discos rígidos e memórias de computador 

podem apresentar falhas etc. Todas essas formas de deterioração são chamadas 

de ruído do canal, sendo que cada canal tem sua própria taxa de ruído. 

Por causa do ruído, ao transmitirmos uma informação x1  é possível que o 

receptor receba uma outra informação x2, que pode ou não ser razoavelmente pa-

recida com x1. A capacidade de um canal é, grosso modo, uma medida de quanto 
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pode ser inferido a respeito de x1 a partir do conhecimento de x2. Quanto menor o 

ruído maior a capacidade do canal.

Se um canal tiver uma capacidade razoável, é possível minimizar as falhas 

usando códigos corretores de erros. Por exemplo, se ao transmitirmos um texto, 

for provável que apenas uma pequena porcentagem das letras chegue errada, po-

demos usar um rudimentar código de repetição, que consiste em enviar o mesmo 

texto algumas vezes. Mesmo que cada cópia tenha alguns erros, comparando as 

versões recebidas há uma grande chance de o receptor conseguir recuperar o tex-

to original. Mas, se a capacidade do canal for muito reduzida, e houver tanto ruído 

que em toda cópia as letras saiam quase todas erradas, o texto original dificilmente 

será recuperado mesmo que inúmeras cópias sejam enviadas.

Todo código corretor acrescenta à informação original dados extras a respei-

to dela e essa redundância requer um gasto a mais de recursos físicos. Diferentes 

códigos buscam minimizar a redundância em função da capacidade do canal e da 

taxa de erro aceitável, sendo difícil balancear os vários fatores envolvidos.

Em seu Teorema de Codificação de Canais Ruidosos, Shannon mostrou que 

a capacidade do canal determina uma redundância mínima (quanto menor a ca-

pacidade maior a redundância necessária). Para canais de capacidade não nula, é 

possível, em princípio, desenvolver códigos corretores, com redundâncias acima 

desse mínimo, que tenham probabilidade de falha tão pequena quanto quisermos. 

Além disso, se o código for aplicado a blocos de dados suficientemente grandes, é 

possível obter redundâncias bem próximas desse mínimo.

O Teorema, entretanto, não diz como construí-los, sendo preciso grande 

engenhosidade para desenvolver códigos que se aproximem desse mínimo e te-

nham pouquíssima chance de falha, podendo acontecer do tamanho dos blocos de 

dados se tornar proibitivamente grande.

Criptografia

Criptografia se refere a técnicas pelas quais informações podem ser guardadas ou 

transmitidas de forma segura, sem que possam ser interceptadas por pessoas não 

autorizadas. Embora seu uso remonte à Antiguidade, com o desenvolvimento das 

comunicações eletrônicas, ela se tornou presente em nosso dia a dia, mesmo sem 

percebermos: é usada em transações bancárias, comunicações pela internet, se-

nhas de computador etc.
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As técnicas criptográficas mais simples e antigas envolvem a troca de cada 

letra por outro símbolo ou letra diferente. Em princípio, só quem soubesse como 

foi a troca teria como reconstituir o texto original. Essa informação sobre como 

criptografar ou decifrar uma mensagem é chamada de chave.

Esse método rudimentar é vulnerável a uma análise de frequência. Em 

cada língua, certas letras e palavras aparecem com mais frequência que outras. 

Comparando a frequência com que cada símbolo aparece nas mensagens com a 

frequência conhecida das letras naquela língua há uma chance razoável de se con-

seguir “quebrar” a chave.

Uma maneira de tentar evitar isso é usar diferentes chaves em várias partes 

do texto, ou, no limite, mudar o padrão de troca a cada letra da mensagem. Mas 

isso aumenta o problema de como distribuir essas chaves de forma segura às pes-

soas apropriadas, e como protegê-las. Esses métodos, que requerem que a chave 

permaneça conhecida só por um seleto grupo de pessoas, constituem a criptogra-

fia de chave privada.

Na década de 1970, foi criada uma técnica revolucionária, a criptografia de 

chave pública. Nela temos uma chave pública que pode ser divulgada abertamen-

te, mas só serve para criptografar as mensagens, e uma chave privada, que permite 

decifrá-las, mas é de conhecimento só do receptor. A rigor, em teoria, é possível 

descriptografar só com a chave pública, mas isso requer uma quantidade tão gran-

de de recursos computacionais que, na prática, torna-se inviável. A chave privada, 

relacionada com a pública de uma dada maneira, permite simplificar esse processo 

tornando-o exequível.

Uma das versões mais usadas dessa técnica, a criptografia Rivest-Shamir-

Adleman (RSA), baseia-se na complexidade computacional da decomposição de 

um número inteiro muito grande (com centenas de dígitos decimais) em seus fa-

tores primos. Os detalhes da técnica são complexos e envolvem conhecimentos 

avançados de Teoria dos Números, mas basicamente ela requer a escolha de dois 

números primos P1 e P2 bem grandes, a partir dos quais são geradas ambas as 

chaves. Como a pública inclui o produto N = P1 P2, em princípio alguém poderia 

fatorar N para obter P1 e P2 e assim descobrir a chave privada, mas desde que N 

seja grande o bastante isso poderia levar milhares de anos nos computadores 

mais rápidos.

Como veremos, a Teoria da Informação Quântica pode levar a uma nova re-

volução no campo da criptografia.
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Computação

Computação é o processamento de informações que são trabalhadas de acordo 

com algoritmos apropriados para gerar novos dados. Modelos computacionais, 

como o de circuitos e a máquina de Turing, descrevem operações básicas a serem 

combinadas para implementar um algoritmo. Embora abstratos, tais modelos são 

limitados pela exigência de que suas operações sejam fisicamente realizáveis. A 

complexidade computacional de uma tarefa de processamento pode então ser 

analisada em termos das operações necessárias à sua execução, o que se reflete na 

quantidade de recursos físicos exigidos.

Algoritmos e máquinas de Turing

Um algoritmo, intuitivamente, é uma descrição detalhada dos passos neces-

sários à execução de uma tarefa, como, por exemplo, os métodos ensinados para 

multiplicar dois números ou fatorar um inteiro. Essa ideia recebeu uma formaliza-

ção mais precisa nos trabalhos de A. Turing e A. Church, na década de 1930.

Turing (1936) concebeu um mecanismo abstrato, hoje chamado de máquina 

de Turing, que representaria o mínimo necessário à execução de cálculos, consis-

tindo de: 

• uma fita com uma sequência (idealmente ilimitada) de posições nas quais 
podem ser escritos e lidos símbolos de certo alfabeto finito, servindo para 
fornecer dados à máquina, para que esta realize cálculos intermediários e 
para retornar os resultados.

• um processador, com um número finito de estados internos, capaz de exe-
cutar certas operações básicas, como ler/escrever símbolos em uma po-
sição da fita, mudar para a posição seguinte/anterior, alterar seu estado 
interno, e parar.

• um programa, uma tabela de instruções especificando qual operação o pro-
cessador deve executar de acordo com seu estado interno e o símbolo lido.

Por mais rudimentar que uma máquina de Turing possa parecer, ela é tão 

poderosa quanto nossos computadores mais modernos e serviu de base para sua 

arquitetura. Poderosa não em termos de velocidade, e sim de que todo cálculo que 

pode ser feito em um computador também poderia ser executado em uma má-

quina de Turing. Na verdade, não se conhece nenhum cálculo que intuitivamente 
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chamaríamos de algorítmico que não pudesse ser implementado em uma máquina 

de Turing e a Tese de Church-Turing, amplamente aceita, propõe que isso sempre 

seja possível. Por isso, formalmente define-se algoritmo como qualquer procedi-

mento implementável em uma máquina de Turing.

Modelo de circuitos

Outro modelo computacional abstrato, em certos aspectos mais intuitivo 

por ser mais próximo da maneira como pensamos e de como computadores são 

realmente construídos, é o modelo de circuitos. Um circuito é constituído de um 

conjunto de portas lógicas, que são elementos que realizam certas operações bá-

sicas em bits de informação, e “fios”, que transportam esses bits entre as portas.

Para cada número n de bits de entrada e m de saída há um conjunto finito de 

possíveis portas lógicas, correspondendo a todas as funções que mapeiam n dígi-

tos 0 ou 1 em m desses dígitos.

O único exemplo interessante de porta lógica de um bit (isto é, que rece-

be um bit de entrada e retorna um bit de saída) é a porta NOT, que inverte o bit: 

NOT(0)=1, NOT(1)=0. Essa porta é reversível, pois a partir do bit de saída é possí-

vel saber a entrada. 

Para portas de dois bits (que recebem dois bits de dados e geram um bit de 

resultado) há uma variedade maior de exemplos interessantes, como as portas:

• AND: retorna 1 se ambos os bits de entrada forem 1, senão retorna 0.

• OR: retorna 0 se ambos os bits de entrada forem 0, senão retorna 1.

• XOR: retorna 1 se os bits de entrada forem diferentes, e 0 se iguais.

• NOR: equivale a uma porta OR seguida de NOT.

• NAND: equivale a uma porta AND seguida de NOT.

Estas são irreversíveis, pois entradas distintas podem levar a uma mesma 

saída. 

Outras operações úteis são:
• CROSSOVER: troca o conteúdo de dois bits.

• FANOUT: recebe um bit e retorna duas cópias dele.

Considerando 0=falso e 1=verdadeiro, vê-se que várias portas equivalem a 

operações da lógica clássica, de onde vêm seus nomes. Isso facilita a elaboração de 
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circuitos, pois eles replicam bem a maneira com que pensamos em algoritmos. De 

fato, combinando de forma engenhosa esses elementos básicos, é possível execu-

tar praticamente as mesmas tarefas que uma máquina de Turing e os dois modelos 

são quase equivalentes. 

Nossos computadores são exemplos concretos de que esse modelo abstra-

to pode ser implementado fisicamente usando elementos eletrônicos. Mas deve-

mos questionar como isso é possível! Como as equações fundamentais da Física 

Clássica são reversíveis, aparentemente não deveriam existir elementos físicos 

que atuem como as portas irreversíveis. Porém, essa reversibilidade só se aplica 

se os estados forem definidos em todos os seus detalhes microscópicos. Para sis-

temas macroscópicos, em que tal nível de detalhamento é impossível na prática, 

a Segunda Lei da Termodinâmica introduz um elemento de irreversibilidade que 

permite, para todos os efeitos práticos, a perda de informações nessas portas – 

ainda que em tese essa informação continue existindo, mas inacessível, no movi-

mento das partículas microscópicas.

Se preciso, seria fácil tornar essas portas reversíveis, bastando retornar os 

bits originais junto com o de resultado. Mas o importante é percebermos como a 

Física pode influenciar as maneiras pelas quais é ou não possível processar infor-

mações. Veremos adiante que mesmo operações que para a nossa intuição clássica 

parecem triviais, como a FANOUT que copia uma informação, podem ser impossí-

veis em outros modelos físicos. 

Complexidade computacional

Pouco adianta saber que um sistema computacional pode em princípio exe-

cutar certa tarefa, se, para tanto, ele demorar alguns milhares de anos ou precisar 

de mais memória que a existente em todos os computadores do mundo.

O tempo de execução de uma tarefa depende do número de passos neces-

sários e do tempo gasto em cada passo. Esse último é um fator de natureza tec-

nológica, dependente da velocidade de processamento do computador, que tem 

aumentado exponencialmente há várias décadas – embora se preveja uma desa-

celeração dessa tendência à medida que certas limitações físicas sejam atingidas. 

Já o primeiro é um fator de natureza informacional, que depende da quantidade de 

dados a processar e do tipo de algoritmo usado.
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Da mesma forma, a viabilidade em termos de espaço de armazenamento de 

dados depende tanto de fatores tecnológicos – disponibilidade de grande quanti-

dade de memória a baixo custo – como informacionais – quantidade de memória 

necessária para armazenamento dos dados e seu processamento pelo algoritmo.

A complexidade computacional de uma tarefa é estabelecida pela esti-

mativa de como os recursos físicos necessários à sua execução, como tempo e 

memória, dependem do número de dados a processar, para o melhor algoritmo 

conhecido.

Por exemplo, para determinar se um dado nome consta de uma lista de n 

nomes, um possível algoritmo consiste em ler em sequência os nomes da lista até 

encontrar o desejado ou acabar a lista. Na melhor das hipóteses, se o nome for o 

primeiro da lista, bastará um único passo. Se for o último da lista ou não constar 

dela, serão gastos n passos. Em média, pode-se esperar que o número de passos 

seja da ordem de . Isso significa que se a lista tivesse o dobro do tamanho gasta-

ríamos duas vezes mais tempo. Esse é um exemplo de algoritmo de tempo polino-

mial, em que o número de passos varia em função de n como um polinômio, o que é 

considerado razoavelmente eficiente.

Considere agora o problema de, dada uma lista de n nomes, gerar todas as 

possíveis listas que sejam um subconjunto desta. Se com n nomes forem geradas 

L listas, com n + 1 nomes teremos 2L listas, já que a cada uma das L listas irão cor-

responder agora duas, com ou sem o novo nome. Assim, o total de listas a gerar, 

e portanto o tempo gasto, será proporcional a 2n. Um algoritmo com esse tipo de 

crescimento é dito de tempo exponencial, e considerado ineficiente, já que fun-

ções desse tipo rapidamente atingem valores gigantescos. Por exemplo, com ape-

nas 40 nomes, o total de listas a gerar já ultrapassa 1 trilhão.

Há toda uma importante classe de problemas para os quais os melhores al-

goritmos conhecidos são de tempo exponencial, o que os torna, mesmo para um 

número n de dados não muito grande, intratáveis mesmo pelos computadores 

mais modernos. Um grande problema em aberto consiste em determinar se é ou 

não possível desenvolver algoritmos de tempo polinomial para resolvê-los.

Às vezes, essa complexidade pode ser algo desejável. É o caso de problemas 

como o da fatoração prima, que, como vimos, são a base de importantes sistemas 

de criptografia de chave pública. Se alguém conseguisse desenvolver algoritmos 

de tempo polinomial para tais problemas, muitos sistemas bancários, senhas de 

internet, comércio eletrônico etc., ficariam vulneráveis.
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Informação em outros modelos físicos

A separação da parte abstrata da Teoria da Informação de suas circunstâncias tec-

nológicas, descrita na seção Representação em Meios Físicos, é tão eficiente que 

é fácil esquecer que o modelo abstrato está intrinsecamente vinculado ao modelo 

físico adotado. Certas características deste foram assumidas implicitamente, le-

vando a teoria a se basear em:

• Codificação digital: sistemas físicos com finitos estados distinguíveis levam 
a um alfabeto Y finito, que só permite representar informações de tipo dis-
creto, codificáveis em dígitos binários (bits). Para representar digitalmente 
informações de natureza contínua, como frequências sonoras, elas preci-
sam ser discretizadas, o que envolve uma perda de informação. Essa pode 
ser reduzida usando discretizações mais finas, que usam um número maior 
de bits, exigindo maior gasto de memória e tempo de processamento.

• Processamento determinístico: a Física Clássica é determinística, o que 
significa que sistemas idênticos, começando no mesmo estado inicial e 
evoluindo sob as mesmas condições, atingirão o mesmo estado final. Isso 
se adequa bem a implementações da Máquina de Turing, visto que nela o 
resultado de um cálculo é determinado unicamente pelos dados iniciais e 
pelo programa.

Modelos físicos distintos podem levar a novos paradigmas informacionais, 

com possíveis ganhos de eficiência, mas exigindo mudanças consideráveis no 

modo como pensamos a informação e a computação:1

• Computação analógica: sistemas analógicos, ao contrário dos digitais, 
representam informações usando grandezas contínuas: uma voltagem, a 
posição de um ponteiro etc. O processamento das informações também é 
contínuo, seguindo uma dinâmica determinada pela física do sistema.

Como neste caso o sistema físico tem infinitos estados distintos, poderia 

em tese armazenar uma quantidade ilimitada de informações. E há problemas que 

teoricamente seriam mais eficientemente resolvidos em sistemas analógicos que 

nos digitais. Mas, na prática, limitações físicas parecem impedir tais ganhos, pois 

inevitáveis ruídos impossibilitam um controle preciso das grandezas analógicas. 

1 Para uma discussão mais detalhada, ver MacLennan (2007) e Karp (1991).
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Se a computação analógica tem vantagens reais sobre a digital é uma questão em 

aberto – e importante à medida que nos aproximamos de limites físicos para a ve-

locidade dos computadores digitais.

• Algoritmos probabilísticos: o determinismo da Física Clássica não impede 
que fenômenos pareçam aleatórios, quando houver pouco controle sobre 
as condições iniciais ou a evolução. Incorporando um gerador de bits ale-
atórios ao nosso modelo computacional, obtemos uma Máquina de Turing 
Probabilística. Um algoritmo probabilístico usa esses bits em certos mo-
mentos para escolher qual ação tomar ou quais dados usar, de modo que 
seu funcionamento e o resultado final podem variar mesmo que os dados 
de entrada não se alterem.

Em 1977, R. Solovay e V. Strassen elaboraram um método probabilístico 

que diz com certeza se um número é composto ou se ele é primo com certa pro-

babilidade – que pode ser melhorada executando o algoritmo outras vezes. Como 

não se conhecia então nenhum método determinístico eficiente para tal problema 

– isso só foi alcançado em 2002 com o teste de primalidade Agrawal-Kayal-Saxena 

(AKS) –, isso gerou grande interesse no estudo de algoritmos probabilísticos.

Desde então, vários outros foram desenvolvidos para diversos problemas. 

Em geral, eles tendem a ser mais simples e em alguns casos bem mais eficientes 

do que os algoritmos determinísticos conhecidos. Mas ainda é uma questão em 

aberto saber se há problemas que só podem ser resolvidos eficientemente por mé-

todos probabilísticos.

Vê-se assim que é natural que características do modelo físico influenciem 

o modo de lidar com informações. No início do século XX, duas teorias revolucio-

naram nosso entendimento do mundo físico: a Teoria da Relatividade e a Mecânica 

Quântica. Até onde sabemos, informacionalmente, a única novidade trazida pela 

primeira é um limite à velocidade de transmissão de informações (clássicas), que 

não pode ultrapassar a da luz. Mas nas últimas décadas, a partir do trabalho de 

Deutsch (1985), descobrimos que a segunda traz maneiras radicalmente novas de 

tratar o problema da informação.

Mecânica Quântica

No início do século passado, descobrimos que o comportamento de sistemas mi-

croscópicos, como os átomos e as partículas elementares, é muito diferente do 
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caso macroscópico. Seu estudo levou ao desenvolvimento da Mecânica Quântica, 

que, apesar de pouco intuitiva, é talvez a mais precisa e útil teoria física já elabo-

rada. Sem ela, muito da tecnologia moderna, como computadores, lasers etc., não 

seria possível.

Nosso cérebro e nossa linguagem evoluíram em um ambiente macroscópico 

dominado pela Física Clássica e nossas palavras e estruturas de pensamento se 

mostram inadequadas à análise e descrição de fenômenos da Física Quântica. A 

linguagem da Matemática é a única capaz de penetrar no cerne dessa teoria, sen-

do que qualquer tentativa de explicá-la sem um formalismo sofisticado envolve 

certa falsificação. Neste texto, reduzimos essa matemática a um mínimo, alertan-

do quando certas simplificações beiraram o erro, e esperamos conseguir passar 

a essência das ideias envolvidas, mas o leitor deve saber que muitos detalhes es-

senciais a uma compreensão real se perderam com a matemática que deixamos de 

incluir.

Estados quânticos e medições

Uma grande diferença entre a Física Clássica e a Quântica está na descrição do 

estado de um sistema. Classicamente ele é caracterizado por certas grandezas fí-

sicas, como sua posição, velocidade, energia etc., cujo valor é único em cada estado 

do sistema. É possível, em princípio, medir qualquer uma sem afetar as demais e, 

experimentalmente, determinar o estado de um sistema clássico medindo as vá-

rias grandezas que o caracterizam.

No caso de um sistema quântico, seu estado é descrito por um elemen-

to2 A de um conjunto abstrato chamado espaço de Hilbert. Cada elemento tem 

certas propriedades definidas matematicamente que caracterizam a física do 

sistema. Ao contrário do caso clássico, tais propriedades não correspondem ne-

cessariamente a valores específicos de posição, velocidade etc. Alguns estados 

podem ter um valor bem definido de posição, mas não de velocidade ou energia; 

outros têm uma energia precisa, mas não posição ou velocidade; e em outros 

não é possível atribuir valores exatos a nenhuma grandeza clássica. Um autoes-

tado de certa grandeza física é um estado com valor bem definido dela. Algumas 

2 Costuma-se representar esse elemento como uma função de onda y ou um ket |y〉.
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grandezas, como posição e velocidade, não admitem nenhum autoestado co-

mum a ambas, enquanto para outras, como velocidade e energia, isso pode ser 

possível.

É possível combinar dois estados quânticos B e C para obter outro estado A 

com novas características físicas. Nesse caso, dizemos que A é uma sobreposição 

de B e C, ou que esses são componentes de A, e isso é descrito matematicamente 

como uma decomposição A = nB + mC, onde n, m são números (complexos) chama-

dos de coeficientes ou amplitudes de probabilidade.

Postulado da medição

As propriedades físicas de A dependem não só das de B e C, mas também 

dos coeficientes e, em geral, determiná-las requer boa dose de matemática. Isso 

fica mais simples se B e C forem autoestados de uma mesma grandeza. Por exem-

plo, se eles tiverem energias distintas b e c, respectivamente, A não terá energia 

bem definida. Uma medição da energia do sistema nesse estado pode resultar ou b 

ou c, com probabilidades proporcionais a |n|2 e |m|2, respectivamente.3

Após a medição, o sistema mudará do estado A para B ou C, de acordo com 

o resultado obtido. Isso é o colapso do estado quântico ou colapso da função 

de onda, que gera dificuldades, e certas vantagens, para a Teoria da Informação 

Quântica, pois a simples medição de uma característica de um sistema quântico 

pode alterar seu estado. Assim, ao contrário do que ocorre classicamente, um sis-

tema quântico em um estado desconhecido não pode, nem em teoria, ser iden-

tificado medindo suas várias propriedades (a menos que hajam muitos sistemas 

no mesmo estado, o qual é determinado estatisticamente por diferentes medições 

nos vários sistemas).

Isso tudo é estabelecido, no formalismo quântico, pelo Postulado da 

Medição. Experimentalmente, não há dúvidas sobre sua validade, mas do ponto de 

vista conceitual ele é problemático, entre outras coisas por não definir claramente 

que tipo de processo constitui uma medição, além de atribuir a ele características 

incomuns não só na Física, mas mesmo no restante da própria Mecânica Quântica. 

O processo de medição é:

3 A rigor, desde que B e C satisfaçam uma condição chamada normalização, que garante que a probabilidade 
total seja 1.
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• Probabilístico: a Mecânica Clássica é totalmente determinística, só há in-
certezas se não conhecermos o estado inicial com suficiente precisão ou 
não pudermos resolver suas equações de maneira exata. Em contrapar-
tida, o Postulado da Medição põe a probabilidade como algo intrínseco 
no nível mais fundamental da Física: mesmo sabendo que o sistema está 
exatamente no estado A, não há como ter certeza se uma medição de sua 
energia dará b ou c, nem qual será seu estado ao final.

• Irreversível: no processo de medição há perda de informações, pois dife-
rentes estados iniciais podem colapsar para um mesmo estado final. Saber 
que o resultado foi b ou c não basta para identificar o estado A original, e 
medições extras não são possíveis já que o estado colapsou para B ou C.

Seria correto pensar que um sistema no estado A = nB + mC na verdade, 

já está no estado B ou no C, só não sabemos qual? E ao medirmos simplesmente 

descobrimos qual possibilidade excluir? Se assim fosse, a sobreposição seria o que 

chamamos de mistura estatística, um conceito já existente na Física Clássica. Na 

seção Exemplo: Spin do Elétron veremos que não é esse o caso.

Também se poderia supor que o caráter probabilístico das previsões da 

Mecânica Quântica signifique apenas que a teoria esteja incompleta. Talvez o esta-

do A não descreva completamente o sistema, haveria outros detalhes desconheci-

dos que, por meio de algum processo também desconhecido, mas de natureza clás-

sica, determinam o resultado da medição. Essa é uma interpretação da Mecânica 

Quântica conhecida como Variáveis Escondidas, defendida por muito tempo por 

A. Einstein e vários outros físicos. Como veremos na seção Paradoxo Einstein-

Podolsky-Rosen (EPR) hoje temos fortes razões para duvidar da viabilidade dessa 

interpretação. 

Bases de medição

A decomposição de um estado em termos de outros não é única. Se, por 

exemplo, A = 2B + C, com B e C por sua vez sendo sobreposições B = D – 3E e C = 

D + 4E de outros estados D e E, então A também é uma sobreposição da forma 

A = 2 · (D – 3E) + (D + 4E) = 3D – 2E.

Digamos que D e E sejam autoestados de posições d e e, respectivamente. 

Medindo a posição de B ou C, há maior chance de obter e do que d, em uma razão 

de 32 = 9 para 1 no caso de B, e 42 = 16 para 1 em C. Combinando B e C para for-

mar A, os vários sinais levaram o coeficiente de D a aumentar (uma interferência 
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construtiva) e o de E a diminuir (interferência destrutiva) e ao medir a posição de A 

há agora 9 chances de obter d para 4 de e.

Mesmo não sendo únicas, as decomposições não são arbitrárias. Há esta-

dos tais que um nunca aparece como componente em uma decomposição do outro 

(nesse caso dizemos que são ortogonais). Em particular, isso ocorre com autoesta-

dos de valores distintos de uma mesma grandeza física. Por exemplo, se um auto-

estado B de energia b fosse componente de outro autoestado A de energia a (≠b), 

haveria uma probabilidade não nula de obter b ao medir a energia de A, contrarian-

do a definição de autoestado.

Uma base ortogonal4 é um conjunto de estados ortogonais tais que qualquer 

outro estado possível seja alguma sobreposição deles. A decomposição de um esta-

do em cada base ortogonal é única, e cada medição em um sistema corresponde em 

geral à escolha de uma tal base, formada por autoestados da grandeza medida.

Exemplo: spin do elétron

Um sistema quântico bem simples e de grande interesse para a Teoria da 

Informação Quântica, é o spin do elétron. O spin é uma grandeza física inerente-

mente quântica, sem contrapartida clássica, mas para esta discussão basta saber 

que ele é sempre medido em relação a algum eixo, sendo que no caso do elétron 

pode dar apenas dois resultados, correspondentes a sentidos opostos desse eixo. 

Por exemplo, medindo o spin de um elétron em relação a um eixo vertical 

pode-se obter dois resultados, spin para cima ou para baixo, cujos autoestados 

chamaremos de C e B.5 Em relação a algum eixo horizontal6 também há duas possi-

bilidades, que chamaremos de spin pra direita e pra esquerda, com autoestados D 

e E. Esses estados se decompõem uns nos outros como segue:7

  B = D + E,  D = B + C,

  C = D – E,  E = B – C.   (2)

4 É mais comum o uso de bases ortonormais, que são bases ortogonais com estados normalizados.

5 Em geral representados como |  e | .

6 A diferentes eixos horizontais corresponderão diferentes pares de autoestados. Por simplicidade, fixare-
mos um deles.

7 Os coeficientes estão incorretos, pois ignoramos a normalização, preservando só o que nos interessa, que 
é a razão entre os coeficientes e seus sinais relativos.
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Medindo o spin vertical de um elétron no estado C obtemos com certeza 

spin para cima. Se medirmos horizontalmente há chances iguais de obter spin pra 

direita ou pra esquerda, com o estado do elétron colapsando para D ou E. Medindo 

novamente na direção vertical, há agora só 50% de chance de obter spin para cima, 

com o estado colapsando de volta para C, e 50% de obter para baixo, terminando 

no estado B.

Esse exemplo mostra que a sobreposição é mais sutil que uma mera mistura 

estatística. Se o estado C = D – E significasse que o sistema já está em D ou E sem 

sabermos qual, pelo mesmo raciocínio em D = B + C ou E = B – C o sistema já teria a 

possibilidade de estar em B. Logo na primeira medição já seria possível obter spin 

para baixo, o que experimentalmente não ocorre.

Os autoestados do spin em relação a qualquer eixo formam uma base orto-

gonal. Assim, todos os estados do spin de um elétron são da forma nB + mC.

Sistemas compostos e emaranhamento

Se um sistema for constituído por k subsistemas quânticos, e estes estiverem em 

estados A1, A2, A3, ..., Ak, o estado total T do sistema pode ser descrito listando em 

sequência o de cada subsistema,8

 T = A1 A2 A3 ... Ak.     (3)

Isso lembra o produto cartesiano dos estados compostos clássicos, mas não 

quando considerarmos sobreposições. Se, por exemplo, o segundo subsistema es-

tiver em uma sobreposição A
2
 = 3B

2
 – 5C

2
 de autoestados de energia então 

 T = A
1
 (3B

2
 – 5C

2
) A

3
 ... A

k
.   (4)

Medindo esse subsistema, teríamos chances de 9 para 25 de obter B
2
 ou C

2
 

e, quando ele colapsasse para um desses estados, isso deixaria o sistema total em 

A
1
 B

2
 A

3
 ... A

k
 ou A

1
 C

2
 A

3
 ... A

k
. Logo (4) equivale à sobreposição

 T = 3A
1
 B

2
 A

3
 ... A

k
 – 5A

1
 C

2
 A

3
 ... A

k
.  (5)

8 Por simplicidade, desconsideramos certas complicações no caso de partículas idênticas.
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Ou seja, a composição dos subsistemas se distribui com relação à sobrepo-

sição de estados como um produto em relação à soma. Formalmente, isso significa 

que o estado total (3) é o produto tensorial dos estados individuais.9

Estados que podem ser descritos na forma (3) são chamados de sepa-

ráveis, fatoráveis ou decomponíveis. Se um sistema composto estiver em um 

estado assim, conhecê-lo equivale a saber o estado de cada subsistema. Por 

exemplo, se o estado de um sistema de 2 spins for10 T = BC + CC, reescrevendo-o 

como T = (B + C) C = DC vemos que ele é decomponível: o primeiro elétron está 

no autoestado de spin para direita, e o segundo no de spin para cima.

É natural esperar que todo estado seja decomponível, pois é o que ocorre 

na Física Clássica. Surpreendentemente, na Mecânica Quântica isso deixa de ser 

verdade. O sistema total pode estar em um estado quântico perfeitamente conhe-

cido, sem que possamos atribuir a seus subsistemas estados bem definidos. Isso 

porque duas componentes sobrepostas, como em (5), só podem ser recombinadas 

em uma só, na forma (3), quando todos os subsistemas, exceto um, estiverem no 

mesmo estado em ambas.

Estados não separáveis são ditos emaranhados ou quanticamente correla-

cionados, e constituem a grande maioria dos estados quânticos compostos, sendo, 

como veremos, essenciais à Teoria da Informação Quântica.

Paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)

Um aspecto intrigante dos estados emaranhados é que, em geral, medir um 

dos subsistemas causa o colapso do estado total, afetando os demais mesmo sem 

interagir diretamente com eles. Mesmo que estejam separados por enormes dis-

tâncias, medições nos diferentes subsistemas dão resultados fortemente correla-

cionados. Essa previsão, de que medir uma partícula de um par emaranhado tam-

bém colapsa o estado da outra, independente da distância que as separe, constitui 

o paradoxo EPR, criticado por Einstein, Podolsky e Rosen (1935) por violar certas 

concepções físicas comumente aceitas. Einstein a chamou de “ação fantasmagóri-

ca à distância”, sendo a razão de uma de suas maiores críticas à Mecânica Quântica.

Bell (1964) mostrou que correlações tão fortes quanto as previstas pela 

Mecânica Quântica para um par emaranhado não podem ser geradas por nenhum 

9 A notação usual é Ψ = y
1
  y

2
  ...  y

k
.

10 Com a mesma notação da seção Exemplo: spin do elétron.
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mecanismo que satisfaça duas hipóteses físicas intuitivamente razoáveis e acei-

tas classicamente: realismo (quantidades físicas têm valores bem definidos mes-

mo antes de serem medidas) e localidade (não há ação instantânea à distância). 

Isso abriu caminho para que a questão fosse examinada experimentalmente por 

Aspect, Dalibard e Roger (1982), comprovando as previsões quânticas, e lançando 

dúvidas sobre a viabilidade da interpretação de Variáveis Escondidas.

Esse desenvolvimento mostra que nossas concepções de mundo clássicas es-

tão incorretas, sendo preciso abandonar o realismo, a localidade, ou ambos. E que o 

emaranhamento possibilita fenômenos que seriam inviáveis na Física Clássica.

Exemplo: estados de Bell

Exemplos importantes de estados emaranhados são os estados de Bell, que 

formam uma base ortogonal para um sistema de 2 spins eletrônicos, e são dados 

por:

Φ
+
 = BB + CC = DD + EE

Φ
–
 = BB – CC = ED + DE

Ψ
+
 = BC + CB = DD – EE

Ψ
–
 = BC – CB = ED – DE    (6)

Um par EPR é um par de partículas em qualquer desses estados.

Para ver porque esses estados são especiais, analisaremos Ψ
+
 em detalhes. 

Os outros têm propriedades parecidas, mas com diferentes correlações entre os 

resultados para cada eixo. A igualdade em (6) é obtida usando (2):

Ψ
+
 = BC + CB     (7)

       = (D + E) C + (D – E) B

       = DC + EC + DB – EB

       = D (C + B) + E (C – B)    (8)

       = DD – EE     (9)

Medindo o spin de qualquer dos elétrons na vertical temos probabilidades 

iguais de obter tanto B quanto C, na horizontal tanto D quanto E, e o mesmo vale 

para qualquer outro eixo. Logo, mesmo sabendo o estado quântico total, não se 
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pode atribuir aos elétrons individuais nenhum dos estados B, C, D ou E, nem qual-

quer outro estado quântico puro, e por isso Ψ
+
 é um estado emaranhado.

Após medirmos um dos elétrons, ele passará a ter um estado bem definido. 

Com isso, o estado total do sistema irá colapsar e o outro elétron também ficará 

em um estado bem definido, mesmo sem termos interagido com ele. Quando final-

mente medirmos esse outro, o resultado estará correlacionado com o anterior. Por 

exemplo, vemos em (7) que se começarmos medindo o spin vertical do primeiro 

elétron e obtivermos C, o estado total irá colapsar para Ψ’
 
= CB, e ao medirmos o 

segundo elétron obteremos B com certeza. Se tivéssemos começado pelo segun-

do, o resultado poderia ser tanto B quanto C, mas quando medíssemos o primeiro 

obteríamos sempre o spin oposto.

Até aqui essa correlação parece algo que pode ser obtido classicamente. 

Enviando as letras B e C em envelopes lacrados para duas pessoas, sem saber qual 

envelope foi para quem, teríamos que atribuir a ambas a mesma chance de obter 

cada letra. Mas após um dos envelopes ser aberto, teremos certeza do conteúdo 

do outro, mesmo que ainda esteja fechado.

O que a correlação quântica tem de diferente é que podemos escolher 

como medir um dos elétrons, e isso afetará o que pode acontecer com o outro. Por 

(9) vemos que se medirmos o spin horizontal do primeiro temos chances iguais de 

obter D ou E, e se em seguida o outro for medido também na horizontal o resultado 

será idêntico. Mas (8) implica que se a segunda medição for feita na vertical a cor-

relação se perde: o resultado será B ou C, com chances iguais. 

Outra propriedade importante dos estados de Bell é que eles podem ser 

transformados uns nos outros usando apenas operações locais (que atuam sobre 

só um dos elétrons). Por exemplo, Φ
+
 pode ser convertido em Ψ

+
 invertendo o sinal 

da componente E do primeiro elétron, em Φ
–
 trocando as componentes D e E desse 

elétron, e em Ψ
–
 fazendo ambas as operações.

Evolução temporal

Excluídas as medições, no resto do tempo a evolução de um sistema quântico é 

governada pela equação de Schrödinger, podendo ser descrita por um operador 

de evolução temporal, que grosso modo é uma função que leva cada estado inicial 

ao estado final correspondente. Essa evolução é:
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• Determinística: não há nenhuma aleatoriedade na evolução quântica en-
quanto não forem feitas medições.

• Reversível: dado um estado final, é possível inverter o operador de evolu-
ção para obter ao estado inicial.

• Linear: componentes de uma sobreposição evoluem independentemente 
umas das outras,11 isto é, se estados A e B evoluírem para C e D respectiva-

mente, a sobreposição nA + mB irá evoluir para nC + mD.

• Unitária: significa, entre outras coisas,12 que estados iniciais ortogonais le-
vam a estados finais também ortogonais.

Informação Quântica

Como observamos na seção Informação em Outros Modelos Físicos, mudanças 

no paradigma físico podem levar a alterações no modo com que representamos 

e processamos informações. Assim, é natural que uma mudança tão profunda na 

Física, como a trazida pela Mecânica Quântica, tenha consequências igualmente 

profundas na Teoria da Informação.

Codificação quântica

Do ponto de vista de armazenamento de informações, sistemas quânticos diferem dos 

clássicos com relação ao terceiro item da seção Representação em Meios Físicos. Com 

isso, o modelo abstrato de bits, ou alfabetos em geral, deixa de ser adequado.

Sistemas quânticos em que todos os estados são sobreposições de 2 estados 

ortogonais específicos são os mais simples capazes de armazenar informação. Há 

vários sistemas desse tipo, como o spin do elétron, a polarização de um fóton, os 

dois estados de menor energia em um oscilador não linear etc. Tecnologicamente 

esses sistemas exigem tratamentos bem diferentes, mas do ponto de vista infor-

macional são equivalentes, podendo ser representados por um modelo abstrato 

chamado qubit ou bit quântico (em analogia com os bits clássicos, já que suas me-

dições admitem 2 possíveis resultados).

Sendo o qubit um modelo do spin do elétron, ele corresponde à descrição da 

seção Exemplo: Spin do Elétron. Mas usa-se outra notação para os estados, mais 

11 Isso não significa que subsistemas também evoluam de forma independente: se um estado composto AB 
evoluir para CD, o estado AA não precisa ir para CC.

12 A rigor, a definição usual de unitariedade já engloba as outras propriedades.
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reminiscente dos bits clássicos, e por eles não terem significado direcional em ou-

tros sistemas. Essa notação é:

|0  = B  |+  = D

|1  = C  |–  = E

Assim, as relações (2) se tornam

|0  = |+  + |–  |+  = |0  + |1

|1  = |+  – |–  |–  = |0  – |1    (10)

Para sistemas de vários qubits, usamos notações como |10 +  = |1  |0  |+  = 

CBD, de modo que os estados de Bell (6) se tornam

Φ
+
 = |00  + |11  = |+ +  + |– – ,

Φ
–
 = |00  – |11  = |– +  + |+ – ,

Ψ
+
 = |01  + |10  = |+ +  – |– – ,

Ψ
–
 = |01  – |10  = |– +  – |+ – .   (11)

Quanta informação há em um qubit? Seus estados são da forma n |0  + m |1 ,  

com infinitas possibilidades de coeficientes n e m, e poder-se-ia concluir que é pos-

sível armazenar uma quantidade ilimitada de informação clássica em um qubit. 

Mas seria impossível recuperá-la, já que toda medição pode dar apenas 2 resulta-

dos, com o colapso do estado eliminando a informação restante. Assim, o máximo 

de informação clássica que se pode armazenar e recuperar em cada qubit é um 

único bit.

Mas não devemos quantificar um qubit em termos de bits, pois ambos são 

unidades básicas de medida de dois tipos diferentes de informação, correspon-

dentes a paradigmas físicos distintos. A única resposta adequada à pergunta aci-

ma é tautológica: cada qubit armazena 1 qubit de informação quântica. Esta pode 

ser entendida como a especificação de um estado y de um dado espaço de Hilbert 

H, que é o conjunto de possíveis estados de um sistema quântico (compare com a 

definição de informação clássica dada na seção Informação Clássica).
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Para que serve a informação quântica, se de cada qubit só se pode extrair 

um bit clássico? O ponto é que até ser feita a medição ele preserva quaisquer 

dados contidos em seus coeficientes. E veremos que, com certa engenhosidade, 

esses dados podem ser combinados com os de outros qubits e processados para 

gerar um estado resultante que, medido, dê alguma informação clássica útil.

Quais os possíveis estados de um sistema de 2 qubits? Os estados fatorá-

veis |00 , |01 , |10 , |11  formam uma base ortogonal, logo qualquer estado des-

se sistema será alguma sobreposição a|00  + b|01  + c|10  + d|11 , determinada 

por 4 coeficientes a, b, c, d. Seria possível decompor esse mesmo estado na forma 

mΦ
+
 + nΦ

–
 + pΨ

+
 + qΨ

–
, com outros 4 coeficientes m, n, p, q, pois os estados de Bell 

constituem outra base ortogonal.

Generalizando, um sistema de n qubits terá uma base ortogonal constituída 

de 2n estados fatoráveis, correspondentes a todas as maneiras de atribuir 0 ou 1 a 

cada qubit. Como um estado qualquer será uma sobreposição destes, são necessá-

rios 2n coeficientes para especificá-lo.

Assim, a mudança de sistemas clássicos para quânticos traz potencialmente 

um enorme crescimento na capacidade de armazenamento de dados. Enquanto n 

bits clássicos permitem representar 1 único número natural menor que 2n, com n 

qubits podemos, em tese, armazenar da ordem de 2n números (complexos).

Para efeito de comparação, estima-se que o número de partículas no 

Universo observável seja da ordem de 1080. Esse valor é menor que 2300, logo nem 

um computador clássico do tamanho do Universo conseguiria lidar com tantos 

dados quanto um sistema de apenas 300 qubits. Isso mostra que computadores 

clássicos nunca poderão simular sistemas quânticos complexos, problema esse im-

portante em várias áreas científicas e tecnológicas.

Mas para tirar proveito desse crescimento exponencial é preciso contornar 

certas dificuldades, como o colapso do estado quântico, que elimina quase toda 

essa informação ao tentarmos lê-la.

Computação quântica

Com um tipo tão diferente de informação, surgem maneiras totalmen-

te novas de processá-la. Um dos primeiros a conceber um computador quântico 

foi Feynman (1982), sugerindo que este poderia simular sistemas quânticos mais 

eficientemente que os computadores clássicos. Deutsch (1985) desenvolveu tal 

ideia, formulando o conceito de máquina de Turing quântica.



154  •  André Luís Godinho Mandolesi

Em princípio, as tarefas que poderiam ser executadas em um computador 

quântico são as mesmas do clássico. A diferença estaria na eficiência: o quântico 

poderia resolver problemas que são, em termos práticos, inviáveis para um com-

putador clássico, por exigirem um tempo ou memória demasiado grandes.

A máquina de Turing quântica é, para todos os efeitos, equivalente ao mo-

delo de circuitos quânticos. Como no caso clássico, estes são formados por ele-

mentos que processam qubits, e “fios” que transportam tais qubits. Mas agora há 

dois tipos de elementos: 

• portas quânticas: atuam sobre um ou mais qubits via algum operador de 
evolução temporal, retornando igual número de qubits. Dadas as proprie-
dades discutidas na seção Evolução Temporal, toda porta quântica é re-
versível, e sua ação nos elementos de uma base determina por linearidade 
seu efeito em qualquer outro estado. Em geral essa ação é descrita na base 
computacional, formada por todas as 2n combinações de n qubits |0  e |1  
(por exemplo, para 2 qubits essa base é formada por |00 , |01 , |10  e |11 ).

• medidores: medem um qubit em relação à base |0 , |1  retornando de for-
ma probabilística um bit clássico de informação.

Ao contrário do caso clássico, há infinitas portas quânticas de n qubits, que 

formam um conjunto contínuo, correspondendo a funções13 que mapeiam cada 

um dos 2n elementos da base computacional em 2n números complexos (os coefi-

cientes do resultado nessa base).

Alguns exemplos importantes de portas quânticas de 1 qubit são a X, a Z, e a 

porta Hadamard H, definidas por:

X|0  = |1 ,  Z|0  = |0 ,           H|0  = |0  + |1 ,

X|1  = |0 ,  Z|1  = –|1 ,           H|1  = |0  – |1 .

A porta X é a versão quântica da NOT. A Z altera o sinal do coeficiente de |1 , 

o que não tem equivalente clássico, mas usando (10) é fácil ver que Z|+  = |–  e 
 

Z|–  = |+ , de modo que ela é similar à NOT nessa outra base. A Hadamard é útil 

em várias situações por converter os qubits |0  e |1  em sobreposições nas quais 

ambos têm igual probabilidade.

13 Não todas, devido à condição de unitariedade.



Teoria da informação, da Física Clássica à Quântica  •  155

Um exemplo importante de porta de 2 qubits é a CNOT (NOT controlada), 

que usa o primeiro qubit como controlador: se ele for |0  nada é feito, se for |1  

então a porta X é aplicada ao segundo,

CNOT |00  = |00 ,  CNOT |10  = |11 ,

CNOT |01  = |01 ,  CNOT |11  = |10 .

Todas as portas quânticas admitem versões controladas, que são muito 

úteis em circuitos quânticos. CNOT também pode ser vista como uma generaliza-

ção da porta XOR clássica, visto que o resultado do segundo qubit equivale a um 

XOR dos qubits de entrada. Mas, ao contrário da porta clássica, aqui o primeiro 

qubit é mantido, preservando a reversibilidade.

Toda porta quântica equivale a alguma combinação de portas CNOT com 

portas de 1 qubit – e dizemos que elas formam um conjunto universal de por-

tas. Porém esse conjunto é pouco eficiente, pois o número de portas neces-

sárias tende a ser muito grande, e existem outros conjuntos universais mais 

convenientes.

Fisicamente, é possível implementar qualquer porta quântica, mas só de 

maneira aproximada. Como elas formam um conjunto contínuo, é impossível dis-

tinguir com precisão absoluta uma porta de outras bem parecidas. Isso gera erros 

que precisam ser mantidos sob controle para não comprometer o resultado do 

processamento, o que é feito via códigos corretores de erros quânticos.

Teorema de Não Clonagem

O Teorema de Não Clonagem diz que não existe porta quântica capaz de 

copiar qualquer qubit, ou seja, não existe equivalente quântico da porta FANOUT.

É possível criar uma porta U que duplique qubits ortogonais específicos, 

como, por exemplo, |0  e |1 . Como a saída terá 2 qubits (o original e a cópia) e a 

entrada deve ter igual número, além do qubit a ser copiado é preciso fornecer um 

qubit auxiliar |a  que receberá a cópia. A ação dessa porta é

U|0a  = |00 ,

U|1a  = |11 .     (12)
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A impossibilidade de uma clonagem genérica pode ser vista tentando usar 

essa mesma porta para copiar o qubit |+  = |0  + |1 . Por linearidade, temos

U|+a  = U(|0  + |1 )|a

          = U|0a  + U |1a

          = |00  + |11 ,

que não é o resultado desejado pois

|++  = (|0  + |1 ) + (|0  + |1 )

          = |00  + |01  + |10  + |11 .

A medição de um qubit n|0  + m|1  desconhecido fornece apenas um bit 

clássico de informação, 0 ou 1, o que não revela muito sobre o qubit original, e o 

colapso impede que ele seja medido novamente para extrair mais informações. Se 

a clonagem fosse possível, poderíamos criar várias cópias dele e medir cada uma, 

determinando os coeficientes14 a partir da razão entre as quantidades de resulta-

dos 0 e 1. Ou seja, poderíamos contornar as limitações impostas pelo colapso do 

estado e acessar a informação oculta nos coeficientes do qubit. Por outro lado, o 

Teorema da Não Clonagem só impede a cópia de um qubit se este for desconheci-

do, sabendo seu estado pode-se criar vários iguais a ele. Ironicamente, só não po-

demos copiar um qubit qualquer por não conhecê-lo, e só é impossível identificá-lo 

porque não podemos cloná-lo.

Outra consequência desse Teorema é a impossibilidade, em geral, do uso de 

códigos de repetição para a correção de erros quânticos. Mas felizmente há outros 

métodos.

Processamento paralelo

Como o funcionamento das portas quânticas é linear, o mesmo vale para 

combinações delas. Logo, um trecho de circuito formado só por portas quânticas 

pode realizar cálculos em paralelo: se estados de entrada A e B produzem, sepa-

radamente, estados C e D como resultado, uma entrada nA + mB levaria com uma 

14 A rigor só seu módulo, sem a fase complexa, mas esta pode ser deduzida pela medição em outras bases.



Teoria da informação, da Física Clássica à Quântica  •  157

única execução à sobreposição nC + mD dos dois resultados. Esse processamento 

paralelo leva a uma maior eficiência dos computadores quânticos.

Mas há uma dificuldade: os medidores não respeitam essa linearidade, en-

tão não temos como simplesmente extrair os resultados C e D da sobreposição. 

Por isso é necessária boa dose de engenhosidade para usar o paralelismo de forma 

útil. Em geral, a ideia consiste em realizar simultaneamente, via paralelismo, vários 

cálculos intermediários cujos resultados possam, de alguma forma, ser combina-

dos em um único resultado final a ser medido.

Algoritmos quânticos

Deutsch (1985) já havia apresentado um algoritmo, posteriormente aper-

feiçoado por ele e R. Jozsa em 1992, capaz de explorar esse paralelismo. Embora 

demonstrasse o princípio de que é possível obter um ganho de eficiência, o pro-

blema resolvido por esse algoritmo era um tanto artificial e sem maior utilidade.

Shor (1994) mostrou como usar o paralelismo para resolver, de maneira expo-

nencialmente mais eficiente que os algoritmos clássicos conhecidos, dois importan-

tes problemas: o da fatoração prima (achar os fatores primos de um número inteiro) 

e o do logaritmo discreto. Isso gerou grande interesse pela computação quântica, 

que aumentou quando Grover (1996) mostrou que o problema da busca desestrutu-

rada (extrair informações de uma base de dados não organizada), de grande aplica-

bilidade, também teria um ganho de eficiência, ainda que menor. Desde então, esses 

algoritmos serviram de base para o desenvolvimento de vários outros.

Embora já tenhamos vários exemplos disponíveis, a criação de algoritmos 

quânticos realmente bons, no sentido de serem mais eficientes que seus corres-

pondentes clássicos, tem se mostrado difícil. Uma razão é que precisamos nos 

acostumar a usar operações que em nada se parecem com nossa lógica clássica. 

Outro problema é a necessidade de colocar o resultado em um formato que possa 

ser extraído por alguma medição. Estamos apenas começando a descobrir como 

lidar com tais dificuldades, e talvez um dia tenhamos um arsenal de técnicas de 

programação quântica tão rico quanto o disponível aos programadores clássicos.

Teleportação quântica

Digamos que tenha sido criado um par EPR, ou seja, um par de qubits emaranha-

dos, por exemplo, no estado de Bell |Φ+
 = |00  + |11  = |++  + |–– . Uma pessoa, 
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que chamaremos Alice, ficou com o primeiro qubit, e o segundo foi entregue a ou-

tra, que chamaremos Bob, que o levou consigo para uma cidade distante.

Agora Alice possui outro qubit em um estado desconhecido |φ  = n|0  + m|1 , 

resultante, por exemplo, de algum experimento quântico, e que precisa ser envia-

do a Bob para ser usado em outro experimento. Para tanto, Alice só dispõe de um 

canal clássico de comunicação com Bob, como um telefone, e do par EPR que eles 

compartilham.

Alice não pode descobrir qual o estado |φ  para informar a Bob, pois qual-

quer tentativa de medição colapsaria o estado. Mesmo que ela conhecesse o esta-

do, descrever com precisão um qubit arbitrário exigiria uma infinidade de informa-

ções clássicas, já que seus coeficientes são números complexos, inviabilizando sua 

transmissão via telefone.

Há uma maneira surpreendente de realizar essa tarefa. O sistema formado 

pelos 3 qubits (o desconhecido e os do par EPR) está no estado

|Ω  = |φ  |Φ+

          = (n|0  + m|1 ) (|00  + |11 )

          = n|00  |0  + n|01  |1  + m|10  |0  + m|11  |1 ,

onde na última linha separamos os dois qubits de Alice do de Bob. Com ma-

nipulações algébricas fáceis, podemos reescrever os estados desse par em termos 

dos estados de Bell (11), obtendo15

|Ω  = n(|Φ+
 + |Φ–

)|0  + n(|Ψ+
 + |Ψ–

)|1  + m(|Ψ+
 – |Ψ–

)|0  + m(|Φ+
 – |Φ–

)|1

           = |Φ+
 (n|0  + m|1 ) + |Φ–

 (n|0  – m|1 ) + |Ψ+
 (n|1  + m|0 ) + |Ψ–

 (n|1  – m|0 ).

Até agora não foi feito nada realmente físico com os qubits, simplesmente 

reescrevemos o estado do sistema total em um formato que será mais convenien-

te. E descobrimos que, ao decompormos o par de Alice na base de Bell, os estados 

dessa base automaticamente aparecem emaranhados com estados do qubit de 

Bob muito parecidos com o estado |φ  que Alice quer transmitir.

15 Exceto por um fator 2 que podemos desconsiderar.
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Tudo o que Alice precisa fazer então é medir o estado do seu par em relação 

à base de Bell, e telefonar para Bob para avisar qual foi o resultado. Se ela obteve 

|Φ+
, o sistema terá colapsado para |Φ+  (n|0  + m|1 ) e, portanto, Bob sabe que 

seu qubit já colapsou para o estado |φ  e está pronto para ser usado. Se ela obteve 

|Φ–
, o qubit de Bob terá colapsado para n|0  – m|1 , logo basta enviá-lo através 

de uma porta quântica Z para corrigir o sinal da componente |1  e convertê-lo em 

|φ . Da mesma forma, se o resultado tiver sido |Ψ+
 ou |Ψ–

 basta Bob passar seu 

qubit por portas apropriadas para obter |φ . Note que, por conta do colapso, ao 

final do processo Alice deixou de ter um qubit no estado |φ  e metade de um par 

EPR, tendo agora algum par EPR completo.

Ou seja, com uma medição feita por Alice, uma comunicação clássica com 

Bob, e uma passagem do qubit de Bob por uma porta quântica apropriada, con-

seguiu-se algo que parece mágica: o qubit |φ  passou de Alice para Bob, e o par 

EPR que era compartilhado por ambos foi trocado por outro par EPR agora só com 

Alice. Ressaltamos que quase toda a operação foi realizada isoladamente por Alice 

e Bob em seus respectivos laboratórios e a única interação entre eles foi o telefo-

nema, no qual Alice não precisou enviar mais que 2 bits de informação, correspon-

dentes aos 4 resultados possíveis de sua medição. 

Para cada qubit de informação a ser enviado por esse procedimento são 

necessários um par EPR compartilhado e um canal de comunicação clássico. Esse 

conjunto de recursos constitui um canal de comunicação quântico.

Em uma referência às histórias de ficção científica, esse procedimento ficou 

conhecido como “teleportação quântica”. Mas ao contrário da ficção, aqui não há 

um transporte de massa ou energia, apenas de informação, e a transmissão não é 

instantânea já que o canal clássico usado no processo está limitado pela velocida-

de da luz. Tampouco parece viável, ao menos do ponto de vista da nossa tecnologia 

atual, que se possa realizar tal processo em escala macroscópica, teleportanto, por 

exemplo, informações sobre todas as partículas de um objeto para que ele possa 

de alguma maneira ser reconstituído em outro local. 

Criptografia quântica

Quando computadores quânticos com um número suficiente de qubits esti-

verem disponíveis, os algoritmos de Shor permitirão a quebra dos sistemas de crip-

tografia de chave pública mais usados atualmente. Por outro lado, a Informação 

Quântica fornece métodos ainda melhores de proteção de informações.
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Um desses métodos, proposto por Bennett e Brassard (1984), é a distribui-

ção quântica de chave privada. Nele, duas pessoas, Alice e Bob, criam, comunican-

do-se mediante canais públicos, uma chave privada aleatória a ser usada em uma 

futura mensagem. Para isso, Alice prepara vários qubits, cada qual em um dos es-

tados |0 , |1 , |+ , |– , escolhido aleatoriamente. Ela os envia para Bob através de 

um canal de comunicação quântico, e, a cada qubit que recebe, Bob sorteia uma 

das bases, |0 , |1  ou |+ , |– , para medi-lo. Terminado o processo, Alice e Bob se 

comunicam classicamente informando um ao outro em quais bases cada qubit foi 

preparado e medido. Aqueles qubits em que Alice e Bob usaram a mesma base po-

dem ser usados para montar a chave privada, visto que ambos sabem seu estado. 

Aqueles em que eles sortearam bases diferentes são descartados, já que nesse 

caso não há nenhuma correlação entre o resultado da medição de Bob e o estado 

preparado por Alice.

Esse método é seguro mesmo que as comunicações sejam feitas por canais 

públicos. Digamos que outra pessoa (que chamaremos Eva) intercepte os qubits. 

Pelo Teorema da Não Clonagem, Eva não pode simplesmente criar cópias deles, 

de modo que ela terá que medir os qubits originais. Como não sabe em que base 

Alice preparou cada um, ela terá que escolher ao acaso a base de medição, erran-

do e causando o colapso do qubit em cerca de 50% dos casos. O colapso de uma 

porcentagem grande dos qubits pode ser detectado por Alice e Bob, que então 

desprezam aquela chave e criam uma nova usando outro canal. Para não ser des-

coberta, Eva só poderia medir uma pequena fração dos qubits, insuficiente para 

comprometer a segurança da chave.

Uma variação desse método, proposta por Ekert (1991), é o protocolo EPR. 

Nele Alice e Bob precisam compartilhar vários pares EPR, por exemplo, no estado 

|Φ+
. Cada um escolhe aleatoriamente a base |0 , |1 , ou a base |+ , |–  para medir 

seu qubit de cada par. Após anotarem os resultados, eles se comunicam publica-

mente informando um ao outro qual base usou em cada medição. Naquelas em 

que ambos sortearam a mesma base, eles sabem que obtiveram o mesmo resulta-

do, que então é usado para compor uma chave privada. As medidas em que usaram 

bases diferentes são desprezadas, pois um não tem como saber qual o resultado 

do outro. Como o resultado das medições não precisou ser comunicado, mesmo 

que Eva intercepte a comunicação ela não irá adquirir qualquer informação sobre 

a chave. Para conseguir algo, ela precisaria, por exemplo, ter tido acesso aos pares 

EPR e criado alguma correlação destes com qubits que ela possua. Assim, quando 
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os pares fossem medidos os qubits de Eva também colapsariam, permitindo que 

ela obtenha alguma informação. Mas se os pares EPR tiverem sido comprometidos 

dessa forma, seu emaranhamento diminui, o que pode ser detectado, revelando a 

interferência de Eva.

Sistemas de criptografia quântica são uma das primeiras aplicações16 da 

Informação Quântica a deixarem os laboratórios e serem implementadas comer-

cialmente, embora ainda em escala limitada. Em 2007, por exemplo, ela foi usada 

no envio de dados de contagem de votos em uma eleição na Suíça.

Dificuldades

Embora as tecnologias que podem vir a surgir da Informação Quântica se-

jam muito promissoras, ainda há muito trabalho a ser feito para superar várias di-

ficuldades, tanto teóricas quanto práticas.

Uma delas é encontrar boas implementações físicas para os qubits. Como 

os sistemas quânticos que correspondem ao modelo abstrato do qubit são micros-

cópicos, muitas vezes envolvendo átomos ou partículas individuais, não é tão sim-

ples controlá-los com a precisão necessária. Durante a maior parte do século XX, 

experimentos quânticos tendiam a envolver grandes conjuntos de partículas, além 

disso, a ideia de controlar e medir um único átomo ou elétron parecia fantasiosa. 

Mas, nas últimas décadas, foram desenvolvidas várias tecnologias que tornaram 

isso realidade, e hoje temos diversos possíveis candidatos a qubit, cada um com 

suas vantagens e desvantagens para cada tipo de aplicação.

Outra dificuldade mais grave é como lidar com o ruído quântico. Justamente 

por serem microscópicos, os sistemas usados como qubits são extremamente sen-

síveis a perturbações, de modo que muitas vezes é preciso mantê-los no vácuo a 

temperaturas próximas do zero absoluto, sendo que quanto mais qubits tivermos 

mais difícil é mantê-los isolados do ambiente. Um tipo de ruído especialmente im-

portante envolve o fenômeno da descoerência quântica: se qubits interagirem com 

partículas do ambiente, elas podem se tornar emaranhadas com eles, afetando seu 

comportamento de modo imprevisível. De certa forma, a coerência quântica, ex-

pressa em termos de relações precisas de sobreposições e emaranhamentos de 

estados, “vaza” para o ambiente devido a essas interações. Felizmente, desde que 

o ruído seja mantido abaixo de um certo limite, é possível usar códigos corretores 

16 Outra é o uso de medições quânticas na geração de números realmente aleatórios.



162  •  André Luís Godinho Mandolesi

de erros quânticos para preservar a informação contida nos qubits e permitir que 

computações sejam realizadas. 

Um problema ainda não encontrado, mas possível, é que haja algum erro na 

Teoria Quântica. Embora até hoje ela tenha se mostrado extremamente precisa, 

muito ainda não é entendido sobre seus fundamentos. Em particular, não sabemos 

como se dá a transição da Física Quântica para a Clássica à medida que passamos 

de sistemas microscópicos para macroscópicos. Muitos físicos veem na descoe-

rência uma possível explicação de como isso ocorre, mas certos detalhes impor-

tantes não estão claros. Outros imaginam que alguma pequena não linearidade 

na dinâmica quântica, imperceptível em sistemas microscópicos, acumule-se em 

sistemas maiores até eliminar os fenômenos quânticos. O fato é que não sabemos 

e que é concebível que à medida que o número de qubits aumentar algo dê er-

rado. Independente do que venha a ocorrer, é certo que ganharemos novos co-

nhecimentos a respeito dessa transição, o que pode levar ao desenvolvimento de 

teorias físicas ainda mais sofisticadas.

Conclusão

Durante muito tempo, a Mecânica Quântica foi vista como uma teoria que 

impunha severas restrições ao nosso conhecimento, limitando as informações que 

poderiam ser obtidas sobre um sistema quântico. Hoje percebe-se que tal visão 

decorre de uma insistência em querer enquadrá-la em nossos padrões clássicos de 

pensamento. Lidando com essa teoria nos termos por ela impostos, descobrimos 

que ela é extremamente generosa do ponto de vista informacional.

A aplicação das ideias quânticas à Teoria da Informação deixou mais clara 

a dependência física do conceito de informação e levou à reformulação de várias 

áreas do conhecimento já bem estabelecidas classicamente, como a comunicação, 

a computação, e a criptografia. Embora a Teoria da Informação Quântica ainda es-

teja em seus primórdios, havendo a necessidade de uma melhor compreensão de 

certos conceitos e do aperfeiçoamento de suas técnicas, o desenvolvimento tem 

sido rápido. Em vários casos, a passagem do inconcebível para o rotineiro tem sido 

questão de anos. 

A junção da Física Quântica com a Teoria da Informação tem sido bené-

fica também para a primeira, trazendo uma melhor compreensão de conceitos 

como o emaranhamento. E os avanços tecnológicos e teóricos ligados à Teoria 

da Informação Quântica estão nos permitindo testar os limites de validade da 
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Mecânica Quântica muito além do que se imaginava possível há algumas décadas. 

Isso teve o salutar efeito de enfraquecer certo tabu que durante décadas cerceou 

discussões sobre seus fundamentos, vistas por muitos como divagações filosóficas 

sem relevância concreta. 

Vivemos assim um momento altamente frutífero, em que avanços tecnoló-

gicos e desenvolvimentos nas teorias quântica e da informação alimentam uns aos 

outros. Espera-se que disso resultem tecnologias revolucionárias, como o compu-

tador quântico, grandes avanços teóricos tanto na Física quanto na Matemática, e 

talvez o cálice sagrado de muitos dos pesquisadores dessa área: a elucidação dos 

fundamentos da Mecânica Quântica.
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O conceito de entropia e sua generalização

Ernesto Pinheiro Borges

Introdução

A entropia está intimamente vinculada aos conceitos de ordem e caos. Um exem-

plo emblemático de sistema ordenado é o de um pêndulo. Sua previsibilidade é tal 

que pode ser utilizado como relógio. As leis da mecânica descrevem perfeitamen-

te seu comportamento. No outro extremo, consideremos as moléculas de um gás 

constantemente colidindo entre si e com as paredes do recipiente que as contém, 

mudando de velocidade a cada choque – um cenário completamente caótico. Esse 

gás obedece às mesmas leis da mecânica, mas o número de moléculas é tão gran-

de que sua previsibilidade se torna inviável. Caracterizamos um sistema gasoso 

com relativamente poucas variáve is: sua pressão, sua temperatura, seu volume. 

Microscopicamente um gás é um sistema caótico, mas macroscopicamente ele é 

ordenado. Ambos, o pêndulo e o gás, obedecem às leis da mecânica, mas há uma di-

ferença fundamental entre eles. A mecânica é suficiente para descrever o pêndulo, 

mas não é suficiente, em termos práticos, para a descrição do gás. Para calcular 

sua temperatura, ou pressão, a partir dos movimentos moleculares, é preciso um 

ingrediente adicional, capaz de lidar com o aspecto caótico: a estatística.

Ordem e caos não são mundos completamente separados; é possível ha-

ver transição entre esses comportamentos. Além disso, existem graus de ordem e 

graus de caos. A existência de correlações, particularmente correlações não line-

ares, pode tornar o sistema fracamente caótico, em vez de completamente caóti-

co, quando ele está exatamente no ponto de transição. Sistemas completamente 



166  •  Ernesto Pinheiro Borges

ordenados e sistemas completamente caóticos são, em geral, simples, pois o com-

portamento coletivo pode ser reconstituído a partir de seus elementos constituin-

tes. O comportamento na transição entre ordem e caos não é intermediário entre 

esses dois caos, mas inteiramente distinto. No limiar do caos, ocorrem proprieda-

des emergentes, características do conjunto – são os sistemas complexos.

A mecânica estatística surgiu para tratar sistemas caóticos, desordenados. 

Essa área era inicialmente voltada a estudar os gases, com os trabalhos de Maxwell 

e de Boltzmann. Gibbs estendeu sua aplicabilidade, tornando-a muito mais geral 

(por isso denominada mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs), mas sempre apli-

cável a sistemas fortemente caóticos. A mecânica estatística não extensiva tem 

sido utilizada para tratar de sistemas fracamente caóticos. 

Nosso objetivo é apresentar essa transição da mecânica estatística, no sen-

tido de tratar alguns sistemas complexos, particularmente através da não exten-

sividade. Para tanto, apresentamos aspectos do formalismo de Boltzmann-Gibbs 

que são violados em alguns sistemas e generalizados no formalismo não extensivo. 

Por essa razão, diversos tópicos não foram abordados, não por serem menos im-

portantes, mas por não estarem no caminho escolhido. Uma pequena indicação 

bibliográfica adicional, ao final, ajudará o leitor interessado a se aprofundar ou su-

prir as lacunas. Apresentamos as leis da termodinâmica (seção 3), diferenciamos 

as escalas microscópica e macroscópica (seção 4), caracterizamos o caos (seção 

5), conceituamos entropia (seção 6), para finalmente tratarmos da entropia não 

aditiva e da mecânica estatística não extensiva (seção 7), e colocarmos observa-

ções finais (seção 8). Antes, porém, façamos uma breve passagem na história da 

termodinâmica e da mecânica estatística (seção 2).

Um pouco da história

A física clássica é aquela que não inclui relatividade e mecânica quântica. 

É a parte da física desenvolvida até o século XIX (isso não significa, de modo al-

gum, que não tenha havido desenvolvimentos desde então!), e é composta de três 

grandes divisões: mecânica, eletrodinâmica e termodinâmica. São anteriores à 

(moderna) teoria atômica, e assim usam a hipótese do contínuo, que admite que a 

matéria é continuamente distribuída no espaço. Essa hipótese usualmente é uma 

boa aproximação quando os sistemas são suficientemente grandes (constituídos 

de um número muito grande de elementos). A mecânica clássica é uma teoria que 

dá o resultado dinâmico da ação de forças sobre um corpo. A eletrodinâmica é uma 
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teoria a respeito das próprias forças. A termodinâmica é uma teoria que caracteri-

za estados específicos (estados de equilíbrio), sem menção às forças atuantes, ou 

ao resultado de sua ação. Por isso, diferente da mecânica ou do eletromagnetismo, 

ela não calcula valores específicos para as variáveis, apenas estabelece relações 

entre elas. Por exemplo: a mecânica prediz em quanto tempo um objeto solto de 

uma dada altura chega ao solo, sob ação do campo gravitacional; o eletromagne-

tismo determina a força que um corpo carregado exerce sobre outro, que está a 

uma certa distância do primeiro, conhecidas suas cargas. São resultados numéri-

cos obtidos a partir de informações do sistema. Já a termodinâmica não calcula 

um valor numérico para uma variável, mas estabelece como ela é modificada em 

relação à variação de outra propriedade: se dobrarmos a pressão de um gás man-

tido à temperatura constante, seu volume se reduz à metade; se aumentarmos a 

temperatura do gás, mantendo sua pressão constante, seu volume aumenta na 

mesma proporção. De um modo mais geral, a termodinâmica é baseada em leis 

fenomenológicas que descrevem como os corpos trocam energia. 

A mais famosa equação da termodinâmica, a lei dos gases ideais, PV = nRT, 

foi o resultado de diversos experimentos sobre dilatação de gases, com a parti-

cipação de muitos cientistas, dentre eles Robert Boyle (1627-1691), físico e quí-

mico irlandês; Edme Mariotte (1620-1684), físico francês; John Dalton (1766-

1844), físico e químico inglês; Jacques Charles (1746-1823), físico francês; Joseph 

Louis Gay-Lussac (1778-1850), físico e químico francês; Amedeo Carlo Avogadro 

(1776-1856), físico italiano; Benoît Paul Émile Clapeyron (1799-1864), físico e en-

genheiro francês. Levou também muito tempo, desde os primeiros experimentos 

de Boyle, em 1662, até a formulação da equação como hoje a conhecemos, por 

Clapeyron, em 1834. É de se notar, na listagem, a quase exclusiva participação de 

ingleses e franceses nessa empreitada. Muitos desses cientistas atuaram em diver-

sas áreas. Robert Boyle foi fundador da Royal Society, até hoje uma das principais 

sociedades científicas do mundo. John Dalton foi um dos pioneiros da moderna te-

oria atômica. O daltonismo, incapacidade de perceber algumas cores, vem do seu 

nome, ele que sofria desse distúrbio, e foi o primeiro a estudá-lo cientificamente.

A termodinâmica se beneficiou muito dos desenvolvimentos tecnológicos 

que envolveram a revolução industrial. Obviamente a recíproca é verdadeira. Em 

1698, o inventor inglês Thomas Savery (1650-1715) patenteou a primeira máqui-

na a vapor, para retirar água em minas de carvão. Ela foi aperfeiçoada, em 1712, 

pelo mecânico e ferreiro inglês Thomas Newcomen (1663-1729). Quase 70 anos 
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após a máquina de Savery, em 1765, o mecânico e inventor escocês James Watt 

(1736-1819) desenvolveu uma máquina mais eficiente e econômica, o que foi de-

terminante para o início da Revolução Industrial. As máquinas térmicas ficavam 

cada vez mais populares e importantes, e era preciso compreender como extrair 

trabalho a partir de calor, para torná-las eficientes. 

A primazia dos ingleses nesse tema foi quebrada pelo engenheiro francês 

Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-1832). Seu trabalho Réflexions sur la puissance 

motrice du feu et sur les machines propes a développer cette puissance, de 1824 (Carnot 

custeou sua única publicação), apresenta os princípios básicos de funcionamento 

das máquinas térmicas, o que, mais tarde, juntamente com os trabalhos Clausius, 

resultaram na formulação da segunda lei da termodinâmica. O chamado ciclo de 

Carnot é apresentado em praticamente todos os livros de termodinâmica, e estabe-

lece o limite termodinâmico para qualquer máquina térmica: embora trabalho possa 

ser integralmente convertido em calor, o oposto não é permitido. Carnot morreu 

vítima da epidemia de cólera em Paris, aos 36 anos, e usava a teoria do calórico,1 

que havia sido proposta pelo químico inglês Joseph Black (1728-1799), em 1760. 

O calórico seria um fluido elástico, indestrutível, imponderável, autorrepelente, e 

que permeia todas as substâncias. Para aquecer um material seria necessário forne-

cer-lhe calórico, que, por ser autorrepelente, provocaria sua dilatação. Haveria dois 

tipos de calórico: o sensível, que escoa de um corpo quente para outro frio, quando 

postos em contato, e o latente, associado a mudanças de fase. 

O físico e matemático francês Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) 

publicou em 1822 o livro Théorie analytique de la chaleur, que apresenta o calor 

como um fluido que escoa. O formalismo desenvolvido por Fourier para resol-

ver o problema deu origem a uma área da matemática, a análise de Fourier, com 

aplicações bastante amplas, particularmente em processamento de sinais. Kelvin 

considerava o trabalho de Fourier como um poema matemático. É muito curioso 

observar que é possível se chegar a teorias corretas (como são as de Carnot e de 

Fourier), mesmo partindo de hipóteses falsas! Os experimentos do oficial norte-a-

mericano Benjamin Thompson (1753-1814), o Conde Rumford, em 1798, foram 

determinantes para a queda da teoria do calórico, que foi definitivamente aban-

donada em meados do século XIX, com o estabelecimento da termodinâmica. Na 

1 Há indicações que Carnot concebia uma natureza vibratória para o calor, sendo, portanto, contrário à 
teoria do calórico, e também que tinha uma noção clara do princípio de conservação que mais tarde foi 
chamado de Primeira Lei da Termodinâmica. (PÁDUA A.; PÁDUA C.; SILVA, 2009; RONAN, 1987)



O conceito de entropia e sua generalização  •  169

fabricação de canhões, Rumford observou que havia calor enquanto houvesse 

atrito das peças, e isso não poderia ocorrer se o calórico fosse uma substância, pois 

sua quantidade no interior do material teria que ser inesgotável. O calor deveria, 

necessariamente, ser resultado do movimento. Apesar de errada, condenar da te-

oria do calórico pode ser excessivamente simplório. A questão da natureza do ca-

lor, se matéria ou se movimento, é muito delicada; Tisza (1966) considera muitos 

méritos nela, talvez até mesmo tendo sido necessária para a compreensão do fe-

nômeno. Carnot, Fourier, Gay-Lussac e Clapeyron estão homenageados na Torre 

Eiffel, que tem inscritos os nomes de 72 cientistas e outros franceses eminentes. 

Havia duas concepções distintas para tratar as máquinas térmicas. Uma de-

las era a visão de Carnot e Kelvin, que tratavam o calor como uma natureza distinta 

do trabalho. Para aumentar o trabalho realizado, é necessário aumentar a diferen-

ça entre as temperaturas que a máquina opera, e assim o trabalho depende de uma 

qualidade. O físico, matemático e engenheiro inglês de origem irlandesa, William 

Thomson, o Lord Kelvin (1824-1907), verificou que existe uma escala correta, ou 

privilegiada, para a temperatura – a escala absoluta – pois existe uma tempera-

tura mínima possível (correspondente a –273,15ºC). Além da intensa atividade 

científica (publicou mais de 700 artigos), Kelvin tinha também atividade industrial. 

Participou no lançamento do primeiro cabo telegráfico no Atlântico, e construiu 

diversos equipamentos náuticos. No Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol 

da Barra, um ponto turístico de Salvador, tem uma peça originada de suas oficinas. 

A outra concepção para máquinas térmicas considerava que o trabalho depende 

de uma quantidade, e era defendida por Mayer e Joule (equivalência entre calor e 

trabalho). James Prescott Joule (1818-1889) foi um cervejeiro e físico inglês, alu-

no de Dalton, o primeiro a montar um experimento mostrando que calor e traba-

lho têm a mesma natureza. Julius Robert von Mayer (1814-1878), médico e físico 

alemão, chegou à conservação da energia por considerações fisiológicas e meta-

bólicas, algumas um tanto imprecisas, como a comparação da coloração do sangue 

em habitantes de regiões tropicais e setentrionais. A formulação da primeira lei 

da termodinâmica foi feita em 1847 por Hermann von Helmholtz (1821-1894), 

físico, matemático e médico alemão. Coube ao físico alemão Rudolf Julius Emanuel 

Clausius (1822-1888) resolver o conflito qualidade x quantidade, formulando ma-

tematicamente a segunda lei. Para tanto, foi necessário um conceito adicional, a 

entropia, palavra cunhada por ele, em 1865, com base na palavra grega τροπη, 

tropé, transformação, e também, pela similaridade sonora com a palavra energia.  
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A formulação de Clausius para as duas leis da termodinâmica se tornou famosa pela 

elegância e pelo efeito das frases: a energia do universo é constante; a entropia 

do universo tende a um máximo. Hoje a termodinâmica classifica as propriedades 

como extensivas ou intensivas. Essas últimas independem do tamanho do sistema, 

como ocorre com a temperatura (qualidade), enquanto as propriedades extensi-

vas dependem linearmente do tamanho do sistema (quantidade). Calor é obtido 

pelo produto de uma variável extensiva (variação de entropia) por uma variável 

intensiva (temperatura). Antes de Clausius só poderia mesmo haver confusão!

A história da mecânica estatística também teve a participação de muitos 

cientistas. Brevemente destacamos os principais. O físico escocês James Clerk 

Maxwell (1831-1879) foi um dos mais brilhantes cientistas de todos os tempos, 

e teve participação fundamental em diversas áreas, podendo ser considerado um 

dos fundadores da mecânica estatística, (juntamente com Boltzmann e Gibbs), 

pela teoria cinética dos gases, dentre outras contribuições. O físico austríaco 

Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906) foi quem estabeleceu a interpretação 

microscópica para a entropia, com uma formulação atomística e probabilística as-

sociada às equações determinísticas da mecânica, abrindo caminhos e métodos 

completamente novos para a física teórica. Suas ideias recebiam forte oposição 

dos energetistas, particularmente do químico alemão de origem letã Wilhelm 

Ostwald (1853-1932) e do físico austríaco Ernst Mach (1838-1916), o que certa-

mente interferiu em seu final trágico, cometendo suicídio em 1906 – antes de ver 

a teoria atômica, e também suas ideias, serem utilizadas na explicação do movi-

mento browniano e do calor específico de sólidos em diversos artigos publicados a 

partir de 1905, por um então jovem e desconhecido físico, Albert Einstein. Einstein 

(1879-1955) também deu uma contribuição tecnológica para a termodinâmica. 

Juntamente com o húngaro Léo Szilárd (1898-1964), desenvolveu e patenteou o 

projeto de uma geladeira. Os refrigeradores da época utilizavam gases tóxicos, e 

eventuais vazamentos chegavam a causar mortes. O refrigerador de Einstein era 

mais seguro e mais silencioso, por não ter peças móveis, embora fosse mais caro. 

A patente foi comprada pela empresa sueca Electrolux, mas não foi produzida em 

escala comercial. (Szilárd participou de um episódio importante junto a Einstein: a 

carta enviada ao presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, alertando-o sobre os 

potenciais perigos de uma bomba atômica foi escrita por Szilárd, que convenceu 

Einstein a assiná-la, resultando, mais tarde, no Projeto Manhattan.) O físico, ma-

temático e químico norte-americano Josiah Willard Gibbs (1839-1903) cunhou a 
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expressão mecânica estatística, relacionou propriedades termodinâmicas a princí-

pios estatísticos através de um formalismo bem mais geral que o de Boltzmann, 

aplicável não apenas a gases, mas a qualquer estado da matéria, desenvolveu os 

conceitos de potencial químico, ensembles estatísticos, espaço de fase. Gibbs tam-

bém desenvolveu o cálculo vetorial e teve outras contribuições importantes em 

matemática, particularmente na análise de Fourier.

A história das ciências mostra que o caminho para o estabelecimento das 

teorias e ideias raramente é direto. Particularmente em termodinâmica, ele foi 

muito tortuoso, conflituoso, e até mesmo com episódios trágicos. Quando as te-

orias se estabelecem, usualmente são formuladas equações, leis etc. que são nor-

malmente mais simples. Do ponto de vista didático, é possível apresentar uma 

ciência com a abordagem histórica, que tenta, de certo modo, reproduzir os ca-

minhos que levaram aos conceitos e teorias, seguindo a cronologia de fatos, expe-

rimentos, descobertas, ou com a abordagem axiomática, que parte dos princípios 

mais simples ou mais básicos, a partir dos quais todo o restante pode ser obtido. 

Ambas têm vantagens e desvantagens, e é pouco frequente a adoção exclusiva de 

uma delas. Ocasionalmente os axiomas podem ser pouco intuitivos, pelo menos ao 

primeiro contato, mas levam à compreensão da totalidade e unicidade da teoria 

mais rapidamente. A abordagem histórica conta a saga da atividade humana em 

busca do conhecimento, mas os erros e descaminhos históricos podem ocasional-

mente dificultar a compreensão do tema.

A maioria dos livros de termodinâmica adota, não exclusivamente, mas pre-

ferencialmente, a abordagem histórica. As leis da termodinâmica têm validade uni-

versal, mas são apresentadas através de dispositivos tecnológicos específicos de-

senvolvidos no âmbito da revolução industrial, como êmbolos, máquinas a vapor, 

motores movidos à gasolina ou diesel, refrigeradores, etc. Isso pode passar uma 

visão errônea e limitada da sua aplicabilidade. O matemático grego Constantin 

Carathéodory (1873-1950) foi o primeiro a formular uma axiomatização da ter-

modinâmica, colocando calor e trabalho como conceitos derivados de leis funda-

mentais. Outra axiomatização deriva dos trabalhos do físico húngaro Laszlo Tisza 

(1907-2009), professor emérito do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

(TISZA, 1966) Uma versão extremamente clara e didática dessa axiomatização 

foi feita por seu ex-orientando, o físico norte-americano Herbert Callen (1919-

1993). (CALLEN, 1985) 
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As leis da termodinâmica

Como em todas as ciências, exceto, talvez, na cosmologia, a termodinâmica 

separa seu objeto de estudo (o sistema) do restante do universo. A porção exterior 

ao sistema, que interage, ou pode interagir, com ele, é chamada de vizinhança. Para 

conhecermos algo a respeito do sistema, precisamos interagir com ele, e essa inte-

ração é determinada pela natureza das fronteiras, que o delimitam. Se as frontei-

ras permitem passagem de matéria através delas, o sistema é dito aberto; se não, 

o sistema é fechado. Em um sistema aberto, podemos introduzir algum material, 

e verificar como o sistema reage; se o sistema for fechado, podemos aquecê-lo, 

ou comprimi-lo, para extrair informações. Um caso particular de sistema fechado 

é aquele cujas fronteiras, além de não permitirem troca de matéria, também não 

permitem troca de energia – esse é o sistema isolado. Uma garrafa térmica pode 

ser tomada como exemplo aproximado de um sistema isolado, durante intervalos 

de tempo relativamente curtos. Como podemos saber o que ocorre, ou pode ocor-

rer, no interior de um sistema isolado, com o qual não podemos interagir?

É uma observação experimental que sistemas que não sofrem ação de 

agentes externos tendem espontaneamente a um estado terminal, denominado 

estado de equilíbrio que, uma vez alcançado, não mais será alterado. Um exem-

plo corriqueiro seria uma xícara de café quente, deixada em cima de uma mesa. 

Depois de algum tempo, a temperatura do café vai baixar até igualar-se à tempe-

ratura ambiente. Para ilustrar como o estado de equilíbrio é definido, tomemos 

um exemplo fictício bastante simples, no qual colocamos cuidadosamente duas 

quantidades iguais de um líquido, com temperaturas diferentes, um a 80ºC e outro 

a 20ºC, de modo que a camada mais quente fique acima da mais fria, e em seguida 

isolamos o recipiente. O que ocorrerá lá dentro? Para a caracterização do estado 

final, são necessários dois princípios, ou axiomas. O primeiro deles, o princípio da 

conservação da energia, estabelece que a energia do sistema isolado seja cons-

tante. Matematicamente isso se expressa por DE
T
 = 0, onde E

T
 representa a ener-

gia total, que abrange a energia do sistema e das vizinhanças. Assim, o estado de 

equilíbrio terá energia igual à que tinha inicialmente, quando colocamos as duas 

porções de líquido, com temperaturas diferentes. Se o sistema permanecer inde-

finidamente na configuração inicial, mantendo duas partes com temperaturas dis-

tintas, obviamente sua energia permanece constante – mas, apesar de satisfazer 

o primeiro princípio, sabemos que essa configuração heterogênea não se mantém 

indefinidamente. Esse sistema passará por transformações internas, que devem 
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respeitar a conservação de energia. Uma possibilidade seria, em consequência 

de fluxos internos de energia (pois os fluxos externos não são permitidos em um 

sistema isolado), a camada superior do sistema ter sua temperatura reduzida a, di-

gamos, 60ºC, e a camada inferior ser aquecida a 40ºC. Essa condição tem a mesma 

energia inicial; existem infinitas outras que respeitam essa restrição, até mesmo 

a esdrúxula situação na qual a porção quente se aqueceria ainda mais, chegando 

a 90ºC, à custa da porção fria, que teria sua temperatura reduzida a 10ºC. Vemos 

que apenas o princípio de conservação da energia não é suficiente para deter-

minar o estado de equilíbrio de forma unívoca, sendo necessária uma condição 

adicional. Para isso, precisamos de outra propriedade, a entropia. Um sistema ma-

croscópico apresenta diversas propriedades, como temperatura, pressão, volume, 

energia, etc. Sem entrarmos em maiores detalhes no momento, acrescentemos a 

esta lista, essa propriedade talvez pouco conhecida, mas que exerce um papel cen-

tral na determinação do estado de equilíbrio. Entre todas as infinitas possibilida-

des disponíveis, possibilidades que conservam a energia, o sistema tenderá àquela 

cuja entropia seja máxima – este é o segundo princípio. No exemplo, o estado de 

equilíbrio é aquele em que a mistura fica com temperatura uniforme de 50ºC, pois 

a entropia do sistema nesta temperatura é maior que a que ele teria se permane-

cesse no estado inicial, sem modificações, e também maior do que qualquer outra 

possibilidade compatível com a energia inicial. A entropia de um sistema isolado 

nunca diminui.

O sistema isolado é uma condição muito severa e particular, e os dois princí-

pios, também denominados primeira e segunda leis da termodinâmica, são refor-

mulados de modo a abranger outros casos. O sistema fechado não tem a restrição 

de manter a energia constante, uma vez que as fronteiras permitem que ela seja 

trocada com as vizinhanças: a energia de um sistema fechado flutua em torno de 

um valor médio. Note-se que a energia do sistema fechado não é constante, mas 

a energia total, que inclui também a energia das vizinhanças, esta é sempre cons-

tante. Similarmente ao sistema isolado, existem infinitos estados compatíveis com 

o mesmo valor médio em torno da qual a energia flutua, em um sistema fechado. 

O estado de equilíbrio é aquele que maximiza a entropia, com a restrição da ener-

gia média constante. Em um sistema aberto, além da energia não ser constante, 

também a quantidade de matéria pode flutuar, em consequência de trocas com 

as vizinhanças. O equilíbrio é sempre determinado por um procedimento de ma-

ximização da entropia, respeitando os vínculos, estes últimos dependentes das 
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interações do sistema com as vizinhanças – energia total constante no sistema iso-

lado; a energia flutuando em torno de uma média, no sistema fechado; energia e 

quantidade de matéria flutuando em torno de uma média, em um sistema aberto –, 

mas o estado final é sempre aquele que tem máxima entropia. A interpretação da 

entropia como medida da irreversibilidade de um processo decorre da segunda lei. 

Não pode haver uma transformação espontânea que diminua a entropia total – en-

tropia do sistema + entropia das vizinhanças. Se um dado processo resultar no au-

mento da entropia total, esse processo não pode ser revertido espontaneamente. 

Existem processos que diminuem a entropia do sistema, e organismos vivos estão 

nessa categoria, mas, necessariamente, há um aumento da entropia das vizinhan-

ças, de modo que a variação de entropia total é positiva. Na melhor das hipóteses, 

as variações de entropia do sistema e das vizinhanças se compensam, de modo 

que a entropia total permaneça constante – esses são os processos reversíveis. 

Matematicamente isso se expressa por DS
T
  0, onde S

T
 representa a entropia to-

tal, que abrange a entropia do sistema e das vizinhanças. Todos os processos reais 

são, em maior ou menor grau, irreversíveis. Processos reversíveis são idealizações.

As leis da termodinâmica não podem ser provadas de maneira direta; ape-

nas podemos tentar refutá-las (falseabilidade). Ocorre que nunca, em nenhum 

sistema, verificou-se que elas são falsas, e isso reforça a crença (permita-me usar 

essa palavra ambígua) de que elas serão sempre respeitadas. Elas são observadas 

em qualquer sistema macroscópico (na seção seguinte abordaremos de forma 

mais detalhada o significado de sistema macroscópico), seja um simples recipiente 

contendo líquido, um organismo vivo, ou todo o planeta. Muitos físicos, entre eles 

Einstein, consideram que são as leis mais robustas da física. O astrofísico inglês Sir 

Arthur Eddington (1882-1944) colocou, de uma forma bem humorada e bastante 

incisiva, que uma nova teoria física que viesse a ser formulada poderia contradizer 

as equações de Maxwell, ou até mesmo ficar em discordância com experimentos. 

Mas se ela não respeitar a segunda lei da termodinâmica, não haveria qualquer 

esperança para ela – seu único destino seria a profunda humilhação.

A entropia foi aqui propositadamente introduzida de uma maneira abstra-

ta. Ao longo do texto, vamos dar uma significação mais concreta para essa pro-

priedade. Chamamos a atenção para outra propriedade também abstrata, entre-

tanto bastante popular, ou familiar: a energia. Tomemos a definição de energia do 

Dicionário Houaiss de Física (RODITI, 2005, p. 78):
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Quantidade abstrata que pode ser definida como a capacida-
de que um sistema físico, um corpo ou uma substância tem de 
realizar trabalho. Entretanto, é importante observar que nem 
toda a energia de um sistema físico se encontra numa forma 
capaz de realizar trabalho.

Notemos que a definição não é precisa, nem operacional, e isso não deve ser 

atribuído, de modo algum, a uma falha do autor. O leitor não encontrará definição 

de energia mais precisa em nenhum outro dicionário ou livro de física, nem nos 

mais didáticos, nem nos mais avançados, por um motivo muito simples: não sabe-

mos defini-la com precisão. O interessante é que, para a física, não é necessário ter 

sua definição precisa. O que importa é sabermos como ela se comporta, particu-

larmente que ela é constante (em um sistema isolado), e isso nos permite calcular 

suas variações, que têm consequências mensuráveis. Trabalho é um dos modos 

que a energia pode transitar através das fronteiras, e pode ser precisamente calcu-

lado através das relações da mecânica, de acordo com deslocamentos produzidos 

pela atuação de forças. Além do trabalho, existe outro modo de transferência de 

energia através das fronteiras: o calor. Calor ocorre em consequência da diferença 

de temperatura entre dois corpos. Sempre que dois corpos com temperaturas di-

ferentes estiverem em contato, a energia passará daquele com temperatura maior 

para o corpo com temperatura menor. Em um sistema fechado no qual é possível 

haver troca de energia sob a forma de calor, seu efeito (do calor) será a modificação 

da temperatura (calor sensível), ou uma mudança de fase (calor latente). Energia, 

trabalho e calor são medidas na mesma unidade, mas energia é uma propriedade 

do estado do sistema, enquanto calor e trabalho, não são propriedades do estado, 

mas modos de transferência de energia; eles ocorrem durante uma transforma-

ção, ou seja, em um processo.

Máquinas térmicas são dispositivos que transformam parcialmente calor 

em trabalho, e, para isso, é necessário haver um fluxo de calor, gerado por uma 

diferença de temperatura. A região de temperatura mais alta é chamada reserva-

tório quente, e a de temperatura mais baixa, reservatório frio. A eficiência de uma 

máquina é a razão entre a quantidade de trabalho obtida e o calor necessário para 

isso. Carnot mostrou que existe um valor máximo possível para a eficiência das 

máquinas térmicas (não se pode transformar integralmente calor em trabalho), 

que depende apenas das temperaturas dos reservatórios quente e frio. A fração 

da energia proveniente do reservatório quente que não é convertida em trabalho 
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deve ser descartada ao reservatório frio. A diferença de temperatura entre os re-

servatórios faz um papel similar à diferença de nível d’água em uma hidroelétrica: 

só existe trabalho se houver desequilíbrio. Em um motor de automóvel, o reserva-

tório quente é produzido pela queima do combustível; o reservatório frio é a at-

mosfera, para onde os gases de combustão são descartados. A energia produzida 

por uma usina nuclear não é diretamente gerada pelo material radioativo. Sua fun-

ção é funcionar como reservatório quente, gerando vapor d’água em alta tempera-

tura (assim também em qualquer termoelétrica). O reservatório frio usualmente é 

o mar ou algum rio; como as usinas nucleares processam grandes quantidades de 

energia, seu reservatório frio deve ser grande, e elas são sempre construídas na 

vizinhança do mar ou de rios caudalosos, onde, inevitavelmente, ocorre poluição 

térmica. A quantidade de energia descartada ao reservatório frio sob a forma de 

calor supera a energia liberada na rede elétrica, para realizar trabalho. 

Ao longo da história, muitas pessoas alimentaram a quimera de obter tra-

balho de formas mirabolantes. Um exemplo desses “inventos” é uma bomba que 

eleva água até determinado nível, de onde ela cai, girando uma roda d’água ou 

turbina, e assim gerando energia para acionar a própria bomba. Dispositivos des-

se tipo são denominados motos perpétuos, e obviamente são impossibilidades 

físicas. Leonardo da Vinci (1454-1519) estudou esses dispositivos, não com o 

objetivo ingênuo de construir tais máquinas, mas para provar que eram impossí-

veis. O moto perpétuo de primeira espécie viola a primeira lei da termodinâmica, 

pretendendo gerar trabalho do nada; o moto perpétuo de segunda espécie viola 

a segunda lei da termodinâmica, eliminando o reservatório frio, e assim preten-

dendo gerar trabalho apenas com o resfriamento das vizinhanças. Mesmo antes 

da lei da conservação da energia ser estabelecida, a Academia de Ciências, da 

França, declarou oficialmente, em 1775, que não aceitaria nenhum projeto para 

examinar ou testar máquinas que pretendessem funcionar em regime de moto 

perpétuo.

A capacidade de uma máquina é mais convenientemente medida em termos 

de sua potência, que é a quantidade de trabalho realizado dividido pelo tempo que 

leva para realizá-lo. A unidade de potência no Sistema Internacional é o watt (W). 

(O Sistema Internacional de unidades homenageia Kelvin, Joule e Watt, colocando 

seus nomes nas unidades de temperatura, energia e potência, respectivamente). 

É comum utilizarmos o múltiplo quilowatt (1 kW = 1.000 W); as concessionárias 

de energia elétrica cobram nosso consumo em quilowatt-hora, que é a energia 
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correspondente à potência de 1kW durante uma hora. A atividade humana re-

duzida, com ingestão de 2.000 quilocalorias por dia, corresponde à potência de 

apenas 100 W, equivalente a uma lâmpada incandescente comum! As células são 

máquinas térmicas muito eficientes, resultado de bilhões de anos de evolução. 

A miniaturização de dispositivos pela nanotecnologia é uma tentativa de aproxi-

mação dessa eficiência. A função do alimento é nos manter fora do equilíbrio: a 

maior parte da energia que ingerimos é usada para manter nossa temperatura (o 

reservatório quente); o ar que nos circunda é o reservatório frio.2 A visão termo-

dinâmica do alimento foi claramente colocada por Boltzmann (2004, p. 39), numa 

conferência em 1886:

A luta geral dos seres vivos pela existência não é uma luta 
por matéria-prima – a matéria-prima de todos os organismos 
está abundantemente presente no ar, na água e no solo – nem 
tampouco pela energia que se encontra contida em forma de 
calor, desgraçadamente inutilizável, em cada corpo, mas sim 
uma luta pela entropia, a qual só se encontra disponível na 
transmissão da energia do Sol quente para a Terra fria. A fim 
de aproveitar completamente essa transmissão, as plantas 
abrem a imensa superfície de suas folhas e forçam a energia 
solar, antes que ela atinja a temperatura terrestre, a realizar, 
de um modo ainda não explorado, sínteses químicas, das quais 
ainda não se possui em laboratório a menor ideia. Os produ-
tos dessa cozinha química constituem o objeto da luta para o 
mundo animal.

Apenas 10% dos alimentos ingeridos são convertidos em gordura e mús-

culos. São precisos 10 kg de alimentos para produzir 1 kg de animal. Para formar 

1 kg de um animal carnívoro são necessários 10 kg da sua presa, portanto 100 kg 

de vegetais. Por essa razão, existem mais animais vegetarianos do que carnívoros. 

Um automóvel pequeno tem a potência de 100 kW; um Boeing 747 em velocidade 

de cruzeiro, 60.000 kW; a usina de Itaipu tem uma potência instalada de 14 mi-

lhões de kW (20 turbinas com 700.000 kW cada). A decolagem do ônibus espacial 

requer a mesma potência de Itaipu, 14 milhões de kW!

2 Como quem só tem martelo pensa que tudo é prego, um especialista em termodinâmica pode definir um 
organismo vivo como uma máquina de combustão interna. Efetivamente nosso metabolismo “queima” a 
glicose, transformando-a em gás carbônico e água.
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São formulações equivalentes da segunda lei da termodinâmica:

• A entropia de um sistema isolado tende a um máximo.

• Os sistemas, sem ação externa, tendem a um estado de equilíbrio.

• Calor não pode passar espontaneamente de um corpo frio para um corpo 
quente.

• É impossível construir uma máquina de moto perpétuo de segunda espécie.

Existem outras duas leis da termodinâmica denominadas lei zero e terceira 

lei, que mencionamos brevemente. A lei zero está relacionada à transitividade dos 

estados de equilíbrio: se o corpo A está em equilíbrio com um corpo B, e o corpo B 

está em equilíbrio com o corpo C, então o corpo A está em equilíbrio com o corpo 

C. Ela é essencial para a medição de temperaturas. Cronologicamente, foi a última 

lei a ser estabelecida, mas seu papel é mais fundamental (conceitualmente falando) 

que as demais, e por essa razão recebeu o número zero. É também curiosa a crono-

logia das outras leis. A segunda lei foi estabelecida antes da primeira; a numeração 

segue um caráter pedagógico. A terceira lei, desenvolvida no início do século XX 

pelo químico alemão Walther Nernst (1824-1941) diz respeito à impossibilidade 

de se alcançar o zero absoluto de temperatura (0K, ou –273,15ºC), em um número 

finito de processos (em temperaturas muito baixas, os efeitos quânticos se tornam 

dominantes). Alguns autores a consideram com uma importância conceitual me-

nor, não merecendo o status de lei, sendo referida como Teorema de Nernst. Uma 

anedota diz que foram necessárias três pessoas para formular a primeira lei (Joule, 

Helmholtz e Mayer), duas pessoas para a segunda (Carnot e Clausius), uma para a 

terceira (Nernst) e não tem ninguém para enunciar a quarta.3

Micro e macro

Escalas temporais e espaciais atômico-moleculares são muito menores que 

as macroscópicas. Os tempos típicos de colisões moleculares de um gás na tempe-

ratura ambiente são da ordem de 10-10 segundos, extremamente menores que os 

mais rápidos instrumentos de medida que podemos construir. Durante a medição 

de alguma propriedade (a temperatura ou a pressão, por exemplo), por menor que 

3 O físico norte-americano de origem norueguesa Lars Onsager enunciou o teorema da reciprocidade, base da 
termodinâmica dos processos irreversíveis, pelo qual ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1968. Pela sua 
importância e generalidade, o teorema é frequentemente reconhecido como quarta lei da termodinâmica.
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seja o tempo que levamos para medi-la, os átomos e moléculas daquele corpo pas-

sam por um número extremamente grande de modificações: colidem umas com as 

outras, giram, vibram, mudam suas posições e velocidades (a velocidade média das 

moléculas do ar na temperatura ambiente é de cerca de 1.800 km/h, o que corres-

ponde a cerca de 10 bilhões de colisões por segundo, por molécula!). Pela enor-

me diferença entre a nossa escala e a dos átomos e moléculas, somos incapazes 

de perceber tantas coordenadas, e, do ponto de vista macroscópico, o sistema é 

caracterizado por poucas variáveis (temperatura, pressão). A consequência disso 

é que medidas macroscópicas necessariamente são médias temporais de estados 

microscópicos: a pressão, por exemplo, é relacionada a uma espécie de média das 

transferências de quantidade de movimento resultante das colisões moleculares 

que ocorrem em uma determinada área.

A média reduz o número de variáveis. Considere uma relação de alturas de 

100 pessoas (100 informações). Se tomarmos a média dessas alturas, a informação 

fica reduzida para um único número. Necessariamente ocorre perda de informa-

ção quando se toma uma média. A imensa maioria das informações microscópi-

cas é perdida, quando se faz uma medida macroscópica. Mas a perda não é total. 

Algumas coordenadas microscópicas conseguem sobreviver macroscopicamente, 

digamos assim, e podem ser medidas. O volume é um exemplo, que é um reflexo 

macroscópico das distâncias intermoleculares. A distinção entre coordenadas que 

sobrevivem ao processo de média e coordenadas que ficam, de certo modo, ocul-

tas pelo valor médio, serve-nos para diferenciar trabalho de calor. Trabalho é uma 

transferência de energia para coordenadas microscópicas sobreviventes, corres-

ponde a uma transferência de energia de modo coerente: em um gás, é possível 

transferir energia resultando no aumento das distâncias intermoleculares médias, 

o que vai se manifestar macroscopicamente no aumento do volume, no trabalho 

de expansão. Calor é uma transferência de energia para coordenadas não sobre-

viventes, uma transferência de modo incoerente: é possível transferir energia 

resultando no aumento das velocidades médias das moléculas do gás e o reflexo 

macroscópico disso é o aumento na sua temperatura.

A diferença entre as escalas micro e macroscópicas é consequência do gi-

gantescamente grande número de Avogadro, cerca de 6,02 x 1023, que é o número 

de moléculas em um mol4 de substância (em 18 gramas de água, p. ex.). Para ilus-

4 Este número foi determinado pelo físico francês Jean Baptiste Perrin (1870-1942), mostrando definitiva-
mente a natureza atômica da matéria, pelo que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1926. Perrin homena-
geou o cientista italiano Amedeo Avogadro (1776-1856), dando-lhe seu nome à constante.
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trar como é grande esse número, imagine um experimento hipotético, concebido 

por Kelvin, no qual seja possível identificar as moléculas de água contidas em um 

copo. Jogamos esse copo d’água ao mar, e, após elas se misturarem uniformemen-

te em todos os oceanos da Terra, enchemos novamente o copo, com água retirada 

do oceano. Surpreendentemente, esse volume deve conter da ordem de 100 mo-

léculas daquelas que lançamos ao mar!

Caos

A mecânica é formulada com equações diferenciais cuja variável indepen-

dente é o tempo, denominadas equações do movimento: a segunda lei de Newton, 

– Força = massa x aceleração (F = ma). Essa lei diz como as coordenadas (posições 

e velocidades) variam no tempo. A esse conjunto de equações (pode haver várias 

equações, uma para cada partícula) deve-se acrescentar condições iniciais, que são 

valores conhecidos dessas coordenadas, em algum instante de tempo (usualmente 

chamado instante inicial). Com isso, a integração das equações diferenciais leva a 

funções que descrevem as trajetórias das partículas. As equações diferenciais são 

determinísticas: as mesmas condições iniciais resultam sempre nas mesmas traje-

tórias. Para que o sistema possa ser resolvido, é necessário conhecer-se todas as 

condições iniciais. 

Tomemos como exemplo ilustrativo um pêndulo simples: uma corda de mas-

sa desprezível, presa no teto através de uma articulação idealmente sem atrito,5 

com uma pequena massa presa em sua extremidade. Colocamos esse pêndulo a 

oscilar, soltando-o a partir de um ângulo inicial, e medimos, através de um dispo-

sitivo apropriado, a velocidade quando a massa passa no seu ponto mais baixo. 

Repetimos esse experimento algumas vezes, sempre soltando a massa com o mes-

mo ângulo inicial. As medições de velocidade provavelmente não serão idênticas, 

em consequência de erros experimentais, mas devem ser muito próximas umas 

das outras, e podemos tomar o valor médio dos resultados que obtivemos como 

o valor mais provável para a velocidade do pêndulo, em sua posição mais baixa. 

Isto ocorre porque, apesar de não ser possível repetir os vários experimentos par-

tindo exatamente do mesmo ângulo inicial, pois sempre vai haver alguma diferen-

ça nas diversas montagens, essa diferença é, em geral, mínima e imperceptível, e 

5 Movimentos mecânicos são sempre acompanhados de efeitos térmicos nos corpos vizinhos, por ação do 
atrito, exceto em relação ao movimento dos corpos celestes.
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não altera significativamente o resultado final. Pequenos desvios nas condições 

iniciais não são amplificados e levam a pequenos desvios nas condições finais – o 

sistema é insensível às condições iniciais.

Tornando o que falamos um pouco mais quantificável, denominemos por Dx 

a distância entre as duas condições iniciais – não necessariamente uma distância 

física, em um espaço tridimensional, mas algo que expresse o quão diferente são 

os dois experimentos: uma distância no espaço de fases. Dx deve ser pequeno, sim-

bolizando experimentos arbitrariamente próximos. Em um sistema ordenado, Dx 

decresce com o tempo. Para sermos mais precisos, decresce exponencialmente 

com o tempo, ou seja,

Dx(t) = Dx(t
0
)elt    (1)

(Dx(t
0
) é a distância no tempo inicial t

0
), onde l < 0 (l deve ser negativo em um 

sistema ordenado) é um parâmetro característico do sistema, conhecido como 

expoente de Lyapunov.6 A equação diferencial que corresponde ao decaimento 

exponencial é

    (2)

Entretanto existem sistemas que apresentam expoente de Lyapunov positi-

vo (l > 0), nos quais pequenos desvios nas condições iniciais levam a grandes des-

vios nas condições finais: o sistema é extremamente sensível às condições iniciais. 

Essa característica leva à perda de reprodutibilidade, e o sistema é imprevisível, 

caótico. Caso fosse possível repetir com infinita precisão as mesmas condições 

iniciais, o resultado seria idêntico, e, por isso, trata-se de um caos determinístico.

Cada conjunto de condições iniciais é representado por um ponto no espaço 

de fases. A impossibilidade experimental de repetir exatamente esse ponto faz o es-

paço de fases ser representado por células, ou grãos, que correspondem ao nosso 

limite de precisão. O caos surge pela granulação grosseira desse espaço (em inglês 

diz-se coarse graining). A sensitividade exponencial às condições iniciais faz que o es-

paço de fases seja totalmente visitado durante uma medida macroscópica (isso leva 

6 Essa é uma visão simplificada do quadro, pois, a rigor, existem, ou podem existir, vários expoentes de 
Lyapunov. Mas esse detalhe pode ser desconsiderado, para o que queremos ilustrar, e estamos tomando 
l como sendo o máximo dos expoentes de Lyapunov.
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à satisfação da chamada hipótese ergódica, que será definida na seção seguinte). Um 

sistema com expoente de Lyapunov positivo tem um espaço de fases maior que ou-

tro sistema com l < 0, e consequentemente maior entropia. Essa relação permite 

que a entropia possa ser interpretada como uma medida de desordem.

A moderna teoria do caos teve início nos trabalhos do matemático e físico 

francês Jules Henri Poincaré (1854-1912). Interessado em questões relacionadas à 

estabilidade do sistema solar, Poincaré mostrou que é possível haver órbitas não pe-

riódicas em um sistema com apenas três corpos, trabalho pelo qual ganhou um prê-

mio do Rei da Suécia, em 1887. A teoria do caos permaneceu adormecida por muito 

tempo, tendo sido retomada a partir dos anos 60 do século XX, com os trabalhos do 

matemático e meteorologista norte-americano Edward Lorenz (1917-2008).

Entropia: uma ponte entre o micro e o macro

Para ilustrar a diferença entre os estados macroscópico e microscópico, 

imaginemos um jogo com dois dados, no qual só podemos conhecer o resultado da 

soma, e não os valores associados a cada um deles. A soma faz analogia com o esta-

do macroscópico do sistema, e os valores de cada dado com o estado microscópi-

co. Sendo os dados independentes, isto é, o resultado de um não interfere no resul-

tado do outro, existem 62 = 36 possibilidades microscópicas. Mais genericamente, 

W = mN,     (3)

sendo m o número de possibilidades de cada elemento (m > 1), N o número de ele-

mentos, e W o número total de possibilidades. O conjunto das W possibilidades 

é denominado espaço de fases. Esta equação mostra que W cresce exponencial-

mente com o tamanho N do sistema. A fórmula de Boltzmann relaciona a entropia, 

simbolizada7 por S, com o número de possibilidades microscópicas:

S = k lnW.     (4)

ln é o logaritmo natural, ou neperiano, e k é a constante de Boltzmann (uma cons-

tante fundamental da física), necessária para conferir consistência dimensional à 

7 Não conhecemos a fonte primária da informação. Disponível na Wikipedia (HISTORY..., [entre 2006 e 
2013]), mas é plausível que a letra S, usada por Clausius, possa ter sido uma homenagem a Sadi Carnot (se 
non è vero, è ben trovato!).
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equação. Do lado direito da equação (4) há informações microscópicas, e do lado 

esquerdo, uma grandeza macroscópica. O número de possibilidades W depende 

da energia do sistema, dessa forma a fórmula de Boltzmann relaciona energia e 

entropia.

A irreversibilidade pode ser representada pela seguinte imagem: imagine 

uma caixa transparente onde são colocados dois tipos de pequenas bolas, as bran-

cas na parte inferior, e as pretas sobre essas. A configuração em duas camadas se 

mantém desde que a caixa fique estática. Inicia-se, então, a agitação: as bolas co-

meçam a se misturar e a caixa vai adquirindo uma coloração cinza, que reflete a 

homogeneidade da mistura. Depois de misturadas, imagine que flutuações aleató-

rias originem momentaneamente um número ligeiramente maior de bolas pretas 

na parte superior da caixa, perdendo levemente a homogeneidade. Nos instantes 

seguintes, o evento mais provável é que a homogeneidade seja recuperada, e, na 

média, o número de bolas brancas e pretas em cada metade da caixa fique apro-

ximadamente igual. Não há uma lei que impeça que flutuações aumentem suces-

sivamente o número de bolas pretas na parte de cima, e consequentemente de 

bolas brancas na parte de baixo, até que elas se separem totalmente, recuperando 

a condição inicial. Entretanto essa é uma situação extremamente improvável. As 

flutuações locais de tons de cinza se tornam menores a medida que o número de 

bolas aumenta, e a quebra da homogeneidade fica cada vez mais rara, virtualmen-

te impossível. O processo de mistura é irreversível. O número de maneiras de dis-

tribuir as bolas pretas e brancas resultando a cor cinza é imensamente maior que o 

número de configurações que resultam inomogeneidades na cor (particularmente, 

só existe uma maneira de ter branco na parte de baixo e preto na parte de cima); 

cinza é a cor mais provável, e tem a maior entropia. 

A natureza probabilística associada à interpretação microscópica da en-

tropia introduz um caráter bastante particular da segunda lei. Estados cuja en-

tropia não tenha o valor máximo não são proibidos; apenas são improváveis. A 

primeira lei é restritiva: qualquer transformação que não conserve a energia to-

tal é categoricamente proibida: qualquer processo que leve a DET  0 é fisicamen-

te proibido. A segunda lei é menos restritiva: ela proíbe os processos com DST < 0. 

Qualquer processo que leve a DST  0 é permitido pela Segunda Lei, e o processo 

mais provável é aquele cujo DST seja máximo. Este máximo corresponde ao esta-

do de equilíbrio. Um processo real pode não levar ao máximo valor de entropia 

total; neste caso, o sistema não alcançou o equilíbrio térmico. A Primeira Lei, 
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assim como muitas leis da Física, é expressa matematicamente por uma igual-

dade. A Segunda Lei é expressa por uma desigualdade, que reflete uma quebra 

de simetria. Com efeito, a irreversibilidade distingue o “antes” do “depois” e ex-

pressa a direção do passar do tempo. A segunda lei estabelece um limite para os 

processos físicos: na melhor das hipóteses DST = 0, que corresponde aos proces-

sos reversíveis. A irreversibilidade não é proveniente das leis da mecânica – elas 

são reversíveis. Um dos grandes méritos da mecânica estatística é o de explicar 

a irreversibilidade dos fenômenos naturais em escala macroscópica utilizando 

equações microscópicas reversíveis.

A interpretação probabilística para a irreversibilidade não é unânime. 

Alguns cientistas, dentre eles o químico belga de origem russa, Ilya Prigogine 

(1917-2003), Prêmio Nobel de Química de 1977, atribuem à irreversibilida-

de (alternativamente referida como seta do tempo) um caráter fundamental e 

não acidental. O físico norte-americano Richard Feynman (1918-1988), Prêmio 

Nobel de Física de 1965, argumenta que a origem da irreversibilidade provém 

da ligação que qualquer sistema tem com todo restante do universo, que está 

em expansão, acarretando o crescimento da entropia. (FEYNMAN; LEIGHTON; 

SANDS, 1963)

Imaginemos uma jogada dos dois dados que tenha produzido o resultado 5. 

Existem quatro possibilidades microscópicas para esta soma (1+4, 2+3, 3+2, 4+1). 

Comparemos com outra situação, na qual o resultado da soma fosse “11”, que só 

pode ser obtido por duas possibilidades microscópicas: 5+6 ou 6+5. Se tivéssemos 

que apostar quais teriam sido os valores dos dados individuais, nossa incerteza 

seria maior com o resultado macroscópico 5 do que com o resultado 11. A entro-

pia do estado 5 é maior que a entropia do estado 11: S(5) = k ln 4 > S(11) = k ln 2. 

A entropia, então, pode ser interpretada como medida da incerteza de um evento. 

Particularmente, nesse sistema, os resultados macroscópicos 2 e 12 correspon-

dem a uma única configuração possível dos dados, portanto, um estado de certeza, 

e coerentemente têm entropia nula (S = k ln 1 = 0). A entropia não pode ser negati-

va; seu menor valor possível é zero, que corresponde à certeza.8

Outra interpretação possível é a entropia como medida da desordem. Para a 

mecânica estatística, desordem é medida pelo número de maneiras de arranjar os 

estados microscópicos de modo que o estado macroscópico seja o mesmo – nesse 

8 De acordo com a terceira lei da termodinâmica, a entropia nula ocorre quando a temperatura absoluta é 
zero, um estado fisicamente inatingível.



O conceito de entropia e sua generalização  •  185

contexto, ordem e desordem não estão relacionadas com interpretações subjeti-

vas. Só existe uma configuração para que a soma de dois dados seja 2, e existem 

quatro para que a soma seja 5; o estado macroscópico 5 é mais desordenado que 

o estado 2. Os átomos e moléculas de um sistema não estão parados, então, ana-

logamente nesse jogo imaginário que resulta o valor observável 5, é como se, mo-

vidos por sua dinâmica interna, os dados passassem de um microestado a outro, 

estando, em um instante, na configuração (1+4), em seguida como (2+3), e assim 

sucessivamente, sempre respeitando o vínculo externo que os obriga ao resultado 

macroscópico 5. O espaço de fases, que tem relativamente poucas possibilidades 

para este jogo com dois dados, torna-se extremamente grande com o aumento do 

número de elementos N, pois segue um crescimento exponencial (equação (3)).  

A diferença entre as escalas temporais micro e macroscópicas faz com que o tempo 

de uma medida macroscópica seja mais que suficiente para que, em escala micros-

cópica, o sistema passe por todos os possíveis estados microscópicos compatíveis, 

e, nesse sentido, medidas macroscópicas são médias temporais microscópicas. 

Entretanto, essas médias podem ser relativamente difíceis, ou mesmo impossíveis 

de se avaliar, em alguns casos. A mecânica estatística concebe uma maneira alter-

nativa, mas equivalente, de calcular as propriedades macroscópicas. Imagina-se 

que existam, ou possam existir, virtualmente, várias réplicas de um sistema ma-

croscópico, cada uma em um estado microscópico compatível. Tomam-se, então, 

médias dessas coleções (chama-se média de ensembles), que coincidem com as mé-

dias temporais. A equivalência entre as médias temporais e médias de ensembles é 

chamada hipótese ergódica e tem um papel básico na fundamentação da mecânica 

estatística.

Essa analogia com o jogo de dados, obviamente, é muito distante do que 

acontece com átomos e moléculas – nosso objetivo é utilizar uma imagem ape-

nas para facilitar a introdução de alguns conceitos, mesmo que imprecisamente. 

Vamos modificar um pouco a imagem, por intermédio de outra analogia, de modo 

que os conceitos fiquem um pouco mais precisos, embora ainda inexatos. Nosso 

objetivo, com isso, é dar um passo adicional, aproximando-nos da teoria física, 

ressaltando que, nessa construção alegórica, ainda permanecem imprecisões – ou 

talvez até mesmo inconsistências – evidenciadas em uma análise mais aprofun-

dada e rigorosa, que poderiam ser corrigidas seja com novas alegorias, através de 

aproximações sucessivas, seja, preferencialmente, deixando-as de lado, e tratando 
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diretamente o problema físico.9 Advertidos, continuemos nessa trilha, pensando 

em um leitor não necessariamente especialista.

No lugar de N dados, imaginemos agora N urnas, dessas que se usam, ou 

se usavam, em alguns sorteios, cheias de bolinhas, cada uma com um número 

inscrito (tomemos, por simplicidade, os números naturais), sem repetição e sem 

descontinuidade, iniciando do zero. Cada urna tem um número arbitrariamente 

grande de bolinhas, de modo que, para todos os efeitos, podemos considerar um 

número ilimitado delas. Além disso, diferente do que seria esperado em um sor-

teio convencional não tendencioso, essas bolinhas não são iguais entre si: quanto 

menor o número, mais pesada é a bolinha, de modo que é mais provável obtermos 

números menores em sorteios, pois as mais pesadas têm uma tendência maior a 

ficarem na parte mais baixa. Cada urna corresponde a uma partícula (uma molé-

cula de um gás, por exemplo). As bolinhas correspondem aos possíveis estados de 

cada partícula, e, quando sorteamos uma urna, aquele resultado é o estado em que 

se encontra aquela partícula. Nesse jogo, não podemos saber o resultado de cada 

urna, individualmente, mas apenas a soma de todas elas. Essa soma corresponde à 

energia total do sistema.10

A intensidade da agitação que fazemos na urna, antes do sorteio, também 

é uma variável importante. Se agitarmos pouco, as bolinhas mais pesadas ficam 

preferencialmente localizadas na parte mais baixa, em consequência da ação de 

uma espécie de decantação, sendo mais provável obtê-las como resultado. Se 

agitarmos bastante, a probabilidade de obtermos números maiores aumenta; no 

limite de uma agitação extremamente vigorosa, os resultados se tornam equipro-

váveis, independente do peso das bolinhas (como se elas tivessem o mesmo peso). 

A intensidade da agitação faz, simbolicamente, o papel da temperatura T, que é 

uma grandeza macroscópica. Vamos simbolizar a soma dos valores obtidos por to-

das as urnas, em um sorteio, por Ei, a letra E representando a energia, e o índice i 

representando o conjunto de urnas que levou àquele resultado (i indica o estado 

microscópico do sistema inteiro, e não o estado de uma única urna – é um índice 

9 Pode-se argumentar que muitos, se não todos modelos físicos são, em alguma medida, alegorias.

10 No exemplo anterior, não era adequada a correspondência entre a soma dos resultados dos dados e a 
energia, porque o número de possibilidades de cada dado é limitado (μ=6, seis faces). Isso introduzi-
ria comportamentos anômalos, como a ocorrência de temperaturas absolutas negativas. A terceira lei 
da termodinâmica proíbe alcançar o zero absoluto, mas não impossibilita a ocorrência de temperaturas 
absolutas negativas, que podem ser alcançadas “pelo outro lado”, após uma divergência na temperatura 
positiva.
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para o espaço de fases). Essa combinação de efeitos (a probabilidade de números 

elevados diminui com o aumento da energia, e aumenta com o aumento da tempe-

ratura) é descrita pela razão entre energia e temperatura, Ei/(kT). No denominador, 

aparece a mesma constante de Boltzmann k que está na expressão para a entropia, 

equação (4), e aqui também necessária por uma questão de dimensionalidade. 

A probabilidade pi de ocorrência do microestado i depende desta razão, através de 

uma lei exponencial, na forma 

     (5)

O fator C, dependente da temperatura, é responsável pela normalização 

das probabilidades i.e., ele garante que a soma de todas as probabilidades seja 1 

(Σ
i

w
 p

i
 = 1). O sinal negativo no argumento da exponencial torna pi decrescente com 

Ei e crescente com T. O valor da energia macroscópica E corresponde à média das 

energias Ei dos estados microscópicos, e essa média deve ser ponderada11 pelas 

probabilidades pi:

     (6)

A entropia também se relaciona com as probabilidades microscópicas, atra-

vés da função:12

    (7)

Essa expressão é a entropia de Gibbs, ou, mais genericamente, entropia 

de Boltzmann-Gibbs. Ela é mais geral que a equação (4), pois aquela pode ser 

obtida desta equação (7) caso consideremos todas as probabilidades iguais (no 

caso, pi = 1/W). Isso corresponderia a urnas com bolinhas idênticas, sem privile-

giar os estados de menor energia. Energia é uma grandeza física que existe tanto 

11 Exatamente por isso, a expressão exponencial, equação (5), é conhecida como peso de Boltzmann.

12 Mais precisamente, a entropia é um funcional, que é uma função de uma função.
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microscopicamente quanto macroscopicamente, e a energia de um sistema é a 

soma das energias de cada átomo ou molécula (equação (6)). Não se pode dizer que 

átomos ou moléculas individuais tenham entropia. Trata-se de uma propriedade 

exclusivamente macroscópica, uma propriedade emergente.

Cada possível distribuição de probabilidades (nesse caso discreto, um con-

junto de probabilidades {pi}) resulta um valor de entropia, de acordo com a equa-

ção (7). A segunda lei da termodinâmica impõe que a distribuição de equilíbrio é 

aquela que maximiza a entropia (princípio variacional). Esta distribuição maximal 

varia de um sistema a outro, dependendo dos vínculos que devem ser satisfeitos.

• Em um sistema isolado, a entropia deve ser maximizada com um único vín-
culo: a normalização das probabilidades (esse vínculo é obrigatório para 
qualquer caso). A distribuição que maximiza a entropia é a uniforme (pi = 
1/W), e esse é denominado ensemble microcanônico.

• Em um sistema fechado mantido à temperatura constante, que tem ener-
gia flutuando em torno de uma média dada pela equação (6), a distribui-
ção maximal com este vínculo é a exponencial (equação (5)) (ensemble 
canônico).

• Em um sistema aberto que ocorra difusão (um problema fora do equilí-
brio), a probabilidade de encontrar uma partícula na posição x é dada pela 
distribuição que maximiza a entropia sujeita ao vínculo de variância cons-
tante:13 a famosa gaussiana, curva normal, ou curva de sino.

A seguir vamos explicitar duas propriedades da entropia de Boltzmann, 

que vão ser importantes mais adiante, quando tratarmos da sua generalização. 

Substituindo a equação (3) na equação (4), resulta

S = k ln mN = Nk ln m,    (8)

onde utilizamos a propriedade que estabelece que o logaritmo de uma potência é 

igual ao logaritmo da base multiplicado pela potência (N, que aparece inicialmente 

como potência de m, no passo seguinte aparece multiplicado por k ln m). Esse re-

sultado é particularmente importante, porque mostra que a entropia é proporcio-

nal ao tamanho N do sistema (uma relação linear entre S e N). Esta propriedade é 

13 Variância é o quadrado do desvio padrão s, que, na forma discreta, é dada por σ2
 = Σ

i
 p

i
 x

i
2.
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denominada extensividade. A extensividade é necessária para que a interpretação 

microscópica da entropia seja compatível com os resultados macroscópicos da 

termodinâmica. 

Consideremos dois subsistemas A e B, com WA e WB microestados, respecti-

vamente, que se juntam, formando o sistema composto AB. Se os subsistemas são 

independentes, o número de estados do sistema composto é dado pelo produto 

do número de estados de cada parte, WAB = WAWB. Substituindo na equação (4), 

e usando a propriedade do logaritmo de um produto, que é igual à soma dos loga-

ritmos, encontramos 

S(A + B) = k lnWAB = k ln(WAWB) = k lnWA + k lnWB = S(A) + S(B),      (9)

ou seja, a entropia do sistema composto é a soma das entropias dos subsistemas. 

Essa propriedade é denominada aditividade. Extensividade e aditividade são coin-

cidentes, dentro do formalismo de Boltzmann-Gibbs.

Entropia não aditiva

A palavra vizinhança, que corresponde à porção externa ao sistema, e que 

interage com ele, é bem sugestiva: indica uma relação de proximidade. Uma con-

dição necessária, mas não suficiente, para a validade da mecânica estatística é que 

as interações sejam de curto alcance, i.e., decaiam rapidamente à medida que os 

elementos se afastem um do outro. Se nosso sistema é um gás composto por mo-

léculas apolares (p. ex., nitrogênio, o componente presente em maior quantidade 

no ar) e a distância entre duas moléculas for poucas vezes maior que o diâmetro 

molecular, a interação entre elas é significativa. Mas se a distância for superior a 

apenas seis a dez vezes o diâmetro molecular, a interação entre as moléculas já 

se torna tão pequena que pode ser desprezada, em muitos cálculos. Essas são as 

forças de van der Waals, que são de curto alcance, porque decaem com o inverso 

da distância elevada à sétima potência. (É mais frequente fazer-se referência às 

interações energéticas, que são dadas pela integral da força; as interações de van 

der Waals decaem com o inverso da distância elevada à sexta potência.) Johannes 

Diderik van der Waals (1837-1923), físico holandês, foi o primeiro a tratar gases 

e líquidos com a mesma equação, apresentada em sua tese de doutoramento, de-

fendida em uma tarde de sábado de 1873, em Leiden, sua cidade natal, o que lhe 

rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1910. Se, em vez de moléculas apolares, os 
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elementos fossem íons, que têm carga elétrica não nula, as interações permane-

ceriam significativas mesmo quando as distâncias fossem muito superiores aos 

diâmetros. As interações de Coulomb são as que ocorrem entre cargas elétricas, 

e diminuem com o inverso da distância entre os elementos, que é a mesma relação 

que ocorre com a interação gravitacional: são interações de longo alcance.14 Entre 

os comportamentos das moléculas apolares, que têm carga elétrica total nula, e 

os dos íons, que são eletricamente carregados, existem as moléculas polares. Sua 

carga total é nula, entretanto a distribuição espacial assimétrica gera um momen-

to de dipolo que amplifica a ação das forças. Existem também considerações de 

natureza temporal que repercutem na validade da mecânica estatística. O estado 

atual de um sistema depende de seu passado imediato, o que se denomina memó-

ria de curta duração. Eventos ocorridos em tempos muito anteriores já não têm 

efeito no presente. Isso decorre do caos molecular (sensitividade às condições 

iniciais). Existem sistemas que apresentam memória de longa duração, estados re-

motos ainda interferem no estado atual. A descrição de sistemas com interações 

de longo alcance e com memória de longa duração através da mecânica estatística 

apresenta dificuldades, ou inconsistências.

Em sistemas não correlacionados (como no exemplo dos dados), ou fraca-

mente correlacionados, o número de possibilidades W cresce exponencialmente 

com o número de elementos (equação (3)). A existência de correlações fortes pode 

fazer que o crescimento de W seja mais lento que o exponencial, por exemplo, atra-

vés de uma lei de potência, ou uma relação similar. Em uma equação exponencial, 

existe uma base m constante, e a variável N aparece no expoente, como está na 

equação (3); em uma equação de potência, a variável N aparece na base, e o expo-

ente denominado agora por ρ, pois tem um significado diferente daquele para m, 

é constante:

W  Nρ      (10)

(ρ > 0). A substituição de uma lei de potência na fórmula de Boltzmann, equação 

(4), nos moldes de como foi feito na equação (8), não origina uma relação linear 

entre a entropia S e o tamanho do sistema N. Em um sistema cujo espaço de fases 

14 A interação decai com o inverso da distância, portanto a força decai com o inverso do quadrado da distân-
cia. Soluções iônicas, como água e sal, são submetidas às forças de Coulomb, mas apresentam o fenômeno 
de blindagem, que atenua o alcance das interações.
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cresça não exponencialmente, a fórmula de Boltzmann se torna, curiosamente, 

não extensiva, contrariando o que exige a termodinâmica.

Para recuperar a extensividade da entropia em sistemas fortemente corre-

lacionados, é necessário utilizar outra expressão, que não a equação (4). Uma nova 

expressão para entropia foi introduzida em 1988 pelo físico brasileiro Constantino 

Tsallis, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF):

    (11)

Sq é chamada entropia não aditiva, e também frequentemente denominada 

entropia de Tsallis. O parâmetro q, denominado índice entrópico, é o responsável 

pela generalização: se tomarmos q = 1 na expressão acima, obteremos zero no nu-

merador e no denominador. Essa situação é chamada indeterminação e existem 

técnicas matemáticas para resolvê-la, resultando exatamente a equação (4). Com 

a nova notação, a entropia de Boltzmann S pode igualmente ser simbolizada por S1. 

A entropia de Boltzmann contém um logaritmo, que é a função inversa da expo-

nencial, que aparece na equação (3), e é isso que leva à linearidade de S em relação 

a N (extensividade). No caso correlacionado, com W crescendo em lei de potência, 

para que a extensividade da entropia seja mantida, é necessário que a relação en-

tre S e W contenha a função inversa da potência, que é outra potência, e é o que 

ocorre na equação (11), onde aparece W1 – q. (Na expressão de Sq não poderia apa-

recer uma lei de potência pura e simples, pois a expressão de Boltzmann precisa 

ser recuperada em um caso particular (q = 1), para que Sq seja uma generalização 

de S. Sq é assintoticamente uma lei de potência). Caso o índice entrópico assuma 

um valor específico, denominado qent, de entropia, dado por

qent = 1 – 1/ρ,     (12)

a entropia Sq se torna extensiva (Sqent fica linear em relação a N). O índice entrópico 

reflete uma característica do espaço de fases, podendo ser determinado a priori 

por considerações mecânicas. É, portanto, a natureza do sistema que estabelece 

qual a entropia a ser utilizada, para que a ponte entre o micro e o macro possa 

ser feita. Sistemas que apresentem outras formas de crescimento de seu espaço 
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de fases, que não sejam na forma exponencial ou lei de potência, podem requerer 

expressões para entropia distintas das equações (4) ou (11), implicando na neces-

sidade de generalizações adicionais.

Avaliemos a entropia Sq de um sistema composto por dois subsistemas inde-

pendentes A e B, cujo número de estados é dado por WAB = WAWB. Substituindo esta 

expressão na equação (11) resulta

  (13)

A entropia do sistema composto não é a soma das entropias dos subsiste-

mas: a entropia S
q
 é não aditiva. Aditividade e extensividade são propriedades dis-

tintas, mas podem facilmente ser confundidas, pois são coincidentes para sistemas 

fracamente correlacionados. Por essa razão, em muitos artigos iniciais envolvendo 

esse tema, a entropia Sq era inadequadamente denominada entropia não extensi-

va. Em 2004, Murray Gell-Mann, físico norte-americano, Prêmio Nobel em Física 

de 1969, e Constantino Tsallis (2004) editaram um livro exatamente com o título 

Nonextensive entropy: interdisciplinary applications. Entretanto, a denominação me-

cânica estatística não extensiva permanece em uso, porque, para sistemas com inte-

rações de longo alcance, a energia (e não a entropia) é não extensiva.

A expressão para Sq apresenta diversas propriedades compatíveis com o 

que é esperado para uma entropia: não negatividade (Sq > 0, particularmente Sq = 

0 se W = 1, ∀q); concavidade (Sq apresenta um máximo ∀q > 1, compatível com a 

segunda lei da termodinâmica); expansibilidade (Sq fica invariante se são acrescen-

tados eventos impossíveis), dentre outras.

A própria aditividade da entropia pode ser recuperada, em um caso particu-

lar. A equação (13) foi obtida para o caso de subsistemas independentes, em que 

o número de microestados do conjunto é dado pelo produto do número de esta-

dos das partes (WAB = WAWB). Mas é esperado que sistemas independentes sejam 

descritos com q = 1; q  1 é aplicável a sistemas com alguns tipos de correlações 

fortes. Consideremos um tipo especial de correlação entre dois subsistemas A e 

B que origine o número de microestados dado não pelo produto entre WA e WB, 

mas por uma generalização do produto, denominado q-produto (BORGES, 2004), 
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simbolizado por WAB = WA ⊗q WB. O q-produto entre dois números reais positivos x 

e y é definido de uma forma pouco usual:

   (14)

Essa operação, juntamente com outras, fazem parte de uma álgebra não 

distributiva, x ⊗q (y+z) ≠ (x ⊗qy) + x ⊗qz), ∀x ≠ 0,1, e ∀q ≠ 1, e tem sido utilizada em 

alguns
 
desenvolvimentos de aspectos matemáticos da mecânica estatística não 

extensiva. Tal composição de subsistemas, substituída na equação (11), origina 

uma relação aditiva, Sq (A + B) = Sq (A) + Sq (B), ∀q.

Ordem e caos são determinados pelo expoente de Lyapunov, dependendo 

se l é negativo ou positivo, respectivamente. Mas o que acontece precisamente 

no caso limiar, l = 0? A equação (1) prediz que Dx se manteria constante. Todavia 

essa é uma descrição extremamente simplificada do comportamento dinâmico. As 

equações (1) e (2) não são adequadas para descrever esse caso marginal, sendo 

preciso uma equação mais geral, que pode ser obtida na forma

           (15)

Caso a potência qsen = 1, a equação (2) é recuperada, e temos então, os ca-

sos usuais. O expoente de Lyapunov a que nos referimos anteriormente, agora é 

simbolizado por l
1
, e lqsen

 é o expoente de Lyapunov generalizado; sen significa 

sensitividade. A solução dessa equação diferencial não é a função exponencial, 

que aparece na equação (1), mas uma generalização dela, denominada função 

q-exponencial, e definida por  No limite q = 1, ela recupe-

ra a função exponencial usual. Se q  1, a q-exponencial é assintoticamente (para 

valores elevados do argumento x) uma lei de potência, e é muito mais lenta que a 

exponencial. Temos duas possibilidades, nesse caso. Se lqsen
< 0 a distância Dx de-

cresce lentamente com o tempo, e diz-se que o sistema é fracamente insensível às 

condições iniciais, correspondendo a um estado ordenado (no caso usual, com q
sen

 

= 1 e l
1
 < 0, o sistema é fortemente insensível às condições iniciais). Se lqsen

 > 0 a 

distância Dx cresce lentamente com o tempo e diz-se que o sistema é fracamente 
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sensível às condições iniciais. Esses sistemas apresentam caos fraco, contrapondo-

se aos sistemas com caos forte, que apresentam crescimento exponencial de Dx e 

são fortemente sensíveis15 às condições iniciais.

Por serem mais lentos, é possível que nem todo o espaço de fases de um sis-

tema fracamente caótico seja visitado durante uma medida macroscópica, e isso 

quebra sua ergodicidade, comprometendo uma hipótese básica para a validade da 

mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs.

Vamos ilustrar a quebra da ergodicidade através de um sistema baseado em 

equações simples que exibem transição entre ordem e caos. O biólogo australiano 

Robert M. May analisou a versão discreta da equação logística (as versões discre-

tas de equações diferenciais são denominadas mapas), que é um problema clássico 

em ecologia populacional, e mostrou a presença de bifurcações que se acumulam 

hierarquicamente, levando ao comportamento caótico. O mapa logístico é o mode-

lo mais simples que exibe caos. Trata-se de uma equação discreta autorrecorrente, 

com apenas uma variável independente. Conhecendo-se a fração de uma popula-

ção xn (0 < xn < 1), no tempo n (discreto), calcula-se a população no tempo seguinte, 

através da relação xn+1
 = rxn(1 – xn). Mesmo sendo matematicamente muito simples 

(uma equação do segundo grau), esse modelo exibe uma variedade de comporta-

mentos bastante rica. O parâmetro r (0 < r < 4) controla o regime dinâmico: de 

acordo com seu valor, o mapa logístico pode ser ordenado ou caótico. É possível 

ajustar seu valor para exatamente o ponto de transição entre esses comportamen-

tos, o limiar do caos. Nesta condição, o mapa apresenta um regime de caos fraco. 

Uma descrição didática do mapa logístico pode ser encontrada em Gleick (1980).

Citamos o mapa logístico por ser o modelo mais simples que exibe caos, mas 

ele é unidimensional e fica mais claro ilustrar a quebra de ergodicidade em um es-

paço de fases bidimensional. Para isso, no lugar do logístico, escolhemos o chama-

do mapa padrão, que tem duas variáveis, x e y. Suas equações são relativamente 

simples, contudo não vamos mostrá-las aqui e isso não sacrifica nosso objetivo, 

pois a ideia básica do parâmetro de controle é a mesma. A Figura 1 mostra o atra-

tor do espaço de fases para um valor do parâmetro de controle correspondente ao 

regime de caos forte. Observamos que todo o espaço é uniformemente ocupado. 

A Figura 2 mostra o atrator, agora com o parâmetro de controle sintonizado para 

o limiar do caos, onde o regime é de caos fraco. Claramente existem regiões que 

15 O advérbio fortemente propositadamente não foi utilizado na seção Caos, pois sua utilidade não poderia 
ser reconhecida com o que então fora apresentado.
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nunca são visitadas. Além disso, a ocupação do espaço apresenta figuras com inva-

riância de escala (vê-se “ilhas” em torno de “ilhas”, repetidamente), formando um 

padrão fractal.

Figuras 1 e 2 - Espaço de fases para o mapa padrão. (1) Regime de caos forte; (2) regime 

de caos fraco. As figuras são representações planares de um toro: as bordas superior e 

inferior se encaixam, e assim também as bordas esquerda e direita (condições de contorno 

periódicas)

    

Termodinâmica diz respeito a um número muito grande de partículas, e ma-

tematicamente isso se traduz no limite N tendendo a infinito (N → ∞). Nesse limite, 

o volume, a energia, a entropia (propriedades que dependem de N) também ten-

dem a infinito. As variáveis relevantes para termodinâmica são as propriedades 

específicas: u = V / N, e = E / N, s = S / N etc. Ambos numerador e denominador cres-

cem indefinidamente, mas crescem na mesma proporção, e a razão entre eles se 

mantém constante. Isso origina uma classificação para as variáveis termodinâmi-

cas: variáveis extensivas são aquelas que dependem linearmente de N, por exem-

plo, volume, energia, entropia; variáveis intensivas não dependem de N, como a 

pressão e temperatura. As variáveis específicas u, e, s são também intensivas, pois 

são dadas pela razão entre duas variáveis extensivas (obviamente N é extensiva). 

Em sistemas com interações de longo alcance, a energia cresce mais rapidamente 

que o tamanho N do sistema, o limite lim N → ∞ E / N diverge (o numerador cresce 

mais rápido que o denominador), e assim a variável e = E / N não é adequada para 

descrevê-los. Célia Anteneodo, então na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

e Constantino Tsallis (1998), introduziram um fator de escala para a energia, em 

um sistema com interações de longo alcance. Mais tarde, em 2002, esse fator de 
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escala foi usado para outras variáveis termodinâmicas. (TSALLIS, 2002) O alcance 

das interações é controlado na forma 1/ra. As interações de curto alcance têm a > 3 

(como as interações de van der Waals, nas quais a = 6); as de longo alcance têm a < 3 

(como as interações de Coulomb e gravitacionais, nas quais a = 1); as interações 

entre dipolos fixos têm a = 3 e são exatamente o caso limiar.16 O fator de escala 

proposto, denominado N*, depende do número de partículas N e do parâmetro a 

(a forma funcional para N* é secundária, para o que queremos expor, e não vamos 

apresentá-la aqui). Nessa formulação, as variáveis termodinâmicas são classifica-

das em três categorias: pseudoextensivas, pseudointensivas e extensivas. A ener-

gia é pseudoextensiva, pois a variável relevante é e* = E / (NN*). A temperatura e 

pressão são pseudointensivas pois escalam com N* (T* = T / N*, P* = P / N*). Se as 

interações são de curto alcance (a < 3), o fator N* se torna uma constante, a ener-

gia recupera a extensividade usual, e a temperatura e pressão recuperam a inten-

sividade. Volume e entropia são variáveis extensivas, no sentido usual da palavra, 

(escalam com N), em qualquer caso.

Considerando uma grandeza microscópica que dependa do tempo t e do nú-

mero de partículas N, além do limite macroscópico, é preciso tomar-se o limite t → ∞, 

pois, pela diferença de escalas, é como se a duração de uma medida macroscópica 

correspondesse a um tempo infinitamente grande, do ponto de vista microscópi-

co. São, pois, dois limites, e surge a questão da ordem em que eles são tomados. Em 

se tratando de sistemas com interações de curto alcance, a ordem é irrelevante, e 

a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs é observada. Se as interações são de 

longo alcance, a ordem é importante. Tomar primeiro o limite temporal, e em se-

guida, tomar o limite macroscópico leva ao estado terminal caracterizado pela es-

tatística de Boltzmann-Gibbs, que é o estado de equilíbrio usual. Esse é um caso de 

violação fraca de Boltzmann-Gibbs, por não respeitar a extensividade da energia, 

mas preservar as distribuições de equilíbrio exponenciais. Caso os limites sejam 

tomados na ordem inversa, primeiro o macroscópico e em seguida o temporal, o 

sistema alcança, ou pode alcançar (por ser uma condição necessária, mas não sufi-

ciente), um estado terminal, invariante com o tempo (estado estacionário), que não 

é caracterizado pelas distribuições de Boltzmann-Gibbs, e, possivelmente, descri-

to por distribuições oriundas da mecânica estatística não extensiva. Esse estado 

16 Interações entre dipolos que podem girar; submetidos a uma média sobre todas as orientações, com os 
pesos de Boltzmann, equação (5), decaem com o inverso da sexta potência, sendo de curto alcance.
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costuma ser referido como metaequilíbrio, e corresponde a uma violação forte, 

pois ambas as energia e distribuições de equilíbrio não são as de Boltzmann-Gibbs.

A equação (11), que generaliza a equação (4), é aplicável ao ensemble mi-

crocanônico, quando todas as probabilidades são iguais. A forma que generaliza a 

equação (7) é

     (16)

Essa é a forma mais geral da entropia não aditiva, postulada no trabalho de 

Tsallis (1988). A probabilidade de ocorrência do microestado i aparece elevada a 

uma potência, e essa forma funcional é comum no contexto de fractais e multifrac-

tais. Coerentemente, o limite q = 1 reduz essa expressão à equação (7). O esquema 

da mecânica estatística é mantido: as distribuições são obtidas pela maximização 

de Sq, sujeita a vínculos adequados.

A distribuição para o ensemble microcanônico, item i da seção Entropia: uma 

ponte entre o micro e o macro, permanece a mesma: estados equiprováveis. No 

ensemble canônico (item ii), há uma modificação significativa. No trabalho original 

de 1988, o vínculo utilizado foi o usual, equação (6). Pouco mais tarde, em 1991, 

Evaldo Curado, também do CBPF, e Tsallis (1991) mostraram que Sq é consistente 

com a termodinâmica (particularmente, com as transformadas de Legendre). Eles 

usaram uma generalização do vínculo de energia, na forma

 
     (17)

Dez anos após o primeiro artigo, em 1998, Tsallis, juntamente com Rênio 

Mendes, da Universidade Federal de Maringá, no Paraná, e Angel Ricardo Plastino, 

na época na Universidad Nacional de La Plata, Argentina, publicaram um trabalho 

analisando o papel dos vínculos, na mecânica estatística não extensiva (TSALLIS; 

MENDES; PLASTINO, 1998), onde utilizaram a chamada escort probability, (BECK; 

SCHÖGL, 1993)
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    (18)

para compor o vínculo que define o valor esperado da energia,

     (19)

Essas modificações foram introduzidas visando ajustar inconsistências com 

a termodinâmica, os detalhes extrapolam nosso objetivo, mas todas elas resultam 

uma distribuição não exponencial. O peso de Boltzmann, que tem uma natureza 

exponencial (equação (5)), é generalizado através da função q-exponencial:

     (20)

A constante Cq tem o mesmo papel da constante C na equação (5). A forma 

para a distribuição pi varia dependendo do vínculo utilizado, seja (6), (17) ou (19) 

– particularmente, a equação (20) corresponde ao vínculo (17). Para o nosso pro-

pósito, não importa explicitar exatamente a forma funcional para cada caso, mas 

enfatizar que todas elas são expressas pela q-exponencial.

Na seção Caos, comparamos crescimentos na forma de potência e expo-

nencial. Agora consideramos decaimentos de acordo com essas distribuições. Em 

estatística, as distribuições podem ser caracterizadas pelos seus momentos. O mo-

mento mn de ordem n associado a uma variável aleatória discreta X é definido por 

mn = Σ
i
 p

i
 x

i
n. O momento de ordem zero é a condição de normalização da distri-

buição (Σ
i
 p

i
 = 1) e qualquer distribuição deve necessariamente respeitá-lo; a média é 

o momento de primeira ordem (n = 1); a variância é o momento de segunda ordem 

(n = 2). Para distribuições que apresentam todos os momentos, como a exponen-

cial, ou baseadas em funções exponenciais, valores muito afastados da média são 

extremamente raros, ao ponto de serem virtualmente impossíveis de ocorrer. A 

maioria dos eventos está próxima à média. Em uma distribuição gaussiana (que é 
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baseada na exponencial), 68% dos eventos vão se afastar do valor médio em até 

um desvio padrão (estão no intervalo x  σ), 95% dos eventos vão se afastar em 

até dois desvios padrão (estão no intervalo x  2σ), 99,7% dos eventos (sua quase 

totalidade) vão se afastar em até três desvios padrão (estão no intervalo x  3σ). 

Nem todas as distribuições apresentam todos os momentos finitos; algumas têm 

momentos de ordem elevada divergentes (se houver divergência em um momento 

de ordem n, todos os momentos de ordem superior a n também divergem). Nesses 

casos, eventos muito afastados da média são raros, mas não são virtualmente im-

possíveis. O caso mais extremo dessas distribuições ocorre com a lei de potência, 

cujo primeiro momento já é divergente (e, consequentemente, todos os demais 

também o são). Não tendo média, qualquer resultado, mesmo extremamente gran-

de, é possível. São exemplos de leis de potência: o princípio de Pareto – Vilfredo 

Pareto, economista italiano (1848-1923) que percebeu que 80% das terras na 

Itália pertenciam a 20% da população e os rendimentos pessoais seguem lei simi-

lar; a lei de Zipf – George Zipf, linguista norte-americano (1902-1950), analisou a 

distribuição de ocorrência de palavras em um texto: a segunda palavra mais usa-

da ocorre metade das vezes da primeira, a terceira palavra mais usada ocorre um 

terço de vezes da primeira, e assim sucessivamente; a lei de Gutenberg-Richter 

– Beno Gutenberg (1889-1960) e Charles Richter (1900-1985), sismólogos nor-

te-americanos que relacionaram a magnitude e o número de terremotos em uma 

região. Por ser uma lei de potência, de vez em quando, ocorrem terremotos de 

grau 8, e é possível ocorrer um terremoto muito, muito grande, podendo chegar 

até mesmo em escala planetária.

Distribuições que não apresentam primeiro momento, ou mesmo segundo 

momento, não podem ser submetidas ao princípio variacional (porque os vínculos 

divergem), e assim não podem ser obtidas a partir de uma entropia. A generaliza-

ção dos momentos de acordo com mq,n = Σ
i
 p

i
q x

i
n ou mq,n = Σ

i
 p

q,i
 x

i
n (na forma dis-

creta, com probabilidade escort no segundo caso, e sem ela no primeiro),17 ameniza 

essa anomalia em algumas distribuições que apresentam momentos divergentes, 

mas q-momentos finitos, e estes podem ser usados como vínculos na maximização 

da entropia, mais precisamente de Sq.

Isso foi feito por Constantino Tsallis, Silvio Levy (brasileiro, na Universidade 

de Minesota, Estados Unidos), André Maurício Souza, da Universidade Federal de 

17 As equações (17) e (19) correspondem ao primeiro q-momento.
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Sergipe, e Roger Maynard, do CNRS, França, em 1995, e encontraram as distri-

buições que maximizam a entropia Sq sujeita ao vínculo do segundo q-momento 

(σ
q

2) constante. Essas distribuições generalizam as gaussianas usuais, e são deno-

minadas q-gaussianas. O valor do índice que descreve as distribuições é caracte-

rístico de cada sistema, e é denominado q
stat

, de stationary state, a distribuição do 

estado estacionário na violação forte de Boltzmann-Gibbs. Partindo das q-gaus-

sianas, eles encontraram distribuições que assintoticamente recuperam as distri-

buições de Lévy – ou voos de Lévy, um fenômeno de difusão anômala –, que re-

cebe esse nome em homenagem ao matemático francês Paul Lévy (1886-1971) 

– curiosamente um dos autores de Statistical: mechanical foundation of the ubiquity 

of Lévy distributions in nature (1995) tem o mesmo nome, exceto por um diacríti-

co. Diversos fenômenos naturais podem ser descritos por essas distribuições, a 

exemplo do modo como alguns animais buscam alimento. Enquanto existe comi-

da na vizinhança próxima, a busca ocorre aproximadamente como o movimento 

browniano. Se a comida fica escassa, os animais fazem um longo deslocamento, e 

se estabelecem em um nicho distante, em torno do qual iniciam um novo processo 

browniano. Esses longos voos são permitidos pela distribuição não exponencial. 

O movimento browniano corresponde à difusão normal, havia sido explicado por 

Einstein, em 1905. O trabalho de Tsallis e colaboradores (1995) permitiu explicar 

os voos de Lévy através de um problema variacional (maximização da entropia). 

Pouco mais tarde, em 1999, Domingo Prato, da Universidad Nacional de Cordoba, 

Argentina, juntamente com Constantino Tsallis (1999), revisitaram o problema, 

utilizando as probabilidades escort. Uma versão em português pode ser encontra-

da em Tsallis (2000).

A função q-exponencial aparece também em outro aspecto, dentro do 

contexto não extensivo: a taxa na qual um sistema se aproxima do equilíbrio. 

Consideremos um sólido aquecido, em contato com o ar; ele vai se resfriar até 

ficar com a mesma temperatura ambiente Tamb. A lei do resfriamento de Newton 

estabelece que a diferença de temperaturas DT = T – Tamb decai exponencialmente 

com o tempo. Após tempo suficiente, a temperatura do sólido se iguala à tempe-

ratura ambiente, e portanto DT = 0. Esse é um caso simples de relaxação ao estado 

de equilíbrio. Sistemas no limiar do caos podem exibir decaimento não exponen-

cial, particularmente um decaimento descrito pela função q-exponencial (não se 

trata necessariamente do decaimento da temperatura, o importante para nosso 
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argumento é a função que descreve o decaimento, e não a variável em si). O valor 

do índice q correspondente é denominado q
rel

, de relaxação. 

Em sistemas no limiar do caos, distintos fenômenos são descritos por fun-

ções q-exponenciais18 cada um com um valor específico para o índice q: extensivi-

dade da entropia (q
ent

); sensitividade às condições iniciais (q
sen

); distribuições esta-

cionárias (q
stat

); relaxação ao equilíbrio (q
rel

). Esses índices não são todos indepen-

dentes, e pesquisas atuais buscam estabelecer relações entre eles. Usualmente 

q
sen

 e q
ent

 são menores que a unidade, e q
stat

 e q
rel

 são maiores que a unidade. Se o 

sistema for fortemente caótico, todos esses índices ficam iguais à unidade, recupe-

rando as funções exponenciais usuais.

Observações finais

A entropia foi formulada de um ponto de vista macroscópico, na termodinâ-

mica, teve sua interpretação microscópica, na mecânica estatística, e seu uso ex-

trapolou a física, como em teoria de informação, e em sistemas complexos. Já era 

sabido que a entropia de Boltzmann-Gibbs precisa de interações de curto alcance 

para ser aplicável. Mas o que fazer para a descrição dos sistemas com interações 

de longo alcance? A forma trivial de tratar o problema seria simplesmente supor 

que a mecânica estatística, e a termodinâmica, não se aplicariam a eles. (GILBERT, 

1982) A outra abordagem é modificar as hipóteses que limitam sua aplicabilidade. 

A formulação da mecânica estatística não extensiva segue essa segunda vertente. 

Trata-se de uma generalização da mecânica estatística, e não uma generalização 

da termodinâmica. Essa última permanece inalterada no novo formalismo. A en-

tropia não aditiva generaliza a entropia de Boltzmann-Gibbs, e não a entropia de 

Clausius. Os físicos brasileiros Evaldo Curado, André Maurício Souza, Fernando 

Nobre, do CBPF, e Roberto Andrade, da Universidade Federal da Bahia (CURADO 

et al., 2014), analisando um sistema de partículas interagentes com movimento 

superamortecido, mostraram que o ciclo de Carnot permanece invariante, mesmo 

quando é utilizada a entropia não aditiva Sq. Este resultado aponta para a compati-

bilidade entre a mecânica estatística não extensiva e o formalismo da termodinâ-

mica clássica.

18 A ocorrência de q-exponenciais não é, necessariamente, universal, isto é, nem todos os sistemas no limiar 
do caos são descritos através destas funções.
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As aplicações da mecânica estatística não extensiva não se limitam a siste-

mas com interações de longo alcance. A existência de pelo menos uma das seguin-

tes características viola as condições para validade de Boltzmann-Gibbs, e podem 

permitir o uso da estatística não extensiva: (i) interações de longo alcance; (ii) me-

mória de longa duração; (iii) quebra de ergodicidade; (iv) fractalidade no espaço de 

fases; (v) leis de potência; (vi) relaxação não exponencial; (vii) caos fraco (limiar do 

caos). Muitos sistemas complexos costumam exibir pelo menos uma dessas carac-

terísticas, e a estatística não extensiva tem se mostrado um caminho viável para 

descrevê-los.

Têm sido abundantes as aplicações do formalismo não extensivo em sis-

temas físicos, químicos, econômicos, biológicos, computacionais, sociais. Vários 

exemplos podem ser encontrados em Tsallis (2009). Essa variedade de aplicações 

não era conhecida, e nem sequer cogitada, no início de seu desenvolvimento. A 

formulação da entropia Sq (TSALLIS, 1988) teve inspiração em fractais, multifrac-

tais, e leis de potência. Disso então foram surgindo conexões com diversas áreas.

Curiosamente, a cronologia das leis da termodinâmica, como vistas pela 

mecânica estatística não extensiva, tem seguido uma ordem similar à do caso tra-

dicional: a maximização da entropia não aditiva foi o primeiro ponto a ser estabe-

lecido, desde o trabalho de Tsallis (1988). O primeiro princípio, que entra no for-

malismo da mecânica estatística através de um vínculo, passou por algumas ver-

sões; a primeira no trabalho original de 1988 (equação (6)), seguindo-se o uso da 

q-média, (CURADO, TSALLIS, 1991) (equação (17)), e finalmente usando as proba-

bilidades escort, (TSALLIS; MENDES; PLASTINO, 1998) (equação (19)). O conceito 

de temperatura nesse formalismo, cuja transitividade está na lei zero (a última a 

ser estabelecida), ainda tem pontos a serem esclarecidos.

A forma funcional da entropia não deve ser colocada ad hoc na descrição 

dos sistemas; deve ser escolhida de tal modo que a entropia seja extensiva, para 

que fique compatível com a termodinâmica. Essa escolha é determinada pelas ca-

racterísticas geométricas e dinâmicas do sistema (vide, por exemplo, a equação 

(12)). Havendo correlações fracas (no limite, não havendo correlações), o espaço 

de fases cresce exponencialmente com o tamanho do sistema (equação (3)) – esses 

são os sistemas simples –, e a forma funcional de Boltzmann-Gibbs (equação (7)) 

é a que torna a entropia extensiva. Sistemas complexos podem ser agrupados em 

diferentes classes; cada uma delas vai exigir uma forma funcional específica para 

a entropia. A classe cujas correlações torna o espaço de fases crescente em lei de 
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potência (equação (10)) é possivelmente descrita pela entropia Sq, com o índice en-

trópico (q
ent

) ajustado para o valor que a torne extensiva. Outras classes de siste-

mas complexos podem exigir expressões para entropia diferentes de Sq.

A entropia não aditiva não é a única, nem a primeira, a generalizar a entro-

pia de Boltzmann-Gibbs. Diversas expressões aparecem na literatura: a entropia 

de Rényi (1970), a entropia de Kaniadakis (2001), entropias com dois parâmetros, 

(BORGES; RODITI, 1998) e ainda entropias baseadas na função exponencial, na 

função Gamma, etc. Diversas delas podem ser encontradas em TSALLIS, (2009) 

– não é objetivo do presente trabalho explorá-las. A própria entropia não foi des-

coberta e redescoberta mais de uma vez. A expressão dada pela equação (16) 

aparecera dentro do contexto de cibernética ou teoria de controle, algumas vezes 

de forma independente, por Havrda e Charvat (1967), Daroczy (1970), Sharma e 

Mittal (1975), dentre outros. A nota 107 de Tsallis (2009) traz essas e outras refe-

rências, e mostra como foi o processo independente de redescoberta de Sq. O uso 

dessa forma funcional em mecânica estatística começou em 1988, com o trabalho 

de Tsallis. Uma forma entrópica muito interessante, diferente de Sq, mas também 

não aditiva (denominada Sδ), foi recentemente proposta por Tsallis (2009), em uma 

nota de rodapé. Além disso, os trabalhos do físico e cosmólogo inglês Stephen 

Hawking mostram que a entropia de um buraco negro é proporcional à área do 

horizonte de eventos, e não ao volume, sendo, portanto, não extensiva. Tratar esse 

sistema com a entropia de Boltzmann-Gibbs ou com a entropia Sq torna o proble-

ma não extensivo, e assim, incompatível com a termodinâmica. A entropia Sδ, pro-

posta em [21] (mais detalhes em [28]) corrige essa incoerência.

Ainda faltam diversos pontos a serem compreendidos na generalização da 

mecânica estatística, e muitos cientistas têm contribuído nessa linha. Participar 

do momento histórico da construção de uma teoria pode não ter o conforto inte-

lectual de uma axiomatização já pronta e acabada, mas envolve-nos na aventura, 

nas incertezas, conflitos, recompensas e alegrias inerentes ao processo do conhe-

cimento humano.

As leis da termodinâmica são, possivelmente, as mais universais da física. 

Elas podem ser sintetizadas de uma forma bem humorada:19 1ª: você não pode ga-

nhar o jogo (para realizar trabalho, é necessário pagar pela quantidade equivalen-

te de calor); 2ª: você não pode nem mesmo empatar o jogo (a eficiência não pode 

19 Não me recordo de onde tomei conhecimento dessa anedota.
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ser 100%, e você tem que pagar mais do que recebe); 3ª: você não pode sair do jogo 

(você só não seria sujeito às leis da termodinâmica se estivesse no zero absoluto 

de temperatura, que é inatingível)!

Os desenvolvimentos dos conceitos de calor e temperatura nos alertam 

para a ingenuidade humana ao tratar aspectos sutis da natureza, ilustram como 

é fácil errar, e como a verdade pode emergir dos próprios erros! A termodinâmica 

surgiu no ambiente da Revolução Industrial, que modificou de forma irreversível 

a sociedade. O poder podia ser medido em termos de energia: uma nação era (ou 

é) considerada mais rica, ou mais poderosa, ou mesmo mais temida, quanto mais 

tivesse (ou tenha) a seu dispor fontes de energia. Trata-se do paradigma energé-

tico, baseado na primeira lei. Vivemos o início de uma revolução da informação. 

Poder e riqueza já não são mais medidos exclusivamente em termos de energia, 

mas também no domínio da informação. Estamos em transição para o paradigma 

entrópico, baseado na segunda lei. Mais uma vez a termodinâmica modifica a civi-

lização de forma irreversível!

Leituras adicionais

Termodinâmica e mecânica estatística aparecem em praticamente qual-

quer livro de divulgação de física, de um modo geral, ou da sua história. Vamos co-

mentar a respeito de alguns, entre muitos bons e excelentes, que visam um público 

mais amplo.

O segundo capítulo do livro Origens e evolução das idéias da física – organiza-

do por José Fernando M. Rocha (2002), elaborado por Suani T. R. Pinho e Roberto 

F. S. Andrade, trata especificamente da termodinâmica e da mecânica estatística. 

Diversos aspectos históricos são apresentados de modo a também guiar o leitor 

na compreensão conceitual do tema. Os demais capítulos completam as principais 

áreas da física (mecânica, eletromagnetismo, relatividade, mecânica quântica) e o 

leitor irá se beneficiar da obra completa.

Em Uma questão de graus, Gino Segrè (2005) utiliza, de forma muito perspi-

caz e clara, a temperatura como guia para explorar diversos aspectos das ciências 

de um modo geral, e também de sua história. O subtítulo, o que a temperatura revela 

sobre o passado e o futuro de nossa espécie, nosso planeta e nosso universo, ilustra o 

caráter da obra.

Peter Atkins é um químico inglês acostumado a escrever livros de divulga-

ção. Em The 2nd law (1994) o caos é a linha mestre para apresentar a termodinâmica. 
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Four laws that drive the universe (ATKINS, 2007) traz um capítulo para cada lei da 

termodinâmica, e um capítulo dedicado à energia livre.

A primeira parte do livro Generalized thermodynamics, de Laszlo Tisza (1966) 

é dedicada à evolução dos conceitos de termodinâmica, dividida em dois capítulos: 

termodinâmica pré-clássica, e termodinâmica clássica.

Antônio Augusto Passos Videira traduziu textos de Boltzmann em Escritos 

populares (2004). A história da termodinâmica clássica: uma ciência fundamental, de 

Antônio Braz de Pádua, Cléia Guiotti de Pádua e João Lucas Correia Silva (2009) 

traz, dentre outros aspectos, uma cronologia de fatos.

Diversos aspectos históricos de contribuições de Carnot, Joule, Clapeyron, 

Clausius, Planck, e mais particularmente de Lord Kelvin são detalhadamente apre-

sentados na dissertação de mestrado de Mayane Leite da Nóbrega, Segunda lei da 

termodinâmica: os caminhos percorridos por William Thomson. (NÓBREGA, 2009)

La dégradation de l’énergie, um livro de Bernard Brunhes (1909), não faz uso 

de equações matemáticas em 400 páginas de profunda e minuciosa análise da se-

gunda lei da termodinâmica.

Pierre Perrot escreveu um dicionário de termodinâmica, A to Z of thermo-

dynamics (1998) que, como qualquer dicionário, não é concebido para ser lido de 

forma contínua (embora isso também seja bastante proveitoso para quem já tem 

conhecimentos da área); os diversos verbetes fornecem um bom apoio a outros 

textos.

O que é vida? do físico austríaco Erwin Schrödinger (1997) é uma publicação 

baseada em conferências proferidas em 1943, e que teve uma influência marcante 

na concepção da vida através do ponto de vista da física, na qual os conceitos de 

ordem, desordem e entropia exercem um papel central.

A evolução da física, de Albert Einstein e Leopold Infeld (1980) – original de 

1938 – aborda em algumas seções, a natureza do calor, a conservação da energia, 

a teoria cinética.

Origens históricas da física moderna, por Armando Gibert (1982) tem um ca-

pítulo dedicado à termodinâmica, abordando desde o calórico até a hipótese dos 

quanta.

A literatura específica sobre não extensividade é bastante ampla, e uma ex-

tensa lista pode ser encontrada no sítio do Grupo de Física Estatística20 – onde, em 

20 <http://tsallis.cat.cbpf.br/TEMUCO.pdf>
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março de 2014 encontrava-se mais de 4500 títulos. Constantino Tsallis publicou 

em 2009 o livro Introduction to nonextensive statistical mechanics: approaching a com-

plex world. As duas primeiras partes tratam dos fundamentos estocásticos e de-

terminísticos do formalismo (definições, propriedades, implicações matemáticas 

e estatísticas, sistemas caóticos, superestatística etc.). A terceira parte apresenta 

aplicações e observações de comportamentos não extensivos em diversas áreas. 

A última parte aponta para perguntas frequentes, questões abertas, conjecturas.

O leitor interessado pode consultar um material de divulgação intitulado 

Sistemas complexos: a fronteira entre a ordem e o caos, coordenado por Anjos (2003). 

Dois trabalhos meus, voltados à divulgação: Irreversibilidade, desordem e in-

certeza: três visões da generalização do conceito de entropia (BORGES, 1999); Na sutil 

fronteira entre a ordem e o caos: complexidade e mecânica estatística não extensiva. 

(BORGES, 2006)
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Complexidade: um olhar para o final do século XX

Mayane Leite da Nóbrega

Introdução

O cérebro humano, a economia, um formigueiro, a World Wide Web. O que todos 

esses sistemas têm em comum? Eles apresentam um comportamento complexo. 

Em linhas gerais, complexidade pode ser utilizada para caracterizar sistemas com 

interação de muitas partes. É um conceito que está sendo cada vez mais utilizado e 

difundido em diversas áreas. Contudo, temos definições mais precisas sobre com-

plexidade em termos das características dos sistemas complexos. 

Os sistemas complexos diferem de sistemas simples pelo fato de envolve-

rem muitas variáveis cujo número pode passar da ordem das dezenas de milhões. 

Um sistema é complexo quando é composto de muitas partes interligadas de for-

ma intrincada. Definir um sistema complexo não é trivial, mas podemos caracteri-

zá-lo a partir de suas propriedades comuns, tais como o comportamento coletivo 

complexo, a capacidade de processar informações e de adaptação. 

Algumas características comuns aos sistemas complexos estão listadas a 

seguir, sendo que as duas primeiras são comuns a todos os sistemas complexos, 

enquanto as demais podem ou não aparecer, dependendo do sistema (MITCHELL, 

2009; NUSSENZVEIG, 2008; OLIVEIRA, 2010):

• É um sistema dinâmico em evolução constante, formado por um grande 
número de unidades que interagem entre si de forma não-linear no tempo 
e no espaço. 
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• É um sistema não-ergódico. O sistema ergódico é aquele em que todas as 
regiões do espaço de fase que são compatíveis com leis de conservação 
são visitadas durante a evolução dinâmica.

• O sistema é adaptativo, ou seja, apresenta um “aprendizado”. Tomando o 
cérebro humano como exemplo temos que, em sua evolução constante, a 
memória resulta das interconexões.

• O sistema se auto-organiza de forma espontânea, criando ordem a partir 
de um estado desordenado.

• Pode apresentar criticalidade auto-organizada.

• Apresenta comportamento emergente não-trivial, tais como organização 
hierárquica, evolução e aprendizagem.

Com base nessas propriedades comuns aos sistemas complexos, a pes-

quisadora do Santa Fé Institut (SFI), Melanie Mitchell (2009, p. 13), propõe uma 

definição para o termo sistema complexo: “Um sistema em que grandes redes de 

componentes sem nenhuma central de controle e com regras simples de operação 

origina um comportamento coletivo complexo, processamento de informação so-

fisticado, e adaptação via aprendizagem e evolução”.

 Ou na sua definição alternativa: “Um sistema que exibe comportamento 

emergente não-trivial e auto-organizado”. (MITCHELL, 2009, p. 13) Para o físico 

dinamarquês Per Bak (1948-2002), são muitas as definições de complexidade, 

mas ele prefere pensar em termos de variabilidade. (BAK, 1996, p. 5) Neste capí-

tulo, apresentamos uma visão geral da complexidade, destacando alguns persona-

gens que deram contribuições significativas aos estudos dos sistemas complexos e 

o conceito de criticalidade auto-organizada por sua centralidade na área.

Explorando a complexidade

A Teoria dos Sistemas Complexos tem abordado problemas instigantes que 

desafiam nossa compreensão, tais problemas incluem desde a evolução das es-

pécies ao mercado financeiro, passando pelo funcionamento do sistema nervoso 

central, da Web, entre outros sistemas dinâmicos. Com isso, o slogan antirreducio-

nista “o todo é maior que a soma de suas partes” tem sido cada vez mais emprega-

do, visto que esta nova ciência exige uma compreensão interdisciplinar com base 

em “[...] fundamentos científicos que ainda não foram inventados. Várias tentati-

vas de construção dessas bases incluem (entre outros) os campos da cibernética, 
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sinergética, a ciência de sistemas, e, mais recentemente, a ciência dos sistemas 

complexos”. (MITCHELL, 2009, p. x)

Já na primeira metade do século XX, podemos encontrar interesse em in-

vestigar a complexidade, como no artigo Science and Complexity do cientista ameri-

cano Warren Weaver (1894-1978), que fala de problemas que começavam a cha-

mar a atenção de pesquisadores na época:

O que faz uma prímula-da-noite abrir quando isso acontece? 
Por que a água salgada não conseguem satisfazer a sede? Por 
que uma linhagem genética particular de microrganismos 
podem sintetizar certos compostos orgânicos que outra li-
nhagem do mesmo organismo não consegue fabricar? Por 
que uma substância química é um veneno quando outra, cujas 
moléculas têm os mesmos átomos, mas montado em um pa-
drão de imagem de espelho, é completamente inofensivo? Por 
que a quantidade de manganês na dieta afeta o instinto ma-
ternal de um animal? Qual é a descrição do envelhecimento 
em termos bioquímicos? Que significado deve ser atribuído 
à pergunta: o vírus é um organismo vivo que se expressa nas 
características desenvolvidas do adulto? Moléculas proteicas 
complexas sabem como a reduplicar seu padrão, e isto é um 
indício essencial para o problema da reprodução de seres vi-
vos? Todos estes são certamente problemas complexos, mas 
eles não são problemas de complexidade desorganizada, para 
o qual os métodos estatísticos são suficientes para resolver. 
Eles são todos problemas que envolvem lidar simultaneamen-
te com um número considerável de fatores que estão inter-rela-
cionados em um todo orgânico. São todos, na linguagem aqui 
proposta, problemas de complexidade organizada. (WEAVER, 
1948, p. 539, grifos do autor)

Como podemos ver, todas essas questões levantadas por Weaver tratam de 

sistemas com muitos elementos envolvidos. Segundo ele, problemas de “comple-

xidade desorganizada” são aqueles que têm as variáveis distribuídas de forma ale-

atória e, portanto, podem ser resolvidos com técnicas da Mecânica Estatística; já 

os problemas de “complexidade organizada” apresentam uma organização carac-

terística, e não são resolvidos apenas com métodos estatísticos. (WEAVER, 1948, 

p. 537-539) No final do século XX, problemas como esses viriam a ser investigados 

como sendo sistemas complexos em que pessoas de diferentes áreas exploravam 

por diferentes lados a mesma questão. Para Weaver (1948, p. 537, grifo do autor), 
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quando Gibbs afirmou em 1900, “[...] vamos desenvolver métodos analíticos que 

podem lidar com bilhões de variáveis”, na verdade, estava dando a oportunidade 

para os físicos, juntamente com matemáticos, “[...] desenvolverem técnicas pode-

rosas da teoria de probabilidade e da mecânica estatística para lidar com o que 

podemos chamar problemas de complexidade desorganizada”. 

Já os problemas de complexidade organizada exigiam um pouco mais para 

serem resolvidos. Apenas a estatística não era mais suficiente para isso. Com isso, 

passou a exigir cada vez mais que pessoas de diferentes áreas explorassem as mes-

mas questões. A interdisciplinaridade é intrínseca a esta área do conhecimento, e 

naquele momento, novas ferramentas para o estudo de tais sistemas se tornavam 

necessárias, como vislumbrou Weaver (1948, p. 540):

Estes novos problemas, e o futuro do mundo depende de mui-
tos deles, requerem ciência para fazer um terceiro grande 
avanço, um avanço que deve ser ainda maior do que a conquis-
ta do século XIX dos problemas de simplicidade ou a vitória do 
século XX sobre os problemas de complexidade desorganiza-
da. A ciência deve, ao longo dos próximos 50 anos, aprender a 
lidar com esses problemas de complexidade organizada.

Passado pouco mais de meio século do vislumbre de Weaver, sabemos que a 

interdisciplinaridade foi o caminho para se investigar tais problemas. Para alguns, 

o termo “interdisciplinar” pode soar pouco sério e inconsistente, mas, nesse caso, 

uma nova ciência atraiu olhares de pessoas mais brilhantes de diferentes disci-

plinas, conforme afirma o físico americano Heinz Rudolf Pagels, autor do livro Os 

Sonhos da Razão: o computador e a ascensão das ciências da complexidade. (PAGELS, 

1990, p. 47) Isso confere credibilidade aos estudos sobre complexidade. O físico 

brasileiro, Moysés Nussenzveig (2008, p. 9), é cauteloso ao afirmar que “[...] há 

tendências a exagerar o mérito e o grau de generalidade já obtidos, mas não há 

dúvida de que representam uma visão conceitual nova e interessante, que vale a 

pena desenvolver”. Neste sentido, surgem críticas às aplicações dos conceitos li-

gados à complexidade, tais como criticalidade auto-organizada, auto-organização, 

fractais, autossimilaridade, entre outros.

Conforme Weaver (1948) revela, ainda na primeira metade do século XX, 

esses problemas escaparam ao escopo da Mecânica Estatística, passando a ser 

considerados interdisciplinares. Entretanto, a institucionalização dos estudos 

sobre a complexidade, em sua forma mais atual e interdisciplinar, é consolidada 
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apenas na década de 1980, com a criação do Instituto Santa Fé, como podemos ver 

na descrição feita por Mitchell (2009, p. x):

Em 1984, um grupo multidisciplinamente diverso de vinte e 
quatro cientistas e matemáticos se encontraram no alto de-
serto de Santa Fé, Novo Mexico, para discutir estas ‘sínteses 
emergentes na ciência’. Suas metas eram traçar as bases para 
um novo instituto de pesquisa que ‘pudessem prosseguir a 
investigação sobre um grande número de sistemas altamente 
complexos e interativos que só podem ser propriamente es-
tudados em um ambiente interdisciplinar’ e ‘promover uma 
unidade de conhecimento e um reconhecimento de responsa-
bilidade compartilhada que irá ficar nítido em contraste com 
a crescente popularização das culturas intelectuais’. Então, o 
Instituto Santa Fé foi criado como um centro para o estudo 
dos sistemas complexos.

Naquele momento, Murray Gell-Mann, físico americano laureado com 

o Nobel por suas pesquisas em partículas elementares, criador do modelo dos 

quarks, e que tem se dedicado aos estudos dos sistemas complexos, como um dos 

fundadores do Instituto Santa Fé, falava aos membros do seu instituto:

É costume dizer-se que vivemos numa era da especialização, 
e isso é verdade. No entanto, tem-se também assistido a um 
fenômeno evidente de convergência científica e acadêmica, 
especialmente nos quarenta anos que se seguiram à Segun-
da Guerra Mundial, e a um ritmo acelerado durante a última 
década. Novos tópicos, altamente interdisciplinares do pon-
to de vista tradicional e que representam em muitos casos 
a vanguarda da investigação, estão a emergir. Estes tópicos 
interdisciplinares não ligam a totalidade de uma disciplina 
tradicional a outra; pelo contrário, subdomínios particulares 
de várias disciplinas são conjugados de modo a formar uma 
nova disciplina; o padrão é variado e altera-se a todo momen-
to. (PAGELS, 1990, p. 40)

O discurso de Gell-Mann indicava o que seria o SFI. Um instituto altamen-

te interdisciplinar, onde pessoas das mais diferentes áreas interagem na busca 

por solucionar problemas comuns. Conforme pontuou Evelyn Fox Keller (2009, 

p. 17), os cientistas atraídos inicialmente para o Santa Fe Institute tinham forma-

ção original em Física (com treino em ótica, dinâmica de fluidos, reações químicas, 
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transições de fase), mas logo expandiram os horizontes para incluir as Ciências 

Sociais, Computacional, Econômica, Biológicas. A partir desse momento, ocorre 

uma reconfiguração na Ciência, passa-se a investigar os objetos de estudo por di-

versos olhares, não mais sob a perspectiva de uma única área de conhecimento. O 

objetivo do novo instituto era trazer a experiência dos físicos em dinâmica não li-

near e transições de fase para o estudo dos grandes sistemas complexos em outras 

disciplinas promovendo a interdisciplinaridade. 

Neste contexto, a complexidade se apresenta como uma possibilidade de su-

peração da dicotomia existente entre os estudos de fenômenos naturais e sociais. 

De acordo com Prigogine (1987, p. 98), a complexidade “[...] nos dá a possibilidade 

de transferir as novas ferramentas teóricas provenientes da Física Matemática para 

a Biologia e as Ciências Humanas. E, por sua vez, tornar obsoleta a tradicional dis-

tinção entre as ciências hard e soft”.1 Nesse sentido, alguns personagens se desta-

cam com suas publicações, tais como: René Thom (1923-2002), matemático francês 

conhecido pela Teoria das Catástrofes; Kenneth Boulding (1910-1993), economista 

inglês co-fundador da Teoria de Sistemas; Per Bak (1948-2002), físico dinamarquês 

que apresenta o conceito de criticalidade auto-organizada; Humberto Maturana 

(1928) neurobiólogo chileno, criador da Teoria da Autopoiese, Ilya Prigogine (1917-

2003) físico-químico belga laureado pelo Nobel por seu trabalho sobre irreversibi-

lidade, estruturas dissipativas e sistemas complexos; Herbert Simon (1916-2001) 

cientista americano laureado pelo Nobel pelo seu pioneirismo na pesquisa sobre o 

processo de tomada de decisões em organizações econômicas; entre outros.

O comportamento macroscópico difícil de prever é a marca registrada dos 

sistemas complexos. Conforme argumenta Mitchell (2009), a Teoria dos Sistemas 

Dinâmicos providencia um vocabulário matemático para caracterizar tal com-

portamento em termos de bifurcações, atratores, e propriedades universais das 

formas que o sistema pode mudar. E os modelos têm um papel central nessa ciên-

cia, de forma que caracterizar a dinâmica de um sistema complexo é apenas um 

passo para entendê-lo. Pesquisadores da área ainda se questionam: “Mas como 

pode haver uma ciência da complexidade quando não há acordo sobre a definição 

quantitativa de complexidade?” (MITCHELL, 2009, p. 13) O fato é que ainda não 

1 De acordo com Bak (1996, p. 5), as ciências tradicionalmente estão agrupadas nestas duas categorias: “[...] 
ciências hard, em que eventos repetitivos podem ser previstos a partir de um formalismo matemático 
expressando as leis da natureza, e ciências soft, em que, pela sua variabilidade inerente, somente uma 
narrativa de eventos distintos post mortem é possível”. Para Bak (1996, p. 5), Física, Química e Biologia mo-
lecular pertencem à primeira categoria; História, Evolução Biológica, e Economia pertencem à segunda.
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existe uma Teoria da Complexidade ou uma Ciência da Complexidade bem defi-

nida. O termo complexidade pode ser usado de forma bastante geral, adotando 

o seu significado da linguagem cotidiana, onde chamamos de situação complexa 

aquela que é difícil de se resolver. Nessa acepção, complexo é aquilo que não é sim-

ples. Mas precisamos ultrapassar tal noção de senso comum, por isso definimos 

complexidade com base nos sistemas complexos.

Os conceitos-chaves para o estudo dos sistemas complexos chegam a for-

mar um vocabulário próprio para essa área. Destacamos aqui o conceito de criti-

calidade auto-organizada pela sua centralidade.

Criticalidade auto-organizada

O conceito de criticalidade auto-organizada foi apresentado por Bak, Tang 

e Wiesenfeld (1987, 1988) no final da década de 1980. Mais conhecido pela sigla 

SOC, do inglês Self-Organized Criticality, representa a noção de que um sistema fí-

sico pode evoluir naturalmente para um estado crítico sem a intervenção de um 

agente externo que ajuste algum parâmetro de controle do sistema.2 (CARNEIRO; 

CHARRET, 2005, p. 571)

Um exemplo de SOC é o modelo pilha de areia, apresentado por Bak em seu 

livro How nature works: the science of self-organized criticality. Podemos pensar nes-

se modelo como uma ampulheta (Figura 1). À medida que a areia cai lentamente 

formando uma pilha, a adição de um grão a mais em algum momento irá atingir a 

estrutura da pilha provocando uma avalanche. Assim, o sistema é conduzido natu-

ralmente para a criticalidade. Os processos de adsorção e eliminação fazem variar 

a densidade de partículas do sistema até chegar a um estado descrito por leis de 

potência: uma partícula adsorvida pode provocar uma avalanche que culmina com 

um novo equilíbrio, seja por remanejamento das posições das demais partículas, 

seja por eliminação pela fronteira. Grandezas associadas a essas avalanches, tais 

como o número de sítios atingidos ou o tempo necessário para que ela se extingua, 

obedecem as leis de potência. (SILVA, 2009, p. 19) O autômato celular, modelo pro-

posto por Stanislaw Ulam e John von Neumann na década de 1940, e mais tarde 

popularizado por Stephen Wolfram, é a forma mais simples utilizada por Bak, Tang 

e Wiesenfeld – modelo BTW – (1987, 1988) para modelar a pilha de areia.3

2 Para uma revisão do conceito de criticalidade auto-organizada, ver Perez (1996).

3 Para entender a modelagem da pilha de areia, ver Perez (1996).
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A partir do modelo de pilha de areia, Bak (1996, p. 1-2) argumenta que o [...] 

comportamento complexo na natureza reflete a tendência de 
grandes sistemas com muitos componentes evoluir para um 
estado ‘crítico’, fora de equilíbrio, onde mínimos distúrbios 
possam levar à eventos, chamados avalanches, de todos os ta-
manhos. A maioria das mudanças ocorrem através de eventos 
catastróficos ao invés de seguir um caminho suave e gradual.

A evolução para este estado muito delicado ocorre sem planejamento de 

qualquer agente externo. O estado é estabelecido apenas porque as interações 

dinâmicas levam a um estado auto-organizado. Para Bak (1996), a criticalida-

de auto-organizada é de longe o único mecanismo geral conhecido para gerar 

complexidade. 

Figura 1 - Fragmento de Melancolia I de Albert Dürer

Fonte: DÜRER, 1514.

A complexidade na transição dos séculos

No final do século XX, o interesse pelos estudos sobre complexidade é re-

fletido no número de publicações sobre o tema. Esse número cresce a cada dia, 

podemos ter uma noção deste crescimento analisando o Gráfico 1, onde temos 

as publicações referentes à década de 1990. Desde 2001, esse número aumenta 

ainda mais, passando de 1200 publicações por ano. Os dados ilustrados na Figura 
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1 foram extraídos da base de dados Web of Knowledge do Institute for Scientific 

Information (ISI), que disponibiliza as citações de todos os artigos publicados em 

revistas indexadas pelo ISI.

É evidente que apenas o número de publicações não reflete uma revolução 

científica, mas está claro o aumento do interesse pelo tema nas mais diversas áre-

as do conhecimento. Conforme argumentou Keller (2009, p. 15, grifo da autora), 

O crescimento explosivo da literatura neste período certa-
mente conta como um sério fator na visão emergente de que 
uma revolução científica estava em processo e um novo paradig-
ma tinha emergido. Mas se considerada isoladamente, a con-
tagem de citações nunca poderá revelar o entusiasmo com 
que um novo paradigma é anunciado por uma comunidade 
ampla – e talvez especialmente, não neste momento, quando 
os relatos populares de avanços científicos ‘quentes’ foram se 
tornando rapidamente um fenômeno lucrativo na indústria 
das publicações.

Gráfico 1 - Publicações com as palavras-chave “complexity” ou “complex systems” no 

período de 1990 a 2000

Fonte: elaborado pela autora com base em dados do ISI.

A popularização dessa área se iniciou com a publicação do livro Chaos: 

making a new science pelo jornalista americano James Gleick. O livro logo se tornou 

o best-seller que apresentava a teoria do caos para um público mais amplo, atraindo 

olhares para a teoria do caos, bem como para os estudos dos sistemas complexos. 
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Sendo a não-linearidade característica comum entre a caos e sistemas complexos, 

o livro despertou olhares de um público mais amplo para essa área.

Ao final da década de 1980, diante da revolução que parecia estar anuncia-

da, alguns depoimentos parecem exagerados, um exemplo disso é a fala do físico 

Pagels (1990, p. 62) que alerta para o impacto social que o estudo da complexidade 

pode trazer: 

Estou convencido de que as sociedades que dominarem as 
ciências da complexidade e que conseguirem converter esse 
conhecimento em novos produtos e em novas formas de orga-
nização social se tornarão as superpotências culturais, econô-
micas e militares do próximo século. Embora se deposite uma 
grande esperança em tal desenvolvimento, existe também o 
perigo terrível de este novo ramo do conhecimento ir agravar 
as diferenças entre aqueles que o têm e aqueles que não o têm.

Sobre as mudanças ocorridas na ciência na década de 1980, Nicolis e 

Prigogine (1989, p. 2) argumentam: 

Não podemos prever o resultado deste período de transição, 
mas está claro que a ciência é obrigada a desempenhar um pa-
pel cada vez mais importante em nosso esforço para enfren-
tar o desafio de entender e remodelar nosso ambiente global. 
É um fato notável que neste momento crucial, a ciência está 
passando por um período de reconceptualização.

Percebe-se o entusiasmo dos pesquisadores por uma ciência que ainda es-

tava nascendo, acreditava-se numa verdadeira revolução do conhecimento a partir 

de abordagens interdisciplinares. Entretanto, o exagero daqueles que vivenciaram 

a época parecia natural, como é o caso do físico brasileiro Alfredo Miguel Ozório de 

Almeida (1990, p. 2), que escrevia no prefácio do seu livro Sistemas Hamiltonianos: 

caos e quantização: “O termo revolução não é exagero, pois os novos desenvolvimen-

tos violam a própria intuição”. Mas quando questionado sobre isso 20 anos depois, 

Ozório nos confessou (em entrevista)4 que hoje vê claramente que aquele boom das 

publicações e do direcionamento de interesses para esta área da ciência estava lon-

ge de se configurar uma revolução no conhecimento científico.

4 Entrevista de Alfredo Ozório de Almeida a Mayane L. Nóbrega, Suani T. R. Pinho, Salvador-BA, em 08 de 
maio de 2012. 
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Algumas considerações

Um completo entendimento da complexidade ainda está longe de ser alcan-

çado, ainda precisamos saber muitas coisas. Muito se fala em modelos, mas preci-

samos de teoria, como nos fala o físico Celso Grebogi, ao ser questionado sobre o 

futuro deste campo de pesquisa:5 “A ideia é fazer teoria, validada por experimen-

tos, e não simplesmente um modelo, um ajuste de curvas”. Neste sentido, pergun-

tamos: será que estamos aptos para uma teoria da complexidade?

Vale salientarmos que há outras perspectivas para estudar complexidade, 

como, por exemplo, o trabalho do antropólogo francês Edgar Morin (1921-), autor 

de O Método e Introdução ao Pensamento Complexo, que concebe o Universo a partir 

do tetragrama: ordem/desordem/interações/organização. Mas esse tipo de trans-

posição dos conceitos pode ser perigoso, pois, em alguns casos, acabam utilizando 

a noção de complexidade como sendo aquilo que não é simples. O historiador John 

Lewis Gaddis (2002, p. 71) nos alerta para o fato de que “[...] eles reduzem comple-

xidade para a simplicidade, a fim de antecipar o futuro, mas ao fazerem isso sim-

plificam demais o passado”. Conforme o físico americano Michel Baranger argu-

menta, “[...] caos é um assunto muito amplo. Há muitos trabalhos técnicos. Muitos 

teoremas foram provados. Mas complexidade é muito, muito maior” (BARANGER, 

[2001?], p. 10) Nesse sentido, o reducionismo torna-se perigoso.

Outra perspectiva para explicar a complexidade, ainda controversa, é com 

base na Mecânica Estatística Não Extensiva, proposta pelo físico Constatino 

Tsallis. Podemos encontrar informações mais detalhadas em seu livro Introduction 

to Nonextensive Statistical Mechanics: approaching a complex world. (TSALLIS, 2009) 

Esse tema também é abordado no Capítulo 6 deste livro, O conceito de entropia e 

sua generalização, de autoria de Ernesto Borges.

Referências

ALMEIDA, A. M. O. de. Sistemas hamiltonianos: caos e quantização. 2. ed. São Paulo: 
Editora da Unicamp, 1990.

BAK, P.; TANG, C.; WIESENFELD, K. Self-organized criticality: an explanation of 1/f 
noise. Physical Review Letters, v. 59, n. 4, p. 381-384, July 1987.

BAK, P.; TANG, C.; WIESENFELD, K. Self-organized criticality. Physical Review A, v. 38, 
n. 1, p. 364-374, July 1988.

5 Entrevista de Celso Grebogi a Mayane L. Nóbrega, Suani T. R. Pinho, Búzios -RJ, 07 de outubro de 2009. 



220  •  Mayane Leite da Nóbrega

BAK, P. How nature works: the science of self-organized criticality. New York: Springer, 
1996.

BARANGER, M. Chaos, complexity, and entropy: a physics talk for non-physicists, 
[2001?]. Disponível em: <http://necsi.edu/projects/baranger/cce.pdf>. Acesso em:  
13 nov. 2012.

CARNEIRO, M. V.; CHARRET, I. C. A criticalidade auto-organizada na pilha de areia. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 27, n. 4, p. 571-576, dez. 2005.

DÜRER, A. Melancolia I. In: Wikipedia. 1514. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Melancolia_I>.

GADDIS, J. L. The landscape of history: how historians map the past. New York: Oxford 
University Press, 2002.

KELLER, E. F. Organisms, machines, and thunderstorms: a history of self-organization, 
part two: complexity, emergence, and stable attractors. Historical Studies in Natural 
Sciences, v. 39, n. 1 p. 1-31, 2009.

MITCHELL, M. Complexity: a guided tour. New York: Oxford University Press, 2009.

NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. Exploring complexity: an introduction. New York: W. H. 
Freeman and Company, 1989.

NUSSENZVEIG, H. M. (Org). Complexidade e caos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ / 
Copea, 2008.

OLIVEIRA, P. M. C.; OLIVEIRA, S. M. M. Física em computadores. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2010.

PAGELS, H. R. Os sonhos da razão: o computador e a ascensão das ciências da 
complexidade. Tradução de José Luis Lima. Lisboa: Gradiva Publicações, 1990.

PEREZ, C. J. et al. On self-organized criticality and synchronization in lattice models 
of coupled dynamical systems. International Journal of Modern Physics B, v. 10, n. 10,  
p. 1111-1151, Jan. 1996.

PRIGOGINE, I. Exploring complexity. European Journal of Operational Research, v. 30,  
p. 97-103, mar. 1987.

SILVA, E. F. Estudo de modelos irreversíveis: processo de contato, pilha de areia 
assimétrico e Glauber linear. 2009. 135. f. Tese (Doutorado em Física) – Instituto de 
Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

TSALLIS, C. Introduction to nonextensive statistical mechanics: approaching a complex 
world. New York: Springer, 2009.

WEAVER, W. Science and complexity. American Scientist, n. 36, p. 536-544, 1948.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melancolia_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melancolia_I


221

Para além do século do gene: as ideias de Evelyn 
Fox Keller sobre relação contemporânea entre 

Biologia e Ciências Exatas

Leyla Mariane Joaquim

Introdução

O presente capítulo é um convite para refletir sobre biologia na transição dos 

séculos a partir da obra da professora emérita do Massachussetes Institute of 

Technology (MIT) Evelyn Fox Keller. Em especial, discutiremos aqui a atual de-

manda da pesquisa biológica por colaborações oriundas das Ciências Físicas e 

Matemáticas. O título do capítulo faz referência a uma sequência de trabalhos da 

autora: O século do gene (KELLER, 2000a), O século além do gene (KELLER, 2005a) 

e Além do gene (KELLER; HAREL, 2007), nos quais o tema central é a direção da 

pesquisa biológica no século XXI, e a principal preocupação é a necessidade de ela-

boração de sistemas linguísticos apropriados na Biologia. Vale destacarmos que 

não só esses textos são abordados aqui. Selecionamos, nas publicações da autora, 

ideias relativas à seguinte antiga e atual questão: Qual a contribuição das Ciências 

Físicas e Matemáticas para a compreensão do mundo vivo? É importante salien-

tar de início que não temos a pretensão de promover no escopo deste trabalho 

um debate sobre a relação o fenômeno físico subjacente ao fenômeno biológico. A 

resposta que pretendemos esboçar aqui, muito mais modesta, propõe olhar para 

uma janela com vista para a comunidade científica. Em outras palavras, aqui ire-

mos recortar os argumentos de Keller no contexto da questão: como os cientistas 
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oriundos das Ciências Físicas e Matemáticas podem contribuir para avanços na 

biologia contemporânea? 

A produtividade de tal contribuição tem longa história; ao longo dos séculos, 

cientistas de outras áreas frequentemente lançaram seus olhares para os problemas 

biológicos. No século XVI, pode-se citar, por exemplo, as investigações biomecâni-

cas de músculos e esqueletos de Borelli (1608-1679) ou, circulatórias de Harvey 

(1578-1679). Nos séculos XVIII e XIX, respectivamente, pode-se recordar dos estu-

dos de bioeletricidade de Galvani (1737-1798) e de óticas oftálmica de Helmholtz 

(1821-1894). Mais tarde, D`Arcy Thompson (1860-1948) fez uso da geometria para 

estudar sistemas vivos e hoje é frequentemente apontado como pai da Biologia 

Matemática. Por essa área, interessou-se também o célebre matemático Alan Turing 

(1912-1954) no século XX. Nesse século, os problemas biológicos intrigaram nume-

rosos físicos ilustres, entre eles Nicolas Rashevsky (1899-1972), Pascual Jordan 

(1902–1980), Niels Bohr (1885-1962), Erwin Schrödinger (1887-1961), Leó Szilárd 

(1898-1964), George Gamow (1904-1968), Max Delbrück (1906-1981), Maurice 

Wilkins (1916-2004), Francis Crick (1916-2004), entre outros. Todos os notáveis 

exemplos históricos não cabem nos limites deste capítulo.1

Interessa-nos, para a presente discussão, aspectos da relação complexa 

e multifacetada entre a Biologia e as Ciências Físicas e Matemáticas adquiridos 

na transição do século.2 O estudo de Biologia foi vigorosamente transformado 

por desenvolvimentos tecnológicos e metodológicos, teóricos e computacionais, 

por equações diferencias e técnicas de modelagem (BRENNER, 2010; COHEN; 

HAREL, 2007; HOOD, 2003; KITANO, 2002; LIU, 2005; MORANGE, 2007), de 

modo que o presente e o futuro da pesquisa biológica está inerentemente vin-

culado à colaboração interdisciplinar entre biólogos, físicos, matemáticos, enge-

nheiros, cientistas da computação entre outros profissionais. A interdisciplina-

ridade é a marca central da proeminente área de Biologia Sistêmica. (CALVERT; 

FUJIMURA, 2011; WESTERHOFF; KELL, 2007)

1 Minha tese de doutorado é um estudo histórico e contemporâneo de físicos que migraram para a Biologia: 
Joaquim, Leyla Mariane (2014) Encontros disciplinares - O caso da Física e da Biologia: Perspectivas his-
tóricas e contemporâneas. Tese de Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Universidade 
Federal da Bahia e Universidade estadual de feira de Santana.

2 Uma análise mais profunda dos aspectos contemporâneos é investigada no estudo empírico da tese, no 
qual – utilizando história oral como ferramenta metodológica – entrevistei físicos líderes que investigam 
na área de biologia sistêmica em diversas instituições internacionais, tais como Instituto Weizmann, em 
Israel, Universidade de Harvard e Princeton, nos EUA e Instituto Max Planck, na Alemanha). 
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O que diz Keller a respeito das relações interdisciplinares na Biologia 

Contemporânea? No texto, apresento o contexto histórico dessa colaboração in-

terdisciplinar e, em seguida, discuto as ideias da autora a respeito. Antes, contudo, 

vale a pena esboçar um breve perfil de Evelyn Fox Keller.

Evelyn Fox Keller

A obra de Evelyn Fox Keller é adequada a leitores interessados em uma 

grande diversidade tópicos e reflexões sobre ciência. A professora emérita do 

Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade do MIT teve uma trajetória profis-

sional bastante interdisciplinar, a qual lhe conferiu a virtude de abordar com pro-

priedade uma variedade de temas científicos.

Keller estudou Física pela Universidade de Brandeis em 1957. No inicio de 

sua carreira, ela foi muito influenciada pelo físico e historiador da ciência Silvan S. 

Schweber, com quem ela aprendeu “[…] um tipo especifico de física [...] um modo in-

crivelmente poderoso de pensar que permite entender a compreensão do mundo 

em existência”. (KELLER, 2005b, p. 749) Ela recebeu seu Ph.D. pela Universidade 

de Harvard em 1963, onde acabou escrevendo sua tese em Biologia Molecular 

com Matthew Meselson. Antes de se tornar Professora no MIT, ela lecionou na 

Universidade da California em Berkeley (1988-92), e, anteriormente, também em 

Northeastern University, SUNY em Purchase e Universidade de Nova York.

No início de sua carreira, Keller buscou contribuir para avanços científicos 

nos campos experimentais das Ciências Físicas e Biológicas. Na medida de seu 

amadurecimento, Keller passou a se interessar menos pela atividade experimental 

e cada vez mais pelo desafio intelectual de ponderar o que, afinal, conta como um 

avanço científico. Progressivamente, ela foi se envolvendo com questões sobre os 

rumos da pesquisa contemporânea. Como filósofa e historiadora da ciência, ela 

nunca perdeu de vista a aspiração de influenciar e intervir na pesquisa científica 

e sua principal ferramentas de intervenção é a analise dos sistemas teóricos em 

ciência.

Desse modo, questões relativas à linguagem e vocabulário na ciência são 

centrais em sua obra, com destaque para o conceito de gene e conceitos relacio-

nados. (KELLER, 1992, 1995, 2000a, 2002, 2010a, 2012; KELLER; HAREL, 2007) 

Outros focos de sua pesquisa são, por exemplo, notáveis estudos de Genêro na 

Ciência (KELLER, 1983,1992), Biologia Evolutiva (KELLER; LLOYD 1998) e, 



224  •  Leyla Mariane Joaquim

menos preeminente, Vida Artificial (KELLER, 2002, 2005c) e sua original paixão, 

a Psicanálise. (KELLER 2007d)

Recentemente, a autora tem dedicado significativa atenção ao conceito de 

“auto-organização” (KELLER, 2005c, 2005d, 2007a, 2007c, 2008, 2009a, 2011b), 

o qual, ela argumenta, permite a análise das mudanças históricas das relações en-

tre Biologia, Física e Engenharia (KELLER, 2007c), bem como, “[…] introduz uma 

nova Weltanschauung3 em campos tão diversos quanto matemática, física, biologia, 

ecologia, cibernética, economia e engenharia”. (KELLER, 2008, p. 45) Questões de 

interdisciplinaridade são centrais e recorrentes no trabalho da autora, pois refle-

tem a própria trajetória interdisciplinar da física, feminista, crítica, historiadora e 

filósofa Evelyn Fox Keller.

Breve contexto histórico: erupção das Ciências Matemáticas e 
Físicas na Biologia

Ao longo do século XX, nossa compreensão a respeito de entidades, proces-

sos e organização biológicas mudou substancialmente. Menos de 50 anos depois 

da proposição do modelo da dupla hélice por Watson e Crick, nós testemunhamos 

a decodificação do código genético completo para um organismo vivo e para um 

ser humano, em 1995 e 2001, respectivamente. O desenvolvimento tecnológico 

das últimas décadas – tais como técnicas de DNA recombinante, molecular labeling, 

visual tracking, sequenciamento de nucleotídeos e também os avanços computa-

cionais – liberou uma vasta quantidade de dados a respeito do nível molecular dos 

sistemas vivos. 

Contudo, tornou-se claro que um foco restrito no sequenciamento não foi 

estratégia suficiente para fornecer uma compreensão satisfatória do sistemas vi-

vos. Nas palavras do biólogo e prêmio Nobel Sydney Brenner (2010, p. 207), “[...] 

sequenciar o genoma humano já foi comparado a mandar um homem à lua. A com-

paração acabou sendo correta literalmente pois mandar um homem para a lua é 

fácil, trazê-lo de volta que é difícil e caro”. 

Hoje em dia, o real desafio científico daqueles preocupados com os sistemas 

vivos é compreender o significado funcional por trás desta enorme quantidade de 

dados biológicos. Tal tarefa demanda foco nos processos, interações e dinâmicas, 

3 O termo alemão é composto pelas palavras Welt (mundo) e Anschauung (visão): visão de mundo. É um 
conceito central da filosofia alemã que refere-se a percepção geral do mundo por um indivíduo ou por um 
grupo/sociedade.
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bem como, novas estratégias de acesso e analise dos dados, muitas dos quais fo-

ram emprestados e adaptados de outras disciplinas. 

Desse modo, são destaques da pesquisa contemporânea técnicas de aná-

lise computacional capazes de lidar com grande quantidade de dados (e.g. clus-

tering), bem como, técnicas experimentais de análise molecular (e.g. gene chips). 

Pesquisadores têm, cada vez mais, dependido de modelagem computacional e tec-

nologias high-throughput para dar sentido à pesquisa biológica.

É nesse contexto histórico que a necessidade por colaborações interdis-

ciplinares cresceu e vem crescendo: ambientes de pesquisa agregando biólogos, 

físicos, matemáticos, engenheiros, cientistas da computação têm proliferado, es-

pecialmente na área de Biologia Sistêmica. 

Para Keller, o estudo das novas relações interdisciplinares na pesquisa bio-

lógica é cada vez mais relevante. Ela destaca em seus trabalhos tanto a culminação 

dessa situação histórica quanto questões contemporâneas relativas as culturas do 

ambiente interdiciplinar.

Questões contemporâneas: culturas epistemológicas do 
ambiente interdisciplinar

A crítica de ciência Evelyn Fox Keller analisa a historicamente conturba-

da relação entre Ciências Físicas e biológicas em termos do que ela chamou de 

“culturas epistemológicas”. O ambiente interdisciplinar é constituído por diversas 

culturas epistemológicas, as quais acarretam em diferentes estilos de fazer ciên-

cia, isto é, profissionais oriundos de distintas tradições podem propor diferentes 

perguntas ou procurar diferentes respostas. Por exemplo, Keller (informação ver-

bal)4 explica que enquanto o físico pergunta “Como determinado sistema poderia 

funcionar?”, o biólogo questiona “Como determinado sistema funciona?” O argu-

mento central da autora é que certas acomodações dessas diferenças culturais são 

necessárias para que as interações sejam produtivas. Para que tais acomodações 

possam ser estabelecidas, as diferenças entre as disciplinas devem ser levadas em 

devida consideração. 

Os sistemas biológicos são complexos de modo diferente que os sistemas 

físicos são entendidos como complexos. Os sistemas vivos não são apenas produ-

zidos pelas leis da Física e da Química, mas pelos efeitos cumulativos da evolução 

4 Em comunicação pessoal na residência de Evelyn Fox Keller em 07 de maio de 2013.
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atuando ao longo do anos: o que diferencia os sistemas biológicos é o processo 

evolutivo. Com o processo evolutivo vem história, hierarquia e contingência.

Como consequência, diversos conceitos que transitam pelas disciplinas de-

vem ser repensados. Por exemplo, noções de emergência enraizadas em dinâmicas 

não lineares de sistemas uniformes (gases, fluidos, ou lattices) não são adequadas 

para as explicações biológicas. Outro exemplo destacado pela autora é a ideia de 

“fundamental”: na Física, uma tradição foi desenvolvida na qual as noções de fun-

damental, básico, simples, subjacente são agrupadas juntas. Na Biologia, não há 

tal associação, na medida em que a essência de um processo está na especificida-

de desordenada de adaptações oriundas do processo evolutivo. (KELLER, 2005a, 

2007c, 2010b) Ainda, a compreensão dos sistemas biológicos depende fortemen-

te da ideia de função, um conceito central para o pensamento biológico. Keller 

(2005a, 2007a) ressalta que, embora o conceito de função seja indispensável para 

o vocabulário da Biologia, é ausente no vocabulário da Física. 

Talvez a principal divergência que surge ao se agrupar biólogos, físicos e ma-

temáticos seja com relação à proposição de modelos. No livro Making Sense of Life 

(2002), a autora enfatiza os modos pelos quais técnicas de modelagem em biologia 

são diferentes das Ciências Físicas e Matemáticas. A partir de uma vasta seleção 

de exemplos, ela argumenta que a interpretação do que é um “modelo” pode variar 

bastante entre as disciplinas: na Biologia, os modelos não são matemáticos no sen-

tido usual, mas computacionais, bem como, não são de grau prévio para a elabora-

ção da teoria, mas sim a própria teoria. Na medida em que diferentes profissionais 

possuem diferentes culturas epistemológicas, a proposição de modelos pode estar 

condicionada a tradições distintas: de um lado, a tradição descritiva e detalhada da 

Biologia; do outro, a busca pelo simples, característica da Física.

Pode-se entender que as críticas contundentes de Evelyn Fox Keller ao 

sistema teórico da Biologia Sistêmica seja um alerta de que os cientistas se en-

contram em uma espécie de torre de Babel (embora seja importante ressaltar que 

a autora descreve tais diferenças em termos epistemológicos, não linguísticos). 

A questão que se levanta aqui é: qual o tamanho do problema para os rumos da 

pesquisa?

Interpretando Evelyn Fox Keller

À primeira vista, pode-se concluir que as diferenças epistemológicas nos li-

mites disciplinares apontadas por Keller são necessariamente um problema para 
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a pesquisa. Afinal, os cientistas podem simplesmente estar caoticamente falando 

sobre coisas diferentes.

Contudo, conforme Galison (1997) afirma, dois grupos de culturas discipli-

nares diferentes são capazes de encontrar um terreno comum para se comunica-

rem com sucesso. Ele desenvolve a metáfora de trading zones para explicar como 

físicos e engenheiros trabalharam juntos para desenvolver detectores de partícu-

las e radares. Para explicar o sucesso de comunicação entre eles, Galison aborda o 

movimento de ideias, objetos e práticas no contexto do estabelecimento de pidgin 

ou linguagem crioula.

Meu argumento aqui é de que comunicações bem sucedidas pode também 

ser o caso do ambiente interdisciplinar da Biologia Sistêmica. Keller não exclui 

esta possibilidade ao enfatizar as acomodações culturais necessárias: a preocu-

pação da autora é destacar as possíveis contradições que podem surgir no terre-

no interdisciplinar e chamar a atenção para a necessidade da elaboração de um 

sistema teórico para a Biologia Sistêmica. Keller não intenta decretar um invariá-

vel fracasso de relacionamento entre profissionais oriundos de distintas culturas 

epistemológicas. 

Há quem interprete Evelyn de modo diferente. Por exemplo, Enquist e Scott 

(2007) entenderam que Keller defende que as abordagens em Física provavel-

mente não funcionariam em Biologia e, portanto, os cientistas não deveriam dar 

ouvidos à autora. No nosso entendimento, esta é uma interpretação contraprodu-

tiva das análises de sistemas teóricos realizadas pela autora.

A erupção das Ciências Matemáticas e Físicas na Biologia traz não somente 

novas técnicas e métodos de análise, mas também novos valores epistêmicos. Tal 

argumento extensamente desenvolvido por Keller não deve ser menosprezado 

pelos cientistas envolvidos na pesquisa biológica, ao contrário, deve ser entendido 

como uma tentativa de pavimentar o caminho para a reconciliação dos conflitos 

tradicionais entre culturas disciplinares, com o objetivo de elaborar estratégias de 

pesquisa produtivas.
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Conexão entre Física, Matemática e Biologia  
no século XX: uma visão sistêmica

Suani Tavares Rubim de Pinho

Considerações iniciais

Retratar o panorama da ciência na transição do século XX para o século XXI cons-

titui o desafiador objetivo deste livro. Dentre os diversos aspectos que têm sido 

abordados, dedicaremos nosso capítulo a apresentar a conexão entre a Física, a 

Matemática e a Biologia, à luz do estudo da dinâmica sistêmica, ao longo do século 

XX. Contudo não é nossa pretensão fazer um levantamento histórico, mas sim uma 

análise metodológica tendo como foco a visão sistêmica.

A Biofísica se estabelece como uma área da ciência no início do século XX; 

nela examina-se fenômenos físicos de sistemas biológicos, tendo por base con-

ceitos da Física e da Matemática, predominantemente no nível celular e subcelu-

lar. Também no início do século XX, surge a Biomatemática,1 sob forte influência 

da escola inglesa, a partir dos trabalhos de Lotka e Volterra e de Kermack e Mc. 

Kendrick. O modelo predador-presa de Lotka-Volterra e o modelo compartimen-

tal SIR (Susceptível-Infectado-Removido) inauguram, respectivamente, as subá-

reas hoje intituladas Ecologia Matemática (FREEDMAN, 1980) e Epidemiologia 

Matemática. (BRAUER; CASTILHO-CHÁVEZ, 2001) Não podemos deixar de regis-

trar o trabalho seminal de Ronald-Ross, prêmio Nobel em 1902, em que apresenta 

1 Vale notar que, em 1760, temos um primeiro registro de utilização de linguagem matemática por D. Ber-
nouille ao propor um modelo para descrever a propagação de doenças transmissíveis.
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um modelo de interação entre o hospedeiro final (homem) e intermediário (vetor) 

da malária. Tais modelos são descritos por sistemas de equações diferenciais ordi-

nárias, em geral, não lineares que descrevem as taxas de crescimento das popula-

ções em questão; chamá-los-emos, neste trabalho, de modelos dinâmicos. 

No entanto, tais modelos já se fazem presentes no contexto da dinâmica 

populacional nos séculos XVII e XVIII, a partir das ideias de Malthus (1766-1835) 

e de Verhulst (1804-1849), respectivamente. Enquanto no modelo de Malthus, 

a taxa instantânea de crescimento de uma população dN/dt depende linearmen-

te da população N(t) no tempo t, no modelo de Verhulst, conhecido como modelo 

logístico, a taxa de crescimento teria uma dependência quadrática (não linear) de 

N(t), estabelecendo um limiar de recursos disponíveis para o crescimento da popu-

lação. Apesar de não ser o caso da equação diferencial do modelo logístico, a maior 

parte das equações diferenciais não lineares não apresenta soluções obtidas ana-

liticamente, ou seja, funções N(t) para qualquer instante de tempo t>0. Ademais, 

sistemas formados por equações não lineares acopladas, como é o caso dos mode-

los de populações interagentes, não possuem, em geral, soluções analíticas. 

Abordagens complementares, desenvolvidas na primeira metade do século 

XX, fornecem as ferramentas para tratar desses problemas: a Teoria Qualitativa 

das Equações Diferenciais, capaz de examinar a estabilidade assintótica das so-

luções estacionárias (para tempos muito longos), bem como as técnicas de inte-

gração numérica utilizadas para obter soluções aproximadas, como o conhecido 

método de Runge-Kutta, de modo a identificar a fase transiente. Ademais, o es-

tudo da estabilidade estrutural das soluções estacionárias, baseada na Teoria das 

Bifurcações (VERHULST, 1996), apresenta-se como outra importante ferramenta 

na descrição dos modelos dinâmicos, examinando as alterações da dinâmica em 

função dos valores assumidos pelos parâmetros dos sistemas de equações.

As bifurcações encontram um paralelo na análise das transições de fase da 

Física Estatística, cujo valor do parâmetro de controle corresponderia ao parâme-

tro de bifurcação do modelo, onde ocorre uma mudança do comportamento do 

sistema, medido por outra grandeza chamada, na Física Estatística, de parâmetro 

de ordem. Por exemplo, se pensarmos na transição de fase de um sistema magné-

tico, a magnetização é o parâmetro de ordem: ela é nula acima da temperatura crí-

tica T
c
 (paramagneto), passando a ser não nula abaixo de T

c
 (ferromagneto); a tem-

peratura é chamada de parâmetro de controle. (SALINAS, 1997) No contexto dos 

modelos dinâmicos em Epidemiologia, podemos examinar a evolução temporal e 
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as soluções estacionárias das densidades das populações de indivíduos susceptí-

veis e infectados em questão para diferentes valores do coeficiente associado ao 

encontro entre estes indivíduos, o que propicia a transmissão da doença; existe, 

pois, um valor crítico deste coeficiente a partir do qual, para tempos longos, a den-

sidade de indivíduos infectados é não nula, correspondendo a um processo endê-

mico. Assim, o coeficiente de transmissão corresponde ao parâmetro da bifurca-

ção (parâmetro de controle) e a densidade estacionária de infectados, que varia de 

um valor nulo a não nulo, ao parâmetro de ordem.

Quando consideramos as taxas das densidades populacionais dependentes 

do fator de encontro entre as duas populações em modelos de dinâmica popula-

cional, assumimos a chamada hipótese da ação das massas, ou seja, não são consi-

deradas as heterogeneidades das interações entre os indivíduos. Na linguagem da 

Física Estatística, traduzimos a hipótese da ação das massas como a hipótese de 

campo médio. (SALINAS, 1997) Certamente a descrição de tais sistemas por equa-

ções a derivadas parciais, levando em conta variações espaciais incluindo efeitos 

de movimentação dos indivíduos que compõem a população, torna tais modelos 

mais realistas.

Modelos dinâmicos

Examinar a dinâmica de sistemas presentes nas diversas áreas da ciên-

cia, levam à proposição dos modelos dinâmicos em diferentes cenários da Física, 

Química, Biologia, Engenharia, Economia etc.; a depender do objeto de estudo 

que se pretende modelar. Nesse sentido, a Matemática Aplicada abarca essas 

diferentes vertentes, tendo como pano de fundo, uma visão sistêmica. A Teoria 

Qualitativa das Equações Diferenciais fornece a base teórica para examinar os 

modelos dinâmicos. No final do século XIX, o matemático francês Jules Henri 

Poincaré (1854-1912) agrega conceitos da Topologia, da Análise e da Geometria 

capazes de examinar o comportamento dos sistemas dinâmicos, sendo sua tese 

de doutorado considerada o marco da Teoria dos Sistemas Dinâmicos. (HIRSCH; 

SMALE; DEVANEY, 2004) Vale ressaltar que o desenvolvimento dos computa-

dores, na segunda metade do século XX, ao possibilitar a obtenção e visualização 

das soluções aproximadas dos modelos dinâmicos através da implementação de 

integrações numéricas, torna mais acessível a análise desses modelos aos demais 

pesquisadores além dos matemáticos, adequando alguns livros-texto de Equações 

Diferenciais e Sistemas Dinâmicos a uma audiência mais diversa a partir da década 
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de 1980 como apontado no prefácio da referência. (HIRSCH; SMALE; DEVANEY, 

2004) 

Os modelos dinâmicos, descritos por equações diferenciais, cujas variáveis 

dependentes representam as densidades – sejam de substâncias, de populações 

de espécies, de populações de células etc. – são chamados population based-models. 

Também na segunda metade do século XX, diversos conceitos e técnicas, como os 

gases de rede, os autômatos celulares (WOLFRAM, 1986) – propostos por Von 

Neumann e Ulam na década de 1940 – e os processos estocásticos, passam a ser 

utilizados na construção de modelos dinâmicos, levando aos chamados individual 

based-models, em que os indivíduos estariam localizados em vértices de um reti-

culado (rede regular com estrutura espacial) ou de uma rede complexa. (ALBERT; 

BARABÁSI, 2002) No caso dos sistemas biológicos, por exemplo, tais modelos 

oferecem a perspectiva de exibir, através das regras locais, a heterogeneidade das 

interações entre indivíduos de uma dada população. Observamos também, seja no 

contexto do population based-models ou individual based-models, a construção de 

modelos intra-host, em que são consideradas as populações de células, além dos 

já conhecidos modelos inter-host das populações de indivíduos; tal denominação 

é utilizada para designar modelos que envolvem a dinâmica de doenças. No final 

do século XX, já podemos falar numa revolução provocada pelos computadores no 

mundo moderno e na ciência. Os avanços na área de Inteligência Artificial levaram 

à construção, quando necessário, dos agent-based models, mais versáteis do que os 

individual-based models, na medida em que os indivíduos podem modificar o meio 

no qual estão inseridos.

Na área da Bioinformática, avanços significativos são alcançados também 

no final do século XX, introduzindo técnicas de tratamento de grandes bancos de 

dados de genômica e proteômica no âmbito da Biologia Molecular, chamadas usu-

almente de técnicas de Mineração de Dados. Muitos autores atribuem o termo 

Biologia Sistêmica (Systems Biology) a esse movimento gerado pela enorme quan-

tidade de dados da Biologia Molecular cujo foco de análise está nas interações 

entre os elementos (genes) e não nos elementos. (JOYNER; PEDERSEN, 2011) 

No nosso ponto de vista, a abordagem sistêmica da Biologia permeia os avanços 

alcançados ao longo do século XX, em diversas áreas da Biologia, como alguns dos 

citados nesta introdução. Tal abordagem se coaduna com a visão holística, que 

abarca os vários níveis de modelagem – populacional, celular, subcelular e mole-

cular, através da modelagem multiescala (multiscale modeling) e da modelagem 
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hierárquica. A modelagem multiescala tem se mostrado bastante promissora nas 

investigações sobre a dinâmica do câncer (CRISTINI; LOWENGRUB, 2010), en-

quanto a modelagem hierárquica tem auxiliado no estudo de sistemas ecológicos. 

(WU; DAVID, 2002)

Não linearidade

Podemos dizer que há uma forte amálgama entre a visão sistêmica da ci-

ência e a não linearidade. O caráter não linear das interações entre as partes de 

um sistema – sejam tais partes indivíduos de espécies interagentes de um siste-

ma ecológico, como num modelo de competição, ou estados que os indivíduos de 

uma população podem assumir, como num modelo de propagação de uma doença 

transmissível – leva a uma riqueza de comportamentos que não são observados 

nos sistemas cuja dinâmica é descrita por funções ou regras lineares. 

Indubitavelmente Henri Poincaré é o pai da Dinâmica Não Linear. No final 

do século XIX, na tentativa de investigar, no âmbito da Mecânica Celeste, o proble-

ma da interação entre três corpos de massas arbitrárias em movimento por ação 

exclusiva da força de atração gravitacional entre cada par de corpos, por exemplo 

terra-sol-lua, Poincaré propôs novos conceitos e ideias, tais como espaço de fase, 

bifurcação, secção de Poincaré (por ele chamado de método das seções), necessá-

rios à análise das soluções estacionárias do problema. O trabalho de Poincaré é o 

ponto de partida para a conexão entre a Mecânica Clássica e a área de Sistemas 

Dinâmicos, através da formulação dos Sistemas Hamiltonianos (conservativos) 

e do conhecido Teorema KAM (enunciado por Kolmogorov, posteriormente de-

monstrado para fluxos por Arnold, e para mapas por Moser) acerca dos Sistemas 

Hamiltonianos perturbados. Tal conexão originou o que se conhece hoje como 

Mecânica Clássica Moderna. (ARNOLD, 1987)

Na segunda metade do século XX, a Dinâmica Não Linear se configura como 

área graças aos avanços que estabelece em seus fundamentos matemáticos, desde 

o início do século XX, a partir de Poincaré, bem como ao advento dos computadores 

que possibilitam desde as já citadas integrações numéricas até os experimentos 

in silico de sistemas descritos por equações ou regras não lineares. (THOMPSON; 

STEWARTZ, 1986) Usualmente a denominação Dinâmica Não Linear está asso-

ciada à aplicação dos conceitos da Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais e 

dos Sistemas Dinâmicos a problemas da Física, da Engenharia e de outras áreas do 

conhecimento.
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Aubin e Dalmenico (2002) fazem uma análise histórica do desenvolvimento 

dessa área identificando duas etapas: o Longue Durée desenvolvido predominan-

temente pelos matemáticos das escolas russa e americana na primeira metade do 

século XX com a Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais; e a Revolução de-

senvolvida predominantemente pelos físicos e engenheiros a partir da década de 

60, com a teoria do caos e a geometria fractal, fortemente motivadas pelos expe-

rimentos in silico e embasadas pelos avanços na área de Sistemas Dinâmicos. Com 

tal revolução, a visão sistêmica rompe os limites das disciplinas, e esta “nova ci-

ência” é construída, não apenas por matemáticos, físicos e engenheiros; mas tam-

bém por químicos, biólogos, e mais recentemente, economistas, cientistas sociais, 

dentre outros. Poderíamos dizer que os experimentos in silico ampliam o cenário 

que citamos anteriormente da Matemática Aplicada à Computação Aplicada. 

Essa combinação tem importante papel no surgimento da área conhecida como 

Sistemas Complexos na transição do século XX para o século XXI que será tratada 

no próximo capítulo deste livro. 

Biologia Sistêmica e a Multidisciplinaridade

A Biologia Sistêmica reúne expertise de diversas áreas do conhecimento 

quais sejam Biologia, Física, Matemática, Engenharia e Computação. (JOYNER; 

PEDERSEN, 2011) Usualmente dentro da Biologia, o termo está associado à 

Biologia Molecular. No entanto, a visão sistêmica da Biologia está presente em di-

versas subáreas, além da Biologia Molecular, tais como Ecologia, Biologia Celular, 

dentre outras. Tradicionalmente, a Biologia se caracteriza por uma metodologia 

mais descritiva e menos quantitativa, de modo a evidenciar a diversidade e a com-

plexidade dos sistemas vivos. Por outro lado, tradicionalmente, a Física se pauta 

em princípios mais gerais, sendo considerada a mais formalizada, matematica-

mente, dentre as Ciências Naturais. No entanto, todas essas áreas estão, a nosso 

ver, sofrendo modificações no sentido do seu foco ser o objeto de estudo que não 

pertence a nenhuma área específica, mas à ciência como um todo: termos e áreas 

fortemente multidisciplinares como Neurociência, Nanociência, dentre outras, in-

dicam essa mudança de paradigma. No âmbito da Física, por exemplo, os Sistemas 

Complexos apresentam esse caráter multidisciplinar, sem perder de vista o aspec-

to mais quantitativo da Física. No âmbito da Biologia, a Biologia Sistêmica confere 

importância às interações entre as partes dos sistemas vivos, ao passo que busca 

maior grau de formalização e precisão por meio de modelos matemáticos, muitas 
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vezes implementados computacionalmente. Essa visão obviamente não está limi-

tada ao escopo da Biologia Molecular. Veremos a seguir alguns exemplos de mo-

delos matemáticos (não lineares) que exibem a importância das interações nos 

sistemas vivos. 

Partindo dos population based-models, vejamos o modelo logístico proposto 

por Verhulst em 1845. Sejam os parâmetros a e k, respectivamente, a taxa de nas-

cimento e a capacidade de suporte da espécie em questão, Verhulst assumiu que a 

taxa instantânea de crescimento per capita da população dessa espécie N(t) cresce 

de forma quadrática (não linear):

,

revelando a competição intraespecífica limitada pela capacidade de suporte k; 

quando tal capacidade é infinita, recaímos no modelo linear de Malthus. Para uma 

dada condição inicial N(t=0)=N
0
, a solução desse problema, ou seja, a população 

de uma espécie num instante t qualquer, pode ser obtido analiticamente, sendo 

dado por:

Se traçarmos o gráfico da solução acima, N(t) versus t, podemos observar 

que, para tempos longos, a população tende ao valor da capacidade de suporte K, 

ou seja, há uma saturação, o que é realista na medida em que a quantidade de re-

cursos para alimentar tal população é finita e há a competição intraespecífica por 

tais recursos. Isso não acontece no modelo Malthusiano para o qual a população 

explodiria para tempos longos. Portanto, o modelo logístico é mais realista do que 

o modelo Malthusiano em muitas situações. 

No caso do modelo de Lotka-Volterra, que envolve duas espécies (densidade 

de presas N(t) e de predadores P(t)), ambas com crescimento natural Malthusiano, 

o termo não linear N(t).P(t), associado ao encontro entre as presas e predadores, 
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traduz a interação entre as espécies, resultando no seguinte sistema de equações 

diferenciais não lineares:

em que os parâmetros a e m estão associados ao nascimento e morte natural das 

presas e dos predadores respectivamente, e os parâmetros β e γ aos fatores de en-

contro entre predadores e presas. Tal sistema de equações diferenciais ordinárias 

não possui solução analítica exata, para qualquer tempo t. Nesse caso, como na 

maioria dos modelos dinâmicos não lineares, as técnicas da Teoria Qualitativa das 

Equações Diferenciais e as técnicas de integração numéricas, como dito nas se-

ções I e II deste trabalho, são utilizadas para atacar esse problema. Seus resultados 

são confrontados com observações da natureza, para que o modelo seja aceito ou 

modificado, de modo a torná-lo mais realista. Notem que, nesses casos, a modela-

gem aplicada não levou em conta heterogeneidade nas populações. No entanto, 

ela pode ser capaz de descrever diferentes situações, variando os valores dos pa-

râmetros em questão.

Nos individual-based models, as regras dinâmicas são aplicadas a um conjun-

to de indivíduos localizados num reticulado, num processo de discretização espa-

cial. Por exemplo, podemos construir uma versão discreta do modelo de Lotka-

Volterra assumindo que a presa pode ser capturada pelo predador a depender da 

sua vizinhança. Teremos um modelo de autômatos celulares que pode ser deter-

minístico ou probabilístico, mas que sempre constitui um sistema Markoviano; 

ou seja, a configuração do reticulado no tempo t+1 depende da configuração no 

tempo t. Para os agent-based models, podemos supor, por exemplo, que os agen-

tes estejam imersos num ambiente que pode ser alterado por eles a depender das 

suas propriedades. Os individual-based models, em geral de caráter estocástico, po-

dem ser implementados computacionalmente. Do ponto de vista analítico, podem 

ser obtidas soluções aproximadas baseadas em modelos estocásticos. (TOMÉ; 

OLIVEIRA, 2001) Temos estudado, no nosso grupo de pesquisa, em colaboração 

com pesquisadores da área de Epidemiologia, a dinâmica de propagação de epi-

demias de dengue usando autômatos celulares (SANTOS et al., 2009) e modelos 
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estocásticos. (De SOUZA et al., 2013)Tais estudos baseiam-se em dados de epide-

mias de dengue ocorridas em Salvador, Bahia.

Devido aos avanços da Teoria das Redes Complexas no final do século XX, 

há, na literatura, diversos estudos dos individual-based models em redes complexas. 

No caso dos modelos epidêmicos, a modelagem é mais realista quando os indiví-

duos susceptíveis estão ligados aos infectados por arestas numa rede complexa, 

como as redes sem escala ou redes de mundo pequeno, do que numa rede regu-

lar. A fim de caracterizar os padrões das redes de casos de doenças transmissíveis 

como a tuberculose e a hanseníase, temos examinado, a partir de bancos de dados 

construídos com esta finalidade, num trabalho em colaboração com pesquisado-

res a área de Epidemiologia, os padrões das redes de casos que compartilham lu-

gares (KLOVDAHL et al., 2001) em comparação com as redes dos controles. Este 

estudo, de caráter multidisciplinar, faz uso dos conceitos de redes complexas com 

vistas a compreender o padrão das redes sociais envolvidas, e examinar a dinâmica 

da propagação da doença nestas redes.

Também no âmbito da Biologia Molecular, diversos trabalhos têm sido feitos 

no sentido de caracterizar redes metabólicas ou redes baseadas nas similaridades 

entre as sequências proteicas. Temos realizado um trabalho multidisciplinar, em 

colaboração com biólogos, a fim de estabelecer uma técnica de análise filogenética 

(ANDRADE et al., 2011), aplicando conceitos de redes complexas, em redes cujos 

vértices são as sequências proteicas e as arestas estão associadas ao grau de simi-

laridade entre tais sequências. 

Considerações finais

Tais exemplos de modelos dinâmicos motivados biologicamente são, a 

meu ver, exemplos de visão sistêmica na Biologia. No final do século XX, com 

os avanços da Bioinformática, abre-se um novo capítulo na história da Biologia 

Sistêmica, que está, de certa forma, relacionado com os avanços ocorridos ao 

longo do século XX da visão Sistêmica da Biologia nos níveis populacional, celu-

lar e subcelular. Nesse sentido, registramos uma crítica aos trabalhos de Keller 

(2005) e de Deoder e Akam (2000): atribuir o estabelecimento da abordagem 

sistêmica na Biologia ao movimento que está ocorrendo na Genética na transi-

ção do século XX para o século XXI seria ignorar os avanços alcançados ao longo 

do século XX, por exemplo, na Ecologia e na Biologia Celular, com a formulação 

dos modelos dinâmicos, em que as propriedades podem emergir da interação 
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não linear entre as partes, levando a um comportamento complexo. Revendo 

a referência que Keller (2005, p. 4) faz às afirmativas de Linus Pauling de que 

“[...] vitalidade não reside nas moléculas mas sim nas relações entre elas.”,2 e do 

Bringing Genomes to Life Program do US Department of Energy “[...] precisa-

mos entender o que estas partes fazem em relação às demais [...]”,3 elas parecem 

refletir a visão sistêmica que procuramos apresentar ao longo deste capítulo, e 

que, certamente, fez-se presente nos avanços ocorridos no decorrer do século 

XX. 

Voltando ao nosso objetivo inicial, e mesmo ao objetivo mais geral deste li-

vro, nossas reflexões revelam o aspecto positivo da visão multidisciplinar da ciên-

cia, que se potencializa com a Dinâmica Não Linear e a Visão Sistêmica na constru-

ção dos modelos, coadunadas. Os avanços do século XX na área da Matemática co-

nhecida como Sistemas Dinâmicos, na Ciência da Computação e na área da Física, 

conhecida como Física Estatística e Sistemas Complexos, têm papel importante 

na formação da visão sistêmica na Biologia. Vivemos, a nosso ver, na transição do 

século, além da revolução na Biologia Molecular, os efeitos da revolução multidis-

ciplinar na ciência, que se manifestam desde a criação de centros de pesquisa às 

mudanças no âmbito dos programas de pós-graduação e, em alguns países, dos 

cursos de graduação.
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A onipresença da não linearidade na Física atual

Aurino Ribeiro Filho

Introdução

A presença da não linearidade na ciência contemporânea e, em particular, na física, 

tem sido alvo de renovada atenção, em parte pelos avanços ocorridos na matemá-

tica não linear e na computação eletrônica. Infelizmente, ainda existe uma série de 

dificuldades, para a sua plena aceitação, por parte de alguns autores, principalmen-

te, em áreas do conhecimento que, por tradição, a linearidade tem sido observada 

como fonte de explicação para um grande número de fenômenos. Um desses exem-

plos é a teoria quântica não relativística, debatida por Heisenberg (1967, p. 27), um 

dos fundadores da mecânica quântica moderna (mecânica das matrizes), durante os 

seus anos finais de vida, o qual discutiu e publicou em torno da natureza da física dos 

quanta. Para o citado autor a teoria quântica, na sua forma ordinária, é linear, pois 

apesar de as equações que envolvem os operadores serem não lineares, a lineari-

dade pode ser caracterizada ao se resolver a Equação Diferencial Parcial (EDP) de 

Schrödinger, da Mecânica Quântica Não Relativística (MQNR): 

(ih/2π) (∂Ψ/∂t) = HΨ

em que h é a constante de Planck, H é o operador hermitiano de Hamilton 

e Ψ é a função de onda do sistema físico. Esta equação pode ter soluções a par-

tir de certas transformações matriciais. Para Heisenberg, a linearidade, na teo-

ria dos quanta, apresenta uma razão mais profunda (quase filosófica) e não está 
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interligada a algum aspecto aproximativo. Para ele, a teoria quântica não trata com 

fatos e sim com possibilidades, de tal maneira que o quadrado da norma do ve-

tor de estado, |Ψ|2, descreve o caráter probabilístico do movimento em torno da 

partícula quântica, enquanto o princípio da superposição (linear) sobre a função 

de onda é básico à citada teoria. (RIBEIRO FILHO; VASCONCELOS, 2006, p. 403) 

Apesar de tal constatação, o citado físico alemão vaticinou que no futuro, com o 

esperado avanço dos métodos matemáticos não lineares, na física-matemática, 

poderiam surgir novos questionamentos a fim de ajudar no entendimento de cer-

tos aspectos obscuros na citada teoria.

Tentaremos discutir neste trabalho o impacto da física não linear na con-

temporaneidade, sem esquecermos que além da física, outros ramos do conheci-

mento, tais como a biologia, a química, a economia, as engenharias e até mesmo 

na psicologia, não tem sido possível ignorar as consequências de fenômenos e/ou 

aspectos não lineares. Pléh (2008, p. 154) ao discutir a história da psicologia, na 

Hungria, relembra que sob a influência de Kuhn (1970) várias tentativas foram fei-

tas para interpretar a história desta ciência como aquela em que os paradigmas 

mudam mais rapidamente. Este autor cita Palermo (1971), o qual indica uma sequ-

ência que liga psicologia da consciência, behaviorismo e cognitivismo. Pleh (2008, 

p. 154) enfatiza que “algumas outras vozes, mais alternativas, assumem uma não 

linearidade ao sugerir que a psicologia é uma ciência multiparadigmática em que 

distintos paradigmas coexistiriam”. (LEAHEY, 1980) Tais aspectos contradizem 

a noção de paradigma introduzida por Thomas Kuhn e isso levou outros pesqui-

sadores a argumentarem que a mencionada ciência não é organizada em torno 

de paradigmas, e sim em torno da prescrição de pares ou “eternas dicotomias” a 

exemplo de: objetivismo – subjetivismo; determinismo – indeterminismo; estati-

cismo – dinamismo etc. (WATSON, 1967) Enfim, ao discutir as tradições dentro da 

psicologia, na Hungria, Pléh (2008, p. 154) estabelece que “[...] seria muito ambi-

cioso mostrar num simples capítulo, as implicações de uma visão mais ampla e não 

linear para tratar os elementos nacionais na história da psicologia [...].”

Retornando ao nosso principal foco, a não linearidade e a física atual, ten-

taremos mostrar a notória ubiquidade dos fenômenos não lineares, na natureza, 

e como os mesmos têm desafiado os cientistas na procura de metodologias que 

conduzam a uma melhor identificação e/ou explicação sobre os mesmos. Apesar 

da forte ligação entre a não linearidade e tópicos tais como: estruturas caóticas, 

dinâmica não linear, estruturas dissipativas e complexidade; não nos deteremos 
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nesses tópicos, pelo fato de os mesmos serem detalhados por outros autores e, 

também, por procurarmos discutir a não linearidade em distintas áreas da física.

Nas próximas seções serão discutidos alguns aspectos envolvendo lineari-

dade e não linearidade; o problema do pêndulo matemático e as ondas solitárias 

na hidrodinâmica e outros ramos da física; as equações de Klein-Gordon não line-

ares e a incomensurabilidade na física da matéria condensada; a não linearidade 

em outras áreas básicas da física – relatividade, eletromagnetismo, física nuclear, 

óptica não linear, física quântica e teoria de campos – e, por fim, aspectos da mate-

mática ligada aos fenômenos não lineares.

Linearidade versus não linearidade

Em sua argumentação em torno de se tentar uma maior abrangência no es-

clarecimento de vários fenômenos complexos, Prigogine (2002, p. 50) enfatiza que 

gostaria de insistir sobre o fato de estarmos no início da ciên-
cia. As leis fundamentais de Newton, de Einstein e de Schrö-
dinger ainda descrevem apenas coisas muito simples, reversí-
veis. Não só estamos no início da neurofisiologia ou de outras 
ciências limítrofes, como também na física, e mesmo na mate-
mática, compreendemos muito pouca coisa!

Tais preocupações têm surgido com pesquisadores da área não linear, ou 

seja, aqueles que estão envolvidos com estruturas que não apresentam um úni-

co sentido. Nas estruturas não lineares surgem múltiplos trajetos e destinos com 

possibilidade de desencadear múltiplos finais.

Outro pesquisador, Nicolis (1989), ligado à escola de Bruxelas e que tem 

se envolvido com estudos não lineares, conseguiu resumir o paralelismo “linear 

versus não linear” a partir de asserções, a exemplo de: 

Indubitavelmente, por sua atratividade cultural, a ideia – que 
um sistema natural submetido a condições externas bem defi-
nidas seguirá um único caminho curvo e que uma mudança su-
ave nessas condições induzirá, provavelmente, uma mudança 
na resposta do sistema – esta ideia, com os seus corolários 
de reprodutibilidade e previsibilidade ilimitada e, portanto, 
de definitiva simplicidade, tem por muito tempo dominado o 
nosso pensamento e tem conduzido, gradualmente, à imagem 
de um mundo linear; um mundo em que os efeitos observados 
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estão ligados a causas subjacentes por um conjunto de leis 
reduzido para todos os propósitos práticos a uma simples 
proporcionalidade [...] mas surgiram desvios qualitativos do 
regime de proporcionalidade e, por conseguinte, a não linea-
ridade. (NICOLIS, 1989, p. 36)

Em síntese, a distinção entre as leis dinâmicas lineares e aquelas não linea-

res é a validade ou não do princípio da superposição (linear). Normalmente, num 

sistema linear, o efeito que surge da ação combinada de duas distintas causas é 

identificado como a superposição dos efeitos de cada causa tomados na sua indi-

vidualidade. No caso do sistema não linear, ao se somar duas ações elementares, 

uma à outra, o que se pode observar é a indução de novos efeitos dramáticos que 

refletem o nascimento de cooperação entre os elementos constituintes, do siste-

ma, e, por conseguinte, o aparecimento de estruturas inesperadas e eventos cujas 

características podem ser bem distintas daquelas das leis elementares intrínsecas, 

na forma de bruscas transições, que proporciona o aparecimento de uma miríade 

de novos estados, formação de padrões, e que pode levar a uma evolução imprevi-

sível no espaço e no tempo, denominada por caos determinístico.

A dificuldade em se definir, satisfatoriamente, a não linearidade, tem pre-

ocupado distintos autores. Luzzi (2000, p. 49) escreveu: “a não linearidade é uma 

forma de descrição que trata de fenômenos que admitem mudanças qualitativas 

(às vezes de caráter catastrófico) quando são impostas modificações sobre os vín-

culos aplicados sobre o sistema”. Este mesmo autor expressa que 

a não linearidade é ubíqua, e certamente está, constantemen-
te, em ação na nossa vida diária, e em todas as disciplinas que 
lidam com sistemas dinâmicos, sejam eles físicos, químicos, bio-
lógicos, de engenharia, ecológicos, econômicos, sociais etc. Po-
rém, o interesse renovado que tem surgido entre os cientistas é 
de um caráter mais básico, envolvendo a procura de princípios 
fundamentais que estejam por trás dos fenômenos não linea-
res. (LUZZI, 2000, p. 49)

Ondas solitárias, o problema pendular e a física-matemática

Um fato surpreendente, na física-matemática, foi a introdução da denomi-

nada primeira equação de Schrödinger, para a mecânica quântica (ondulatória), 

que foi desenvolvida pelo referido físico e matemático austríaco, graças ao convite 
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formulado pelo físico Peter Debye que, em 1926, coordenava na Universidade de 

Zurique, um ciclo de seminários em torno das recentes ondas de matéria, advindas 

do trabalho do príncipe francês Louis de Broglie. De Broglie (1960) foi um dos pri-

meiros pesquisadores a sugerir o estudo de fenômenos quânticos em sistemas não 

lineares. (RIBEIRO FILHO, 2000, p. 80)

Pois bem, o físico austríaco Schrödinger introduziu a citada EDP, a qual 

mantinha a necessária invariância relativística e que, conforme a sugestão de 

De Broglie, era semelhante às equações desenvolvidas pelo físico escocês James 

Clerk Maxwell, em seus estudos sobre as ondas eletromagnéticas. Na sua tentati-

va de escrever uma equação para estudar a evolução espaço-temporal de um sis-

tema quântico, Schrödinger introduziu a 

{[D - (1/c2)(∂2/ ∂t2)] - κο
2} Ψ = 0,

em que ∆ é o conhecido operador de Laplace , de segunda ordem nas deriva-

das espaciais, κ
o
 é definido como o inverso do comprimento de onda de Compton, 

l
o
, isto é, κ

o
 = 1/ l

o
 = m

o
c/(h/2π), sendo m

o
 a massa, c é a velocidade da luz no vácuo, 

h é a constante de Planck, tal que l
o
 é igual a 3,86 x 10-11 cm e pode ser expresso 

em termos do magnéton de Bohr a
o
 = 137 l

o.
 (AVERY, 1975, p. 85)

O citado físico-matemático austríaco conseguiu definir uma EDP em que a 

coordenada temporal e as coordenadas espaciais (contidas em ∆) se apresentam 

com o mesmo status, isto é, existe uma derivada de segunda ordem com respeito 

a (x, y, z, t). Apesar disso, Schrödinger prevendo problemas de interpretação da 

função de onda e na definição de potenciais eletromagnéticos, ele a abandonou e 

apresentou, em seguida, a célebre equação da mecânica quântica não relativísti-

ca, descrita na primeira seção deste trabalho. Nesta segunda equação a função de 

onda, que representa o estado quântico do sistema físico, se apresenta com uma 

derivada de primeira ordem em relação ao tempo e com derivadas de segunda or-

dem em relação às coordenadas espaciais, respectivamente.

A mencionada primeira EDP apresentada pelo físico Schrödinger foi, mais 

tarde, redescoberta, independentemente, pelos físicos Klein e Gordon, e se re-

velaria como uma das duas equações básicas da Mecânica Quântica Relativística 

(MQR), sendo rotulada de equação de Klein-Gordon (linear), que tem sido aplica-

da em estudos da evolução dinâmica de partículas com spin inteiro. A outra EDP 

que encerra a contribuição de efeitos relativísticos, em sistemas quânticos, foi 
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introduzida pelo físico-matemático britânico Paul A. M. Dirac, em 1927, e é aplica-

da em sistemas físicos formados por partículas com spin semi-inteiro.

Esta lembrança em torno da primeira equação desenvolvida por Schrödinger 

e, independentemente, por Klein e Gordon, é interessante, pois enfatiza o papel 

desempenhado pela matematização da natureza, pois, em particular, indica que a 

física moderna e/ou contemporânea tem contribuído, fortemente, para o desen-

volvimento de novas tecnologias e ramos de pesquisa, bem como na interpretação 

de diferentes fenômenos em distintos sistemas dinâmicos (físicos, químicos, bio-

lógicos, ...) na atualidade.

Apesar de inúmeras contribuições trazidas, nos últimos anos, por físicos 

e matemáticos, ao desenvolvimento de formalismos matemáticos para as físicas 

quântica e clássica, somente alguns conseguiram intuir que a generalização não 

linear para a citada equação de Klein-Gordon viria definir a conhecida equação de 

Klein-Gordon não linear dependente do tempo, também conhecida por equação 

de seno – Gordon não linear,

{[D - (1/c2)(∂2/ ∂t2)] Ψ} - κο
2 sen Ψ = 0,

a qual, em realidade, é a conhecida equação do pêndulo matemático, da físi-

ca clássica (mecânica, eletromagnetismo, teoria de campos, mecânica estatística, ...),  

que, na sua versão linear, indica a solução do problema do pêndulo simples, em que 

são consideradas as pequenas amplitudes. A introdução da contribuição da deri-

vada de segunda ordem no tempo, além de termos envolvendo as funções trigono-

métricas (seno, senh, ...) implicam na construção da EDP não linear que soluciona 

o problema dinâmico representado por uma linha (horizontal) de pêndulos, bem 

discutida na literatura.

Ao lado da ênfase dada, até aqui, ao surgimento das equações de movimen-

to, na física quântica, na versão linear, a partir dos anos 1920, é importante relem-

brar que, apesar de serem aplicáveis em problemas envolvendo sistemas dinâmi-

cos quânticos, tais equações, em si, são equações de campos clássicos, que podem 

surgir em distintas áreas da física e da matemática.

Portanto, do ponto de vista histórico, é interessante expressar que as pri-

meiras contribuições surgidas, com o fito de elucidar a matemática subjacente à 

equação de seno-Gordon foram introduzidas pelo matemático Codazzi, em estu-

dos sobre a geometria diferencial, no final do século XIX. O início dos anos 1840 
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testemunhou a descoberta inesperada e as consequentes disputas em torno de 

um novo fenômeno ondulatório – as ondas solitárias, que se tornaria um dos mais 

importantes objetos físicos na contemporaneidade, pela possibilidade de introdu-

zir novas interpretações em distintos ramos da física, e na versão não linear têm 

sido estudadas analítica e numericamente, em termos de integrais elípticas e fun-

ções elípticas de Jacobi. O evento histórico que culminou com a descoberta das 

ondas solitárias, foi relatado pelo seu descobridor, o engenheiro e arquiteto na-

val John Russell que, em agosto de 1834, ao observar um estreito canal na cidade 

de Edimburgo, na Escócia, ele viu pela primeira vez uma dessas ondas (RUSSELL, 

1844, p. 344), o que o faria relatar, posteriormente:

Eu estava observando o movimento de um barco que se arras-
tava rapidamente ao longo de um canal estreito [...] quando o 
barco parou subitamente – não só a massa de água no canal 
foi posta em movimento, como a acumulada em torno da proa 
da embarcação em um estado de agitação violenta, então, 
subitamente, foi embora rolando para a frente com grande 
velocidade, assumindo a forma de uma grande elevação so-
litária, um monte arredondado, liso e bem definido de água, 
que continuou o seu curso ao longo do canal, aparentemente 
sem mudança de forma ou diminuição de velocidade. Eu o se-
gui, no lombo do cavalo e o alcancei ainda rolando a uma taxa 
de umas oito ou nove milhas por hora, preservando sua figura 
original de uns trinta pés de largura e de um pé a um pé e meio 
de altura. A sua altura diminuía, gradualmente, e após uma 
perseguição de uma ou duas milhas eu o perdi nas sinuosida-
des do canal. Tal fato, no mês de agosto de 1834, foi a minha 
primeira oportunidade de encontrar com aquele fenômeno 
bonito e singular que eu denominei de onda de translação, um 
nome que agora ele sustenta geralmente; o qual eu achei ser 
um elemento importante em quase todo o caso de resistência 
fluida, e verificado ser o tipo daquela grande elevação moven-
te no mar, a qual, com a regularidade de um planeta, eleva os 
nossos rios e se move ao longo de nossas costas.

Russell, bastante impressionado com o que observara, convenceu-se que o 

objeto físico solitário que ele tinha observado representava, de fato, uma classe 

geral de soluções da hidrodinâmica, ao qual, de início, denominou “onda de transla-

ção” e, mais tarde, de “onda solitária”. O fato de ser uma onda estável e não disper-

siva, além de ser regular e sem singularidade era, portanto, uma onda diferente de 
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qualquer pacote de onda composto de soluções onda plana. O mencionado cien-

tista escocês tentou reproduzi-lo matematicamente, entretanto não conseguiu 

escrever a EDP associada ao mesmo.

Apesar da grande importância de sua descoberta, para a física contemporâ-

nea, infelizmente, Russell não conseguiu convencer a maioria de seus colegas cien-

tistas. Houve, de acordo com Lee (1981, p. 120), uma série de questionamentos 

por parte de eminentes físicos que ao tomarem conhecimento de tais ondas, assim 

se manifestaram: Lord Rayleigh, em artigo publicado no The London, Edinburgh and 

Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (abril, 1876): XXXII, escreveu:

A onda solitária: este é o nome dado pelo Sr. Scott Russell a 
uma onda peculiar , descrita por ele no British – Association Re-
port para 1844 [...]. Airy, no seu tratado sobre Marés e Ondas, 
ainda é, provavelmente, a maior autoridade no assunto, pare-
ce não reconhecer alguma coisa distintiva na onda solitária 
[...]. Por outro lado Professor Stokes afirma: ‘É a opinião do Sr. 
Russell que a onda solitária é um fenômeno sui generis, e de 
modo algum deriva seu caráter das circunstâncias da geração 
da onda.’

Com o tempo, as disputas diminuiriam, sensivelmente, após o surgimento 

do trabalho analítico desenvolvido pelos físicos holandeses D. J. Korteweg e G. de 

Vries (1895, p. 442), em que o foco era a propagação de ondas em uma direção, na 

superfície de um canal raso. Apesar de seu impacto inicial, as ondas solitárias per-

maneceram, durante alguns anos, sem despertarem o interesse de novos estudos, 

até que, em 1955, Fermi, Pasta e Ulam (FPU) conseguiram escrever uma EDP do 

tipo Korteweg-de Vries (KdV):

Ψt - (1/4) Ψ
xxx

 + (3/2) ΨΨ
x
 = 0 em que Ψ

x
 = ∂Ψ/∂x,

em que relacionava o comportamento de sistemas lineares, em sua origem, nos 

quais foram introduzidas perturbações não lineares.

O trabalho de FPU desempenhou um papel renovador no estudo das ondas 

solitárias, na física da matéria condensada, pois, ao pesquisarem o problema de 

transferência de calor, isto é, o fluxo de energia incoerente ou desordenado, em 

um sólido modelado por uma cadeia unidimensional formada por massas iguais, 

interligadas por osciladores não lineares, os mencionados autores observaram o 
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surgimento de ondas solitárias. Remoissenet (1996, p. 6), em seu estudo sobre es-

tas ondas, enfatiza que em uma rede cristalina, a condução de calor é conectada a 

um transporte desordenado ou incoerente de energia e “se, por exemplo, um modo 

normal é excitado, sua energia não é transferida para os outros modos normais, 

que são independentes. Por consequência, uma rede com oscilações harmônicas 

nunca alcançará o estado de equilíbrio térmico”. Ainda sobre este tema, Debye 

(1914) admitiu que se a não linearidade existisse, os modos normais interagiriam 

e inibiriam a propagação de energia térmica conduzindo a uma condutividade tér-

mica finita. Em 1955, Rudolph Peierls estressou que a presença de interações não 

lineares induziria a energia fluir dentro de cada modo, resultando no equilíbrio 

térmico ou equipartição de energia.

FPU usaram simulações computacionais a fim de tentarem verificar tais su-

posições e se surpreenderam ao verificarem que o sistema estudado por eles não 

se aproximou da equipartição de energia, isto é, a energia não se espalhou através 

de todos os modos normais, porém retornava quase periodicamente ao modo, ori-

ginalmente, excitado. O conhecido problema FPU foi pesquisado por outros au-

tores, os quais confirmaram que os termos não lineares não garantiam ao sistema 

aproximar-se do equilíbrio térmico.

Em 1965, os físicos Zabusky e Kruskal (1965, p. 240) se interessaram pe-

los resultados do problema FPU e ao estudarem as soluções solitárias da equação 

de KdV observaram que tais soluções não se dispersavam e mantinham as suas 

características iniciais após colidirem. Tais observações influenciaram esses auto-

res a cunharem o termo soliton com o fito de indicar as soluções ondas solitárias 

estáveis para a citada EDP. Surpreendentemente, para esses autores tais soluções 

ondulatórias tinham um comportamento similar ao de partículas, ou seja, elas se 

deslocavam, colidiam, interagiam não linearmente, entretanto preservavam suas 

identidades após se chocarem. Surgiu, assim, um novo objeto matemático, o sóli-

ton, bastante discutido na contemporaneidade e que, em síntese, segundo Chalub 

e Zubelli (2001, p. 47), ele fundiu o conceito de onda solitária com a terminação 

on, radical grego designador de partícula. Para estes autores, apesar de existirem 

muitas definições rigorosas, é possível definir sóliton como a solução de uma EDP 

não linear, que apresenta as seguintes propriedades: (#i) representa uma onda de 

forma permanente, ou seja, é da forma f(x-ct), em que c é uma constante real; (#ii) 

é localizada, isto é, f(ε)  0, assim como todas suas derivadas, quando ε  ± ∞; 

(#iii) mantém sua identidade mesmo após interação com outros sólitons (e neste 
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sentido tem um comportamento de partícula). No ano de 1967, ainda influencia-

dos pelo problema FPU, Gardner, Green, Kruskal e Miura utilizaram o método ma-

temático do espalhamento inverso com o fito de obter soluções da EDP de KdV. 

(TORRIANI, 1986) Ainda, com referência à citada equação, é possível encontrar 

soluções racionais e em termos de exponenciais, bem como em termos de funções 

elípticas de Jacobi, que são denominadas por ondas cnoidais. (RIBEIRO FILHO; 

VASCONCELOS, 1994)

Além dessas contribuições, muitos outros pesquisadores têm demonstrado 

o papel central deste objeto da física-matemática, o sóliton, o qual tem sido utili-

zado na elucidação de diferentes fenômenos, em distintas áreas da física, a exem-

plo de óptica quântica e óptica não linear, física de partículas, eletrodinâmica não 

linear e, em particular, na física da matéria condensada. É interessante enfatizar 

que as soluções solitônicas, são não lineares e não dispersivas. Do ponto de vista 

prático, em recentes anos, tem havido um grande interesse tecnológico em torno 

da aplicação de distintos materiais, com tais propriedades, no desenvolvimento de 

novas tecnologias e nas indústrias de telecomunicações e eletro-eletrônica.

A mencionada EDP de Klein-Gordon não linear, a partir dos anos 1970, foi 

basicamente redescoberta em distintos sistemas físicos da matéria condensada, a 

exemplo de materiais ferroelétricos próprios e impróprios, supercondutores, ferro-

magnetos, metais de transição dicalcógenos em que surgem ondas de densidade de 

carga, cristais líquidos esméticos e inúmeros sistemas incomensuráveis. O funda-

mental no estudo dessas estruturas é o surgimento de soluções solitônicas, graças 

ao papel desempenhado pelos métodos analíticos aplicados à citada EDP. O estudo 

clássico, em física nuclear, empreendido por Perring e Skyrme (1962, p. 552) foi um 

dos precursores, na solução numérica da, também denominada, equação de seno-

Gordon, e mostrou que as soluções solitárias de tal equação emergiam de uma coli-

são com as mesmas formas e velocidades que apresentavam antes da colisão.

Retornando ao nosso objeto central – a física e a não linearidade, relembre-

mos o problema do pêndulo matemático, o qual tem sido exaustivamente estuda-

do por inúmeros pesquisadores, muitos dos quais têm outorgado a este problema, 

o papel de precursor da teoria dos sistemas dinâmicos. É válido relembrar que foi 

Galileu Galilei, em 1581, quem intuiu, para o caso de pequenas oscilações (caso 

linear), que o período do pêndulo não dependia nem da massa (m) e nem da am-

plitude do movimento do objeto. Ele só dependia do comprimento efetivo (L) do 

barbante, ou seja, a distância entre o ponto de sustentação do barbante e o centro 
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de massa do objeto. No caso mais geral, em que o sistema pendular esteja num 

campo gravitacional, sob a influência de um amortecimento linear e de uma força 

externa F(t), pode-se escrever a conhecida equação (MONTEIRO, 2002, p. 405),

mL2 (d2Ψ/dt2) + a (dΨ/dt) + mgL sen Ψ = F(t)

em que “Ψ” representa o deslocamento angular do pêndulo com referência a seu 

ponto de sustentação; “a” é a constante de amortecimento; e “mgL sen Ψ“ é a ex-

pressão do torque retardador, em vista da aceleração da gravidade “g”. O siste-

ma dinâmico assim descrito pode representar distintos sistemas físicos. No caso 

particular, em que a = 0 e F = 0, a equação acima é denominada de equação de 

seno – Gordon ou equação de Klein-Gordon não linear de um campo clássico (ou 

quântico). Esta equação, conforme já discutimos, anteriormente, apresenta solu-

ções solitônicas ou ondas solitárias, tão importantes em distintas áreas da física, 

das engenharias, da cosmologia e ramos afins.

Os sólitons (clássicos ou quânticos) além de relevantes em distintas teorias 

físicas, e de serem representantes explícitos de sistemas não lineares, por meio 

deles é possível se verificar várias interligações entre o mencionado e antigo pro-

blema da física clássica (o pêndulo matemático de Newton), com outro problema 

matemático da geometria diferencial, o qual estabelece a existência de uma cor-

respondência biunívoca entre soluções da citada equação de seno - Gordon e su-

perfícies M de R3, com curvatura Gaussiana constante k = -1. O matemático sueco, 

A. V. Bäcklund, em 1875, foi quem demonstrou a possibilidade de se construir uma 

hierarquia de soluções da equação do pêndulo – a qual não tinha esta denomina-

ção àquela época –, em que cada solução poderia ser construída a partir de uma 

solução anterior.

Apesar da controvérsia envolvendo mecânica quântica versus não linearida-

de, devemos lembrar as tentativas de distintos autores que, na busca do entendi-

mento de fenômenos, em supercondutores, em ferromagnetos e na superfluidez 

do Hélio, procuraram introduzir contribuições não lineares aos seus modelos teóri-

cos. Em 2005, os físicos chineses Xiao-Feng e Yuan Ping publicaram resultados em 

que postularam uma nova expressão para a denominada equação de Schrödinger 

não linear, na qual surge um coeficiente indicador da interação não linear. Em sín-

tese, em tal equação, segundo os seus autores, a função de onda representa um só-

liton, e as observáveis quânticas são representadas por operadores não lineares.
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Enfim, ao concluirmos esta seção, observamos que os sólitons, objetos não 

lineares, tão centrais na física hodierna, têm uma história rica e abrangente, pois se 

apresentam tanto na hidrodinâmica clássica e na mecânica clássica não linear, bem 

como ressurgiram de forma surpreendente na mecânica quântica não relativística, 

apesar de seu papel fundamental na geometria diferencial.

Sistemas incomensuráveis e a não linearidade

No início dos anos 1970, uma série de sistemas identificados como siste-

mas incomensuráveis despertaram o interesse de físicos e matemáticos, ligados a 

problemas da física da matéria condensada. A pesquisa experimental foi intensifi-

cada e inúmeros materiais possuidores das denominadas características de inco-

mensurabilidade foram descobertos, com reflexos importantes na alta tecnologia. 

Em síntese, as estruturas incomensuráveis são identificadas por uma ordenação 

modulada periodicamente, a qual não é comensurável com a rede cristalina subja-

cente. A possibilidade do surgimento de transições de fase conduzindo a uma fase 

modulada incomensurável pode ser estudada usando as ideias originais de Landau 

e Lifshitz (1962). Lifshitz enfatizou que se uma quantidade invariante da forma

Φ
i
 (∂Φ

j 
/ ∂x

k
) – Φ

j
 (∂Φ

i 
/ ∂x

k
),

que é um produto antissimétrico entre funções base de uma dada representação 

irredutível, não é proibida, por simetria, para um sistema particular, então este sis-

tema pode tornar-se incomensurável.

A denominação incomensurável para tais sistemas físicos é justificada por 

alguns autores 

como caracterizadora de estrutura em que a razão, entre o 
espaçamento da rede da mesma em relação ao daquela não 
deformada, em que o sistema se encontra à temperatura mais 
elevada (fase normal ou protótipa) não é comensurável e sim 
um número irracional. (NASCIMENTO et al., 1998, p. 11) 

Outro aspecto relevante que envolve os materiais incomensuráveis, e que 

despertou um grande interesse àqueles que trabalhavam com o ensino de física 

fundamental, é o fato que nesses sistemas físicos a esperada periodicidade trans-

lacional, da rede cristalina tridimensional, é quebrada, apesar de tais materiais 
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apresentarem ordenação de longo alcance. Essa característica viola uma das mais 

importantes suposições da teoria da física da matéria condensada. É interessante 

enfatizar que o fato de os sistemas incomensuráveis serem intermediários entre os 

cristais periódicos clássicos e aqueles sistemas biológicos não periódicos, induziu 

a crença (BLINK, 1981, p. 331) que o estudo dos mesmos, além de contribuir para 

descoberta qualitativa de novos fenômenos físicos, poderia conduzir a um avanço 

substancial ao entendimento dos sistemas não periódicos e talvez da matéria viva.

Dentre os distintos modelos teóricos destaca-se a teoria de transições de 

fase de Landau (1937) a qual, apesar de ser um formalismo de campo médio, e que 

negligencia a contribuição de flutuações próximas à região crítica, esta teoria tem 

sido bem sucedida para descrever distintas propriedades de vários sistemas inco-

mensuráveis, a exemplo de materiais ferroelétricos, cristais líquidos ferroelétri-

cos esméticos, metais de transição com ondas de densidade de carga, os quais se 

caracterizam por serem sistemas não lineares em que, por coincidência, surgem 

estruturas solitônicas.

Esses sistemas não lineares, em geral, se caracterizam pela presença de 

uma ou mais fases ditas “incomensuráveis”, a(s) qual(is) surge(m) após o sistema 

atingir uma temperatura crítica, quando o mesmo ainda se encontra a uma tempe-

ratura mais elevada (fase normal ou protótipa). Normalmente, tais sistemas ainda 

podem apresentar outra fase chamada “comensurável” de baixa simetria, Como já 

foi enfatizado, a denominação incomensurável indica o fato experimental em que 

a razão entre o espaçamento da estrutura, na fase normal, e aquele que surge na 

fase incomensurável é um número irracional. A discussão de estruturas solitônicas 

(que coincidem com as fases incomensuráveis) nesses materiais foi introduzida 

por McMillan (1976), quando o mesmo estudava as ondas de densidade de carga 

ou charge-density-waves (CDW) no metal de transição dicalcógeno 2H-TaSe
2
. De 

acordo com Monteiro (2002, p. 406), quando certos metais unidimensionais são 

esfriados abaixo de uma temperatura crítica, eles sofrem uma transição de fase, 

tornando-se condutores de ondas de densidade de carga. Define-se uma CDW 

como uma modulação na densidade dos elétrons de condução e uma modulação 

associada às posições dos átomos que compõem a rede; ambas causadas por in-

terações elétron-fônon. Condutores CDW exibem modos coletivos de transporte 

de carga, que foram observados experimentalmente, pela primeira vez, em 1972.

McMillan (1976) ao estudar o problema de transições de fase normal-inco-

mensurável e incomensurável-comensurável, no mencionado material, descobriu 



256  •  Aurino Ribeiro Filho

uma das mais interessantes características dos sistemas incomensuráveis, ou 

seja, ele identificou, numericamente, um defeito topológico da onda de densida-

de de carga, próximo à transição normal-incomensurável, ao qual denominou de 

descomensuração.

Para a realização de seu trabalho teórico, o citado autor introduziu uma nova 

expressão para o potencial termodinâmico de energia livre, o qual era, formalmente, 

uma nova versão para o modelo de Landau-Ginzburg de transições de fase, em que 

o chamado “parâmetro de ordem”, característico em tal formalismo, era a densidade 

de carga eletrônica, da banda de condução, relativa ao estado não distorcido. 

Nesse trabalho pioneiro, o mencionado autor considerou o caso particular 

de uma componente da CDW, isto é, uma modulação periódica da carga eletrônica, 

com um período que pode ter ou não uma relação comensurável com aquele da rede 

normal. Ao fazer a ansatz de que apenas a fase do parâmetro de ordem apresenta-

va variação com o espaçamento da rede do cristal, ou seja, a amplitude do mesmo 

permanecia constante, McMillan descobriria a descomensuração. Um aspecto inte-

ressante é que o mencionado defeito topológico foi identificado como um arranjo 

multisolitônico, a partir de uma trabalho realizado por Bak e Emery (1976) que, ao 

estudarem o mesmo sistema incomensurável 2H-TaSe
2, 

analiticamente, descobri-

ram uma equação de seno – Gordon não linear (equação do pêndulo matemático), 

cuja solução próxima à transição de fase normal-incomensurável era um arranjo 

de descomensurações que verificaram tratar-se, matematicamente, de sólitons de 

fase. Com este resultado os citados autores observaram que próximo à menciona-

da transição de fase, o estado mais estável da fase incomensurável era descrito por 

uma sequência de domínios comensuráveis separados por paredes de domínio ou 

sólitons. Pois bem, os resultados analíticos e numéricos dos citados autores foram 

confirmados, experimentalmente, por Suits e e colaboradores (1980) e influencia-

ram, definitivamente, inúmeros pesquisadores em estudos, em outros sistemas in-

comensuráveis, que apresentam estruturas solitônicas, a exemplo de ferroelétricos 

próprios, impróprios, cristais líquidos esméticos, e outros.

Matemática, física não linear e catástrofes

O uso da matemática como uma possível linguagem disponível para ex-

pressar as leis da natureza surgiu, fortemente, no século XVII, com Galilei. Apesar 

de inúmeras asserções envolvendo a denominada matematização da natureza, 

nem sempre a interação entre a matemática e a física ficou isenta de críticas. O 
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matemático e pensador francês Jules Henri Poincaré (2008, p. 233) se referiu à 

matemática da seguinte maneira: “o que ela ganhou em rigor, perdeu em objetivi-

dade. Foi distanciando-se da realidade que ela adquiriu essa pureza perfeita”.

Apesar de tais asserções, é sabido que a modelagem matemática tem por 

objetivo indicar uma representação ou interpretação (simplificada) da realidade 

e, para isso, utiliza-se de conceitos mentais ou experimentais. No início do século 

XX, a dinâmica não linear (e caótica) iniciada a partir de trabalhos de Poincaré in-

duziria contribuições marcantes de distintos matemáticos, a exemplo de Birkhoff 

(anos 1920), Mary L. Cartwright e J. E. Littlewood (anos 1940), Smale (anos 1960) 

e, mais recentemente, Kolmogorov, Arnold e Moser, com o teorema KAM, confir-

maram os avanços da física-matemática, a partir do século passado, dos sistemas 

dinâmicos não lineares. Esses avanços analíticos e experimentais induziram novas 

inquirições sobre os mencionados sistemas. Em síntese, eles indicaram que a na-

tureza necessita, também, de uma linguagem matemática abstrata não linear para 

representar uma larga quantidade de seus fenômenos. Novas questões surgiram 

em torno do princípio da superposição que, na atualidade, se atribui o adjetivo li-

near, visto que apesar de seu caráter quase dogmático, influenciou, indiretamen-

te, certos autores a sugerirem um possível princípio de superposição não linear. 

Outro fato, que indica a influência, nesses novos tempos, da não linearidade, é a 

possível generalização do princípio da incerteza, a fim de englobar aspectos da 

chamada física não quântica e não linear, em que é discutido que nenhuma variável 

física pode ser medida precisamente.

O mencionado problema de FPU inspirou, em 1967, Gardner e outros a uti-

lizarem o método do Espalhamento inverso com o fito de se obter soluções da EDP 

de KdV. Nesse mesmo ano surgiu o modelo da Rede de Toda, que mostrou uma 

forte ligação entre sistemas contínuos, como os governados pela citada EDP de 

KdV e os sistemas discretos, como a Rede de Toda. A partir deste último método é 

que surgiu a ênfase na busca de soluções exatas para os modelos de redes na física 

estatística, a exemplo de o modelo de Baxter. Além dos modelos citados, existem 

outros que objetivam encontrar soluções exatas de equações de evolução não li-

neares e um exemplo é o método de Hirota. (TORRIANI, 1986, p. 20) 

A teoria da relatividade geral, de Einstein, é um exemplo de teoria não linear 

(TRAINOR; WISE, 1981, p. 323) que, apesar de bem estabelecida, tem sido alvo, 

na contemporaneidade, de críticas por parte de autores, a exemplo de Novello 

e Goulart (2010, p. 57), que tem discutido a necessidade de rever e alterar esta 
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teoria, o que pode mudar nossa visão da cosmologia. Com cuidado este autor re-

lembra que Einstein não provou que Newton estava errado, só incompleto, e es-

tamos vendo que ele também não está completo, principalmente na presença de 

campos gravitacionais muito intensos. (NOVELLO, 2010, p. 1) Novello e Goulart 

(2010) ao abordarem questões não lineares, no eletromagnetismo, chamam a 

atenção para certos processos que ocorrem longe da vizinhança terrestre, em que 

a intensidade dos mesmos é bastante alta e onde a curvatura do espaço-tempo 

exige o uso de equações da teoria da gravitação. Neste trabalho, os citados auto-

res estudam o campo eletromagnético, que se apresenta em todas as situações 

relevantes na astrofísica e na cosmologia, partindo da premissa que os processos 

não lineares correspondem ao geral, enquanto os lineares são um caso particular. 

Segundo eles a cosmologia tem mostrado que “teorias não lineares – não somente 

do eletromagnetismo – devem ser examinadas e suas previsões confrontadas com 

observação no contexto cosmológico”. (NOVELLO; GOULART, 2010, p. 1)

Nesta discussão entre matemática e física, não lineares, é interessante in-

vestigar o papel desempenhado pela dinâmica não linear e suas extensões à dinâ-

mica caótica. Chapman e Sprott (2005, p. 17) definem um sistema não linear

como aquele em que o output não é proporcional ao input ou 
para o qual o todo não é igual à soma de suas partes. Num 
sistema matemático, uma não linearidade é reconhecida por 
um termo que envolve um produto ou razão de duas ou mais 
variáveis tais como YZ ou Y/Z, ou uma variável multiplicada 
por si mesma como Y2, ou algo mais complicado, tal como uma 
função exponencial ou trigonométrica [...]. Sistemas dinâmi-
cos determinísticos necessitam de uma não linearidade a fim 
de produzir caos.

Estes mesmos autores chamam a atenção para o fractal, que “é um objeto 

geométrico que contém cópias em miniaturas de si mesmo, em todas as escalas”. 

(CHAPMAN; SPROTT, 2005, p. 18) Diz-se que ele é self-similar desde que porções 

do mesmo são similares ao todo. Muitos objetos na natureza, a exemplo de nuvens, 

plantas e rios são, aproximadamente, fractais. Em súmula, a matemática não linear 

é fortemente ligada à física dos sistemas não lineares, quando na mesma são tra-

tados objetos como ondaletas, expoentes de Liapunov, seção de Poincaré, trans-

formadas de Fourier não lineares, conjuntos de Mandelbrot, conjuntos de Julia, 

conjuntos de Cantor, Sierpinsk gasket, dentre outros.
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Dolotin e Morozov (2007, p. vii) ao criticarem algumas conceituações em 

torno do universo não linear, afirmam que “[...] o universo não linear com toda sua 

aparente complexidade [...] permite uma discussão clara e correta em termos da 

geometria algébrica ordinária”. Ao estenderam a sua análise para uma situação 

multidimensional eles concluem que fenômenos não lineares são generalizações 

diretas dos lineares, sem quaisquer aproximações.

Ainda com referência à EDP linear de Schrödinger da MQNR, a mesma tem 

sido também aplicada a sistemas do tipo pêndulo não linear. De acordo com Baker 

(2011, p. 188) este tipo de problema recebeu contribuições a partir de 1927. Ele 

contém um termo de energia potencial não linear na citada equação. As implica-

ções matemáticas tornam o problema bastante complicado e exige soluções com-

putacionais. Apesar disso, Baker (2011) afirma que o novo problema torna a men-

cionada EDP equivalente àquela EDP de Mathieu, introduzida por Emile Mathieu 

em 1868, para o estudo de vibrações de membranas de forma elíptica.

Para finalizarmos esta discussão em torno da não linearidade e a física atual 

é interessante lembrar a Teoria da Catástrofe (TC) que tem despertado o interesse 

de inúmeros cientistas e filósofos, pela possibilidade de sua aplicação nas ciências 

físicas e matemáticas, bem como nas ciências humanas. No fundo a TC “tenta es-

tudar como a natureza qualitativa das soluções de equações dependem de parâ-

metros que surgem nas citadas equações”. (GILMORE, 1981, p. 3) Este autor cha-

ma a atenção que para tornar concreto este programa (a TC), procura-se soluções  

Φ
1
(t, x, ca), Φ

2
(t, x. ca), ..., para um sistema de n equações definidas sobre um espaço 

Rn, em que as coordenadas são x = (x
1
, x

2
, ..., x

N
), tal que no sistema de equações 

G
i
 = 0, em que cada G

i
 é função de (Φ

j
; ca; t ; derivadas temporais de distintas or-

dens de Φ
j
; x

L
; derivadas mistas de diferentes ordens nas coordenadas espaciais de  

Φ
j
; ...; integrais; ...) e pode-se identificar x

L
 e t como coordenadas espaciais e tem-

poral, respectivamente. Nesta complicada expressão das G
i
 tem-se que: 1≤ i ≤ n; 

1 ≤ L, m ≤ N ;1 ≤ a ≤ k. Enfim, expressões complicadas em que Φ
j
 são chamadas 

variáveis de estado por descreverem o estado de algum sistema. As equações G
i
 

= 0 dependem de k parâmetros ca, os quais são denominados de parâmetros de 

controle, pelo fato de os mesmos poderem controlar as propriedades qualitativas 

das mencionadas soluções Φ
j
. Para resolver tal problema é necessário introduzir 

uma sequência de hipóteses simplificadoras. De fato, no caso geral, pode ser uma 

equação integro – diferencial ou mais complicada. No caso em que não haja in-

tegrais, o mesmo problema se torna um sistema de EDP não linear, o que é ainda 
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muito difícil. Com sucessivas simplificações pode-se atingir um caso mais simples, 

em que G
i 
= (dΦ

i
 / dt) – g

i
 (Φ

j
, ca, ...) = 0, o qual é denominado de sistema dinâmico 

autônomo em que as g
i
 são independentes do tempo.

Outras simplificações poderão indicar G
i
 como um sistema gradiente, com 

g
i
 = - (∂V/∂Φ

i
)(Φ

j
 ; ca), em que (dΦ/dt) = - ∇ΦV e, finalmente, atingir os chamados 

sistemas gradiente de equilíbrio tal que (dΦ
i
 / dt) = 0, e os Φ

j
(ca) de equilíbrio de um 

sistema gradiente são definidos pela equação (∂V/∂Φ
i
)(Φ

j
 ; ca) = 0.

Define-se a teoria da catástrofe elementar como sendo o estudo de como as 

Φ
j
 (ca) de equilíbrio de V(Φj ; ca) muda quando os parâmetros de controle ca variam. 

A TC foi introduzida pelo matemático René Thom, detentor da Medalha Fields, no 

final dos anos 1960, como uma tentativa para modelar mudanças de morfogênese 

na natureza, utilizando ideias de dinâmica topológica e da teoria das singularida-

des. (STEWART, 1981, p. 245)

Em síntese, a TC tem despertado o interesse de inúmeros intelectuais pelo 

fato de ela se ocupar de grandes variações que sofrem certos sistemas quando al-

guns de seus parâmetros passam por pequenas variações. É sabido que na física da 

atmosfera, por exemplo, pequenas mudanças na atmosfera provocam fenômenos 

como tempestades e furacões. No fundo a TC se reduz a duas teorias da matemá-

tica, a teoria das bifurcações iniciada por Henri Poincaré em 1889 e à teoria das 

singularidades, cuja origem se deve às investigações de Hassler Whitney em 1955.

Conclusões

Sumariar a onipresença da não linearidade na física atual, não é uma tarefa 

simples, em vista do número de tópicos que deveriam ser abordados. Por uma im-

possibilidade natural, de se atingir o objetivo desejado, optamos por indicar alguns 

aspectos que apresentam uma linha de discussão que indica a ligação entre distin-

tos tópicos e a abrangência dos mesmos.

A opção em singularizar os estudos em torno de ondas solitárias (sólitons) 

tem como motivação mostrar a ubiquidade deste objeto da física-matemática, em 

diversos ramos da física (clássica e moderna), a exemplo de problemas na hidrodi-

nâmica, mecânica clássica não linear, óptica quântica, óptica não linear, mecânica 

quântica, além de seu surgimento como soluções dinâmicas em inúmeros sistemas 

não lineares (incomensuráveis, ferromagnéticos e outros).

Apesar de dificuldades notáveis, o que se pode afirmar é que a não lineari-

dade sempre foi ubíqua em vários ramos da ciência, incluindo fortemente a física. 
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Os trabalhos seminais de Poincaré (2008) que culminaram com a sua tentativa de 

estabelecer o clássico problema de três corpos, na mecânica celeste, indicaram 

caminhos reveladores que levaram físicos, matemáticos, filósofos, e biólogos, a 

desenvolverem distintos ramos da ciência contemporânea, em particular, esta-

belecendo novos métodos de estudo da dinâmica não linear e, por conseguinte, a 

procura do entendimento da dinâmica caótica (clássica ou quântica). Por um lar-

go período, no século XX, esses trabalhos se tornaram objetos das matemáticas 

pura e aplicada. A partir dos anos 1970, os físicos descobriram inúmeros sistemas 

dinâmicos não lineares, na denominada física da matéria condensada (a exemplo 

da ferroeletricidade) e, graças à descoberta de métodos analíticos (espalhamento 

inverso, método de Hirota entre outros) introduzidos na física-matemática, vários 

problemas não lineares foram estudados em distintos ramos da física.

Finalmente, discutimos a não linearidade em sistemas incomensuráveis, 

bem como alguns aspectos do papel da matemática e da física não linear em outros 

ramos, a exemplo da eletrodinâmica, da relatividade geral e o papel da teoria da 

catástrofe na resolução de problemas não lineares na física contemporânea.
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Neurociência: em busca da compreensão  
do cérebro e da mente

Carlos Stein Naves de Brito

Osvaldo Pessoa Júnior

Introdução

A década de 1990 foi denominada a “década do cérebro” pelo governo estaduni-

dense, o que estimulou grandes investimentos em neurociência e uma aceleração 

no progresso da área. (JONES; MENDELL, 1999; TANDON, 2000) No Brasil, a 

área também se expandiu, destacando-se a fundação do Instituto Internacional 

de Neurociências de Natal, em 2005, sob iniciativa do neurocientista brasileiro 

Miguel Nicolelis. O laboratório de Nicolelis, na Duke University, ganhou destaque 

internacional em 2003 ao fazer um macaco mover os braços de um robô apenas 

com o pensamento, alimentando os impulsos elétricos do cérebro do macaco a um 

computador ligado aos braços robóticos. (NICOLELIS, 2011)

O objeto da Neurociência é o sistema nervoso dos animais, uma rede de fi-

bras nervosas que confluem no cérebro, caracterizados microscopicamente por 

uma classe de células que incluem neurônios e células gliais. As questões centrais 

da Neurociência são como o sistema nervoso é organizado e como ele funciona 

para gerar comportamento, sendo que esse grande sistema é dividido em três 

partes: do sistema sensório, do motor e do associativo (que liga os outros dois). 

Trata-se de uma área multidisciplinar, congregando e integrando conhecimentos 

de diversas áreas, como a Genética, a Biologia Molecular e Celular, a Anatomia, a 

Fisiologia, a Biologia Comportamental e a Psicologia. Além disso, a Neurociência 
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trabalha em diferentes escalas de análise, desde a molecular, passando pela celu-

lar, pelos circuitos neurais, até as escalas mais macroscópicas, onde se definem as 

funções mais elevadas, como percepção, atenção, cognição, emoções, pensamen-

to racional etc. (PURVES et al., 2004, p. 1)

Com relação a essas funções mais elevadas, surgiu na Neurociência, no final 

do século, um novo interesse pela natureza da consciência, assunto tradicional-

mente evitado por essa área pelo fato de envolver a dimensão subjetiva da mente, 

dimensão essa que é difícil de controlar e caracterizar de maneira objetiva, cien-

tífica. Um artigo de Crick e Koch (1990) chamou atenção da comunidade neuro-

científica para o assunto, propondo que a unidade da consciência seria atingida 

mediante disparos sincronizados de neurônios distribuídos pelo cérebro, em uma 

frequência acima de 40 Hz (ondas gama). Cinco anos depois, abandonaram a te-

oria, mas estimularam uma crescente investigação dos mecanismos relacionados 

aos estados conscientes normais, aos estados de sonho, e aos estados alterados de 

consciência (como a meditação ou estados induzidos por drogas).

Uma consequência da pesquisa sobre os correlatos neurais da consciência 

foi a aproximação com a Filosofia da Mente1 e o reconhecimento do problema 

mente/corpo como cientificamente legítimo: como explicar os aspectos subjetivos 

da consciência, as qualidades subjetivas das sensações (os qualia), das emoções, 

a intuição que temos do sentido das proposições linguísticas, etc.? Como a men-

te emerge do sistema nervoso? Esse passou a ser chamado de o problema difícil 

da consciência (CHALMERS, 1996), em oposição aos problemas conceitualmente 

mais fáceis (mas que na prática são dificílimos) de estabelecer em detalhes os cor-

relatos ou mecanismos neurais que estão por trás de diferentes funções mentais 

e de suas anormalidades. A crescente importância científica dessa questão levou 

ao Projeto Década da Mente, iniciado em 2010, que busca arrecadar US$ 4 bi-

lhões, durante a década, para pesquisa em quatro grandes áreas: proteção e cura 

de doenças mentais, compreensão da mente, enriquecimento da mente (através 

da educação) e modelagem da mente. (ALBUS et al., 2007)

O presente trabalho enfocará algumas poucas pesquisas experimentais em 

Neurociência, realizadas na passagem do século, que ilustram sua importância na 

1 Esse processo de aceitação, mesmo que parcial, da Filosofia da Mente pela Neurociência é paralela à acei-
tação dos Fundamentos da Física como área de investigação oficial da Física, a partir de 1970 (FREITAS; 
FREIRE JÚNIOR, 2003), bem como também à aceitação (aparentemente mais tranquila do que na Física e 
na Neurociência) da Filosofia da Biologia em várias áreas da Biologia, em torno da década de 1980. (GRI-
FFITHS, 2008, §1)
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busca de uma melhor compreensão da mente e exemplificam como avanços tecno-

lógicos, especialmente a neuroimagem e a genômica, vêm alavancando a pesquisa 

nessa área. 

Resumo dos avanços na década do cérebro

Para um balanço da área da Neurociência na passagem do milênio, inicia-

remos com o resumo dado pelo neurocientista indiano Tandon (2000) para os 

avanços realizados na década do cérebro. Ele categoriza da seguinte maneira a 

Neurociência, ou Ciência do Cérebro, de sua época.

I. Neurobiologia do desenvolvimento.

a) Genes e desenvolvimento neural. Identificaram-se fatores que controlam 

a diferenciação de células-tronco fetais para neurônios e glias. (McKAY, 1997) Por 

exemplo, descobriu-se que uma proteína chamada sonic hedgehog (Shh) faz com 

que certos tipos de células progenitoras neurais gerem neurônios dopaminér-

gicos. A geração de tipos específicos de neurônios em um tubo de ensaio pode-

rá ser a base para a reposição de neurônios perdidos por trauma, degeneração, 

derrame etc., apesar de a concretização dessa técnica ainda estar distante de nós. 

Identificaram-se também proteínas que guiam os axônios de neurônios em desen-

volvimento para atingir um alvo específico.

b) Plasticidade do cérebro. Observações feitas com imagem de ressonância 

magnética em seres humanos deixaram claro que os padrões de atividade do início 

da vida podem alterar a circuitaria do cérebro em desenvolvimento, como exemplifi-

cado em surdos e cegos de nascença. Confirmou-se que mesmo o cérebro do adulto 

tem a capacidade de se regenerar e que novos neurônios aparecem no hipocampo e 

nas paredes dos ventrículos laterais (neurogênese). (GOULD et al., 1999)

II. Genética molecular.

A “revolução na genética e na tecnologia de DNA recombinante” levou a 

“uma explosão em nosso conhecimento das moléculas do cérebro e de sua função”. 

(TANDON, 2000, p. 201) O conhecimento da base molecular de doenças genéticas 

que afetam o sistema nervoso se ampliou rapidamente, com a descoberta dos fatores 

genéticos responsáveis pelas doenças de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose 

lateral amiotrófica, doenças de príon, síndromes atáxicas e surdez congênita.
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a) Clonagem do gene responsável pela síndrome do X frágil. O mecanismo 

genético da forma B1 deste que é o tipo mais comum de retardo mental hereditá-

rio envolve o primeiro exemplo descrito de uma “mutação dinâmica”: forma-se um 

excesso de repetições do tripleto CGG, o que leva à geração dos sintomas da sín-

drome. Várias outras doenças neurodegenerativas estão associadas a repetições 

de tripletos de DNA. (SMITH; JIE; FOX, 1995) 

b) Genética molecular da doença de Alzheimer. Identificaram-se quatro ge-

nes distintos associados à forma autossômica dominante familiar dessa doença. 

(MANDELKOW, 1999)

c) Genes e distúrbios de movimento. Com os instrumentos da Genética e 

da Biologia Molecular, identificaram-se 11 variedades de ataxias espinocerebelar. 

Por exemplo, uma molécula chamada Nurr 1 tem papel central no desenvolvimen-

to embrionário de neurônios dopaminérgicos e sua reposição pode prevenir ou 

atrasar o início dos sintomas da doença de Parkinson.

d) Genes e epilepsia. Identificaram-se mais de 40 genes associados à epilep-

sia, o que levará a novas drogas contra o transtorno. Foram descritos mecanismos 

moleculares responsáveis pelo dano cerebral após derrames e outros traumas, en-

volvendo excesso de liberação do neurotransmissor glutamato.

III. Neurotransmissores, receptores e citocinas em distúrbios cerebrais.

Uma grande descoberta na década do cérebro foi de que o cérebro humano 

tem apenas algumas poucas moléculas pequenas como neurotransmissores, mas 

tem uma imensa variedade de diferentes receptores de neurotransmissores que 

enviam sinais muito diferentes para a célula nervosa receptora. O reconhecimento 

de que um mesmo neurônio pode liberar diferentes mensageiros químicos levou 

a um mapeamento mais preciso da química do cérebro. (FOSTER, 1998) Avanços 

na área foram fomentados por sofisticadas técnicas usando Microeletrônica e 

Química Analítica, que permitem a monitoração de mudanças em concentrações 

de neurotransmissores no organismo vivo. Centenas de genes de receptores de 

neurotransmissores foram isolados, clonados e estudados em detalhe, levando 

a perspectivas de novos tratamentos para doenças neurodegenerativas. Muitos 

distúrbios inflamatórios e degenerativos estão associados à produção exagerada 

de citocinas (proteínas mensageiras em respostas imunes). Descobriu-se tam-

bém a família de genes responsável pelos fatores neurotróficos, importantes no 
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desenvolvimento neural. Com o escaneamento PET, demonstrou-se a redução de 

receptores de dopamina D1 em esquizofrênicos.

IV. Obtenção de imagens do cérebro. Muita informação tem sido obtida a 

partir de diversas técnicas de imagem, como o escaneamento PET (tomografia por 

emissão de pósitrons), imagem por ressonânica magnética funcional (fMRI), mag-

netoencefalografia (MEG) e eletroencefalografia (EEG) relacionada a eventos. Ao 

contrário da crença anterior de que funções específicas estão localizadas em re-

giões discretas do cérebro, sabe-se hoje que a maior parte das funções é bastante 

distribuída, como é o caso da visão, que envolve mais de trinta áreas distintas do 

cérebro, e de funções complexas como a linguagem e a memória. Descobriu-se que 

o cerebelo, que se acreditava ter apenas a função de coordenação motora e equilí-

brio, contribui também para a memória e a fala. A criação de um banco de informa-

ções de todos os aspectos da Neurociência, do molecular ao comportamental, está 

dando origem à área da Neuroinformática. (SHEPARD et al., 1998) 

V. Neurociência Computacional. Para entender o funcionamento dos circui-

tos neurais, não bastam dados anatômicos e fisiológicos, mas é necessária a con-

tribuição de especialistas em modelagem computacional, trabalhando de maneira 

integrada com neurocientistas experimentais.2 

VI. Terapia. A informação obtida da pesquisa básica em Neurociências 

tem propiciado novas terapias psiquiátricas para uma variedade de desordens 

neurodegenerativas. 

VII. Neurologia Restaurativa. A regeneração de tecido nervoso danificado 

e a substituição de uma função por uma prótese têm avançado com os esforços 

de pesquisadores das áreas de Biologia Molecular, Biotecnologia, Eletrônica de 

Estado Sólido, Novos Materiais e Computação. Por exemplo, o transplante de teci-

do neural de fetos (humanos e de porcos) em adultos com síndrome de Parkinson 

levou a uma significativa redução dos sintomas (FREED et al., 2001) e espera-se 

que a pesquisa com células tronco resolva o problema ético de se trabalhar com 

tecido de fetos humanos. Em termos de próteses, já há implantes cocleares, re-

tinas eletrônicas e amplificadores neurais para pacientes com lesões na espinha.

2 Para uma resenha recente, ver Abbott (2008).
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Decisões conscientes são sempre causadas por estados cerebrais 
anteriores?

Nosso objetivo agora será explorar três linhas de pesquisa que exemplificam a 

importância que vem adquirindo o estudo científico da consciência, na passagem do 

milênio. A primeira linha de pesquisa se originou com o célebre experimento do neuro-

cientista estadunidense Benjamin Libet e colaboradores (1983). (LIBET, 1999).

Ele já tinha feito uma descoberta importante, anteriormente, ao ser per-

mitido pelo neurocirurgião Bertram Feinstein, no Hospital Mount Zion, em San 

Francisco, na década de 1960, a estimular eletricamente o cérebro de pacientes 

submetidos a operações cerebrais. Descobriu que um estímulo na mão direita 

(que chega ao cérebro em torno de 15 ms depois) demora em torno de 500 ms 

para gerar uma resposta consciente, mas essa resposta é pré-datada para um ins-

tante quase 500 ms anterior à chegada do estímulo ao cérebro. Assim, a sensação 

consciente é percebida subjetivamente como ocorrendo logo após o estímulo na 

mão. Libet e colaboradores (1979) chegaram à sua conclusão, de que demora para 

o estímulo provindo da mão ser processado conscientemente porque ele podia ser 

mascarado por um estímulo elétrico pulsado direto no córtex somatossensorial 

(onde chega o estímulo da mão), cujo início era em torno de 250 ms após a chegada 

do estímulo no córtex (Figura 1d). Esse estímulo elétrico no córtex tinha que durar 

em torno de meio segundo para passar a ser sentido conscientemente (Figura 1c) 

e não era percebido de maneira pré-datada. Em outros termos: se o estímulo na 

mão ocorresse 500 ms após o início do estímulo no córtex, ambos os estímulos 

seriam percebidos simultaneamente! (LIBET et al., 1979)

Em suma, quando um tenista rebate um saque, sua resposta é automática; 

ele adquire consciência do que fez ½ segundo após a rebatida; porém, essa memó-

ria é projetada ou pré-datada em ½ segundo, de forma a coincidir com o instante 

real da rebatida. Tal mecanismo evoluiu devido às suas vantagens em termos de 

seleção natural. Isso é um exemplo de como a realidade externa serve de "atrator" 

para a construção subjetiva da representação da realidade.

Figura 1 - (a) O estímulo na pele é sentido como ocorrendo 15 ms depois, que é o tempo real 

de chegada do estímulo no cérebro. (b) Estímulo direto no córtex somatossensorial, de 60 pps 

(pulsos por segundo), durando apenas 250 ms, não gera nenhuma sensação. (c) Já um estímulo 

mais longo no cérebro começa a gerar uma sensação consciente após 500 ms. (d) Quando o 

estímulo cerebral se inicia 250 ms após o estímulo na mão, este é mascarado, indicando que a 
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sensação consciente do estímulo na mão só surge (sem mascaramento) após um certo tempo, 

que acaba sendo 500 ms, e que este é portanto “pré-datado”. (e) No caso em que o estímulo no 

cérebro começa antes, não ocorre mascaramento do estímulo da mão.

Fonte: LIBET et al., 1979.

Para investigar mais a fundo essas questões, fora da sala de cirurgia, Libet co-

locou o sujeito do experimento sentado diante de um osciloscópio (uma tela de TV). 

Nesta tela, um ponto luminoso que girava no perímetro de um círculo, dando voltas a 

cada 2,56 s, serviria como um relógio para o sujeito. No instante em que ele tomasse 

uma decisão consciente (ou tivesse a sensação de tê-la tomado), ele deveria registrar 

na memória a posição do ponto luminoso em relação às divisões do círculo do relógio.

A decisão que o sujeito deveria tomar, no momento que quisesse, era a de 

simplesmente mexer um dedo ou o pulso da mão direita, que estava acoplada a um 

eletromiógrafo, aparelho que indica o instante do movimento muscular. Além dis-

so, um eletroencefalograma registrava o potencial elétrico em uma região escolhi-

da do córtex somatossensorial. Como já se sabia desde o trabalho de Kornhuber e 

Deecke (1965), o sinal elétrico associado a uma decisão consciente de movimento 

é precedido por um potencial de prontidão (readiness potential) no cérebro, que se 

inicia até meio segundo antes do ato. A novidade de Libet era marcar (com o reló-

gio na tela) o instante em que o sujeito julgava ter tido o ato consciente. 
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Os resultados obtidos estão representados na Figura 2. O potencial de 

prontidão se inicia (MN, na Figura 2d) em torno de 550 ms antes do movimento 

da mão. Quanto ao instante da decisão consciente, os sujeitos relatavam que ela 

teria ocorrido em torno de 200 ms (W) antes do movimento. A conclusão de Libet 

e colaboradores (1983), portanto, foi de que a atividade preparatória no cérebro 

ocorreu 350 ms antes da tomada de decisão consciente!

Figura 2 - (a) Escala apresentada em Libet e colaboradores (1983), marcando o tempo, em 

milissegundos (ms) e a voltagem (em microvolts) no eletroencefalograma (EEG). (b) Plotagem 

original do potencial de prontidão: MN (de main negative) registra o instante de subida do 

potencial (com sinal elétrico negativo), e o eixo vertical W (de wish) marca o instante de 

tomada de consciência da decisão, no tempo lido pelo sujeito no relógio. (c) Curva do potencial 

evocado no córtex somatossensorial, associado a um leve estímulo (em tempo aleatório) na 

mão, e usado para calibrar as leituras subjetivas de tempo. (d) Esquema do potencial associado 

à curva b, com indicação da subida do potencial (MN), associado à intenção inconsciente 

(–550 ms), do instante atribuído à consciência da tomada de decisão (W, – 200 ms), e da 

realização da ação (0 ms).

Fonte: LIBET et al., 1983.
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Tal resultado gerou diversas reações positivas e negativas.3 A conclusão 

aceita pela maior parte dos neurocientistas é de que, de fato, as experiências 

conscientes são causadas por atividade cerebral que ocorre anteriormente. Essa 

resposta parece sugerir que a consciência não teria um real papel causal nas nos-

sas tomadas de decisão, o que é consistente com o epifenomenalismo, a concepção 

segundo a qual a mente é apenas um apêndice inerte do cérebro, uma consequên-

cia sem poderes causais, de maneira semelhante a uma sombra em relação a uma 

coisa material. Isto poria em cheque a concepção tradicional de que o ser humano 

teria livre arbítrio. (GALLAGHER, 2006)

Mas uma pequena parcela dos neurocientistas, e também muitos filósofos, 

buscaram conciliar o livre arbítrio com esse resultado. O próprio Libet (1999,  

p. 51-52) se voltou contra a interpretação usual de seus experimentos, argumentan-

do que a liberdade se conservaria no poder que temos de “vetar” as consequências 

de um potencial de prontidão já iniciado. Ele sugere que a este veto não estaria asso-

ciado um potencial de prontidão próprio, o que é questionado por outros cientistas.

Na passagem do século, o experimento de Libet foi repetido com diversas 

variações, incluindo o uso de neuroimagem. Haggard (2005) aponta vários experi-

mentos que ele interpreta como confirmando que a intenção consciente seria ape-

nas uma consequência de processos cerebrais preparatórios de ações. Descarta, 

porém, a tese de Wegner (2003), segundo a qual “[...] a intenção consciente seria 

parte de uma ilusão de causação mental, inferida retrospectivamente para explicar 

o comportamento” (HAGGARD, 2005, p. 291). Faz isso com base em experimen-

tos com pacientes que têm a síndrome da mão anárquica, devido a lesões no lobo 

frontal e corpo caloso: uma de suas mãos age sem que o paciente tenha vontade 

e nesse caso não há a ilusão de causação mental. (HAGGARD, 2005) Mais recen-

temente, Soon e colaboradores (2008) obtiveram previsões corretas em 57% dos 

casos, a partir de medições com ressonância magnética funcional (fMRI) no córtex 

pré-frontal e parietal, sobre se o sujeito iria mexer a mão direita ou esquerda, até 

7 s antes da realização do ato.

Em paralelo a esse debate dentro do campo epifenomenalista, há diversos 

neurocientistas que questionam a interpretação do experimento de Libet a partir 

de novos experimentos. Trevena e Miller (2010), por exemplo, na Nova Zelândia, 

realizaram uma versão do experimento em que qualquer uma das duas mãos 

3 Dentre as reações negativas, podemos mencionar a do psiquiatra brasileiro Gilberto Gomes (1998), res-
pondidas por Libet (2002).
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poderia ser mexida e notaram a formação do potencial de prontidão mesmo na 

região do córtex somatossensorial correspondente à mão que não foi mexida. 

Até que ponto as funções cerebrais são programadas 
geneticamente?

Examinamos na seção precedente uma série de pesquisas girando em tor-

no de um resultado neurocientífico importante obtido inicialmente na década de 

1980 e de relevância para a nascente pesquisa científica sobre os estados de cons-

ciência. Escolhemos agora mais um estudo de caso, divulgado na passagem do sé-

culo, que foca não nos aspectos temporais, mas espaciais da organização cerebral. 

A pesquisa do indiano Mriganka Sur e colaboradores, trabalhando no 

Massachussetts Institute of Technology (MIT), centra-se na questão da plastici-

dade cerebral. Estudaram como os neurônios do córtex cerebral de mamíferos 

se conectam durante o desenvolvimento do embrião e se alteram na vida adulta. 

Elaboraram um célebre modelo de estudos em cérebros de furões que, ao nasce-

rem, tiveram seus nervos auditivos cortados, sendo que parte dos nervos ópticos 

foram manipulados para se conectarem ao córtex auditivo. Os furões foram esco-

lhidos porque seus cérebros são muito imaturos no nascimento e seus nervos óp-

ticos e auditivos ainda não estão conectados ao tálamo, que é um agrupamento de 

núcleos responsáveis (entre outras coisas) pelo pré-processamento e retransmis-

são de sinais provenientes dos nervos sensoriais (com exceção do olfativo) para di-

versas regiões do córtex e sistema límbico. Sur e sua equipe descobriram que se o 

nervo auditivo do furão recém-nascido fosse impedido de atingir o tálamo, o nervo 

óptico poderia ser manipulado, de forma que, em alguns dias, ele acabaria se co-

nectando também à região auditiva do córtex do furãozinho. (BLAKESLEE, 2000) 

Os cientistas observaram então que a parte do córtex auditivo que rece-

be informação visual (nos furões reconectados) acabou se organizando de forma 

semelhante ao córtex visual. Mostraram que esses furões exibem reflexos visuais 

rudimentares apenas a partir do córtex auditivo. (SHARMA; ANGELUCCI; SUR, 

2000) Em termos práticos, na Medicina, tais estudos são vistos como importan-

tes para entender melhor a recuperação da função cerebral após danos cerebrais, 

bem como para a construção de próteses neurais visando a recuperação de derra-

mes e outros traumas. 
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O que puderam constatar, então, é que a região do córtex auditivo dos 

furões passou a se organizar de maneira semelhante ao córtex visual, em sua 

área V1. Essa área, que é a primeira do córtex a receber a informação da reti-

na (há várias áreas posteriores, como aquela responsável pela identificação de 

contornos, superfícies etc.), possui neurônios que são sensíveis à orientação de 

linhas no campo visual (na vertical, horizontal etc.). Na Figura 3(a), mostra-se um 

mapa cortical da área visual V1, que separa regiões sensíveis a oito orientações 

diferentes de linhas. (SUR; ANGELUCCI; SHARMA, 1999) O padrão resultante 

lembra cataventos em torno de certos pontos. Este padrão é bastante diferente 

do arranjo linear obtido no córtex auditivo, em resposta a diferentes frequên-

cias sonoras: na Figura 4, apresenta-se um tal mapa tonotópico em humanos. 

(DA COSTA et al., 2011) Já o mapa de orientações obtido no córtex auditivo dos 

furões reconectados adultos aparece na Figura 3(b). Nota-se a presença de al-

guns cataventos, cujos centros encontram-se em menor densidade do que em 

V1, e em domínios maiores. 

Figura 3 - (a) Localização do córtex visual V1 no cérebro de um furão, com o mapa das 

respostas normais às orientações de linhas visuais. (b) Localização do córtex auditivo A1, 

com análogo mapa de respostas visuais em um furão reconectado. (SUR; ANGELUCCI; 

SHARMA, 1999, p. 38) Figuras originalmente coloridas.
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Figura 4 - Mapa no córtex auditivo normal de um humano, mostrando faixas que partem, no 

centro, de neurônios com resposta a frequências baixas (L), aumentando para os dois lados, 

até atingir frequências altas (H). (DA COSTA et al., 2011, p. 14069)

Outra maneira de medir a semelhança é mapear as conexões de longo alcan-

ce entre neurônios em uma mesma camada. Na Figura 5, comparam-se os padrões 

na área V1 normal, A1 normal e A1 dos furões reconectados. Nota-se claramente 

que a organização dos neurônios (expressa pelas suas conexões) difere entre as 

áreas visuais e auditivas normais, mas há semelhança entre a área visual normal e 

a auditiva reconectada.

Esses resultados sugerem que os furões reconectados poderiam “ver” atra-

vés de seu córtex auditivo. Isso foi testado pela equipe de Sur, com furões reconec-

tados em apenas um de seus hemisférios cerebrais. Eles foram treinados para virar 

a cabeça para um lado se ouvissem um som, e para outro se vissem um clarão de 

luz. Eles conseguiam ouvir com o lado não reconectado do cérebro. Então, os cien-

tistas cortaram todas as conexões para o córtex visual do furão, mas ele continuou 

virando a cabeça com o clarão de luz! Isso comprovou que eles estavam “vendo” 

luz com seu córtex auditivo reconectado. 

Esse experimento é um bom exemplo do uso do método indutivo na pesqui-

sa científica, encaixando-se no método da diferença sublinhado por John Stuart 

Mill (1843).4

4 Estipulemos que a proposição A corresponde a “V1 conectado ao olho”, B a “clarão de luz”, C a “A1 
conectado ao ouvido”, e D a “A1 reconectado ao olho”. Além disso, X corresponde a “Furão vira a 
cabeça”, e o signo “¬” à negação ou à ausência de uma condição. Podemos agora fazer duas apli-
cações das regras indutivas de Mill, ambas exemplos do “método da diferença”, que é o mais comum 
em Neuropsicologia de Lesões Cerebrais. Primeiro, mostra-se que a área V1 é parte necessária de 
uma condição suficiente para a visão: (1) A, B, C levam a X; (2) ¬A, B, C levam a ¬X. Em segundo lugar, 
conclui-se que o córtex auditivo reconectado também é parte necessária de uma condição sufici-
ente para a visão: (3) ¬A, B, ¬C, ¬D levam a ¬X; (4) ¬A, B, ¬C, D levam a X.
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Figura 5 - Padrões de conexões horizontais de longo alcance nas regiões (a) V1, (b) A1 
normal e (c) A1 reconectado. No original em cores, os mapas indicam a densidade de células 
conectadas com uma célula central, em que foi injetada toxina de cólera B, que desconecta 

os neurônios

Fonte: SHARMA et al., 2000, p. 884.

Dentre as questões gerais consideradas por Sharma, Angelucci e Sur (2000) 

em seu artigo, está a das contribuições relativas dos genes e da experiência na 

construção da estrutura cerebral. A conclusão é que os genes são responsáveis 

por uma espécie de andaime ou estrutura geral, mas que é a experiência que for-

mata a estrutura mais detalhada das regiões cerebrais. (BLAKESLEE, 2001) Foi 

apenas a diferença na sequência e distribuição dos impulsos eletroquímicos que 

chegaram à região A1 dos furões saudáveis e reconectados que foi a responsável 

pela diferença de estrutura entre essas duas regiões, estruturas essas associadas 

a diferentes funções sensoriais (auditiva e visual). 

O trabalho de Sur e sua equipe pode ser considerado um breakthrough – 

uma grande novidade, uma microrrevolução – na campo da Neurociência. Pois, an-

tes de seus resultados, segundo nos contam os neurocientistas entrevistados por 

Blakeslee (2000), muitos cientistas defendiam que os genes, operando antes do 

nascimento, criam os módulos especializados no cérebro, de maneira que o córtex 

auditivo só poderia processar informação auditiva e quase mais nada. 
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Representação explícita de conceitos em neurônios: o neurônio 
da vovó

Uma importante questão no projeto neurocientífico de redução da mente 

ao cérebro é como as ideias são representadas. Pesquisas reforçam cada vez mais 

a noção de que o cérebro é altamente complexo, tanto em sua estrutura como em 

seus possíveis estados de ativação e de que a informação cognitiva está distribu-

ída em suas imensas redes, não havendo um método simples para decifrá-las. De 

fato, pode-se falar em “ondas de informação” que se alastram por dezenas de áreas 

corticais interconectadas e envolvem múltiplas sensações. Apesar da dificuldade 

em vislumbrar como se dá a representação mental neste sistema aparentemente 

desordenado, tem sido possível fazer experimentos que indicam quais objetos do 

mundo estão associados a respostas de neurônios específicos. 

Uma engraçada história de deboche, contada pelo professor Jerome Lettvin, 

no MIT, em torno de 1969, ilustrou a possibilidade de haver neurônios especiais 

para representar nossa mãe. (GROSS, 2002) Se todos esses hipotéticos neurônios 

da mãe fossem removidos cirurgicamente por um neurocientista ávido por ganhar 

o Prêmio Nobel, isso resultaria na perda completa da memória a respeito da mãe. 

O passo seguinte, e para esse cientista, improvável, seria estudar a célula da vovó 

(grandmother cell). Essa hipótese, de que a representação de um objeto particular 

do mundo estaria associada a um pequeno grupo de neurônios, considerada desde 

então pela maioria dos neurocientistas como infame e absurda, ficou conhecida 

como teoria da célula da vovó. 

Mais de trinta anos depois, uma série de experimentos reviveu com força a 

discussão sobre essa antiga fábula. (QUIROGA et al., 2005) Esses foram realizados 

pelo argentino Rodrigo Quian Quiroga e colegas, no laboratório de Christof Koch 

na Caltech, que já mencionamos como pioneiro no estudo científico da consciên-

cia, ao lado do célebre Francis Crick. Pacientes com epilepsia podem ser subme-

tidos a implantes de eletrodos profundos, e esses foram utilizados para medir a 

atividade de neurônios de uma região que inclui o hipocampo, e está relacionada a 

várias funções, incluindo a formação de novas memórias. Dezenas de imagens fo-

ram mostradas aos pacientes. Os neurônios dessa área têm resposta esparsa, es-

tando a maioria do tempo em silêncio, mas parte desses se excitaram quando algu-

ma foto específica, ou fotos de um objeto específico, foram exibidas. Por exemplo, 

um grupo de neurônios respondeu apenas a uma foto da atriz Jennifer Aniston. 

A surpresa maior veio na segunda sessão, quando fotos adicionais relacionadas a 
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Jennifer foram mostradas, incluindo fotos da atriz com diversas roupas, em diver-

sas posições. Uma célula se ativou para todas essas fotos e inclusive quando ape-

nas o seu nome impresso foi mostrado, e não respondeu à foto de nenhuma outra 

atriz. Curiosamente, na foto em que Jennifer estava com Brad Pitt, esse neurônio 

não se ativou. Esse neurônio foi batizado de Jennifer Aniston. Foram encontradas 

células para Bill Clinton, Torre de Pisa, animais pequenos fofos e mesmo para o 

Teorema de Pitágoras.

Experimentos seguintes mostraram ainda que essas células se formam com 

relativa rapidez, em poucos dias. Células ativadas exclusivamente na presença dos 

próprios pesquisadores e das enfermeiras, pessoas que eram anteriormente des-

conhecidas aos pacientes, foram logo encontradas.

O que podemos concluir? Que temos neurônios que respondem de forma 

altamente específica a certos objetos do mundo, de forma invariante a como es-

ses objetos são apresentados e ao contexto em que se encontram. É como se hou-

vesse um conjunto específico de neurônios relacionado ao conceito de um objeto 

particular ou classe de objetos. Com este argumento, os autores nomearam esses 

neurônios de células de conceito (concept cells); informalmente, porém, ficaram co-

nhecidos como Jennifer Aniston cells. Claro, o experimento não mostra que existe 

uma única célula ativada para cada objeto percebido; das muitas que o são, apenas 

uma foi registrada pelo experimento.

Não seria imenso o número de neurônios necessários para representar 

tudo o que temos em nossa mente? As fotos foram escolhidas por se referirem a 

objetos conhecidos pelos pacientes; naturalmente, objetos desconhecidos não te-

riam um conjunto de neurônios correspondente específico. Da mesma forma, por 

conta da invariância aos detalhes, não necessitamos um grupo de neurônios para 

cada pose da atriz, mas apenas para o conceito geral relacionado àquela pessoa, 

isto é, para a descrição abrangente com a qual a poderíamos definir. Neurônios 

que representam propriedades da atriz, como a propriedade de ser chamada pelo 

nome Jennifer, podem, em teoria, ser reutilizados para representar outros concei-

tos, como Jennifer Lopez. 

Esse resultado não seria uma contraprova à visão distribuída do cérebro, 

ou seja, à tese de que cada memória é codificada pelo padrão de atividade de 

uma grande coleção de neurônios? Sim e não. Sim, pois muitos autores dessa es-

cola defendem a existência de representações implícitas. Assim, seria possível 

sustentar, em princípio, que para distinguir se o paciente está vendo Jennifer 
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Aniston teríamos que decifrar um código complexo escondido na ativação de mi-

lhões de células. Alguns consideram que isso é impossível, mesmo em princípio. 

Nicolelis (2011) romantiza esse cenário utilizando a alegoria de uma enigmática 

“orquestra neuronal” para a diversidade de ativações neuronais, orquestra inte-

ligível apenas em seu todo. Mas isso não é o que depreendemos dos experimen-

tos de Quiroga.

De forma alguma os experimentos evidenciam que um conjunto específico 

de neurônios é capaz de, sozinho, representar e reidentificar Jennifer Aniston. 

Da retina, onde a luz emitida pelas fotos é captada na forma de fótons, até o 

hipocampo, várias etapas de processamento cortical são necessárias. Modelos 

computacionais, como os do grupo de Tomaso Poggio (SERRE et al., 2007), im-

plementam esse processo, nos quais, a cada uma das camadas, aumenta a espe-

cificidade dos neurônios ativados em relação a objetos percebidos, mas também 

aumenta sua invariância a detalhes, como a posição dos objetos. Neurônios em 

camadas intermediárias poderiam estar relacionados a letras escritas ou a cabe-

los ruivos.

Poderíamos, igualmente em termos de modelo, imaginar que um conjunto 

de neurônios está conectado a outro de forma homóloga a como o conceito que 

o conjunto representa está relacionado aos conceitos desses outros neurônios. 

Dessa forma, não seria eliminada a hipótese da rede neural distribuída, nem a ideia 

de sua complexidade. Esse modelo apenas indicaria que cada elemento da rede 

tem uma relação com o mundo exterior muito mais direta do que muitos imaginam.

É importante ressaltar que não se sabe a função exata desses neurônios. 

Além disso, sabe-se que indivíduos com lesões no hipocampo ainda podem reco-

nhecer pessoas. Isso leva a acreditar que as células relatadas estejam relacionadas 

com a formação de novas memórias, mas possivelmente não sejam necessárias 

para a reativação posterior dessas memórias.

A ideia de que existem representações explícitas expressas em neurônios 

específicos não é nova e a história da criação do mito do neurônio da vovó, contada 

por Gross (2002), relata como os experimentos de Hubel e Wiesel, ganhadores do 

Nobel em 1981, iniciaram uma pequena revolução e uma escola de pensamento. 

Em 1959, eles descobriram células no córtex visual de gatos que respondiam a pe-

quenos traços com uma orientação específica. Horace Barlow, bisneto de Charles 

Darwin, firmou-se como ícone dessa escola ao postular cinco dogmas da doutri-

na neuronal. (BARLOW, 1972) Muitos experimentos desde então aumentaram 
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o catálogo de células com respostas específicas e invariantes, como a resposta a 

imagens de mãos e rostos de macacos (face neurons), a ativação por movimentos 

específicos próprios ou de outro macaco, importantes para o estudo da interação 

social (mirror neurons – neurônios espelho), ou neurônios do hipocampo de ratos 

ativados apenas quando este está numa posição específica no ambiente (place 

cells).

Até esse ponto do texto, utilizamos com demasiada liberdade expressões 

como "objeto" e "pessoa" para referentes no mundo, e "conceito" para represen-

tações mentais. Para podermos interpretar essas descobertas e relacionar neurô-

nios a representações mentais, a definição do que seja um conceito torna-se fun-

damental. Se o grupo de neurônios responder às fotos, mas não ao nome da atriz, 

seria igualmente uma concept cell? E se apenas não responde quando está com 

Brad Pitt? Esse é um ponto teórico em relação ao qual a Filosofia poderia dar uma 

real contribuição. Discussões quentes sobre a definição de concept cells entre neu-

rocientistas (tanto os autores desses experimentos, quanto entusiastas e oponen-

tes) mostraram uma clara falta de domínio e consenso terminológico. (BOWERS, 

2011; QUIAN QUIROGA; KRIEMAN, 2010)

Por outro lado, um neurocientista verá muitas das definições filosóficas de 

“conceito” como passíveis de experimentação e refutação com as técnicas atuais.

Os problemas difíceis da consciência

Mencionamos, na introdução, os chamados problemas difíceis da pesquisa 

em consciência, como aquele de explicar cientificamente as qualidades subjetivas 

das sensações. A pesquisa de Sur, vista anteriormente, deixa claro que o padrão 

de conectividade das regiões primeiras dos córtices visual e auditivo é diferente, 

ou seja, possuem organizações diferentes. Isso levanta uma questão importante: 

estaria essa diferença de organização ligada, de maneira essencial, às diferenças 

entre os qualia visuais e auditivos?

Parece que a única maneira viável, no futuro próximo, de pesquisar ques-

tões desse tipo, envolvendo avaliação dos qualia, seja envolvendo seres humanos 

conscientes, que possam relatar as alterações subjetivas a que estão sendo sub-

metidos. Não temos condições de imaginar quais seriam os qualia vivenciados sub-

jetivamente por morcegos (NAGEL, 1974) e nem sabemos ao certo se daltônicos 

possuem um espectro subjetivo de cores diferente do das pessoas normais. 
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Tais questões, classificadas como filosóficas, começam, no entanto, a apa-

recer no horizonte dos neurocientistas, abrindo a possibilidade de que, dentro de 

algumas décadas, ao menos possa haver a proposta de uma teoria científica que 

dê conta minimamente do problema difícil da consciência. O teste de tal teoria tal-

vez encontre dificuldades intransponíveis, mas o interessante é que nem ao me-

nos uma proposta razoável tenha sido dada, no contexto fisicista (materialista) da 

Neurociência contemporânea. O fato de tal proposta ainda não ter sido feita pa-

rece indicar que ela envolverá mais de uma ideia- chave, ideias essas que talvez já 

possam ter sido aventadas isoladamente (mesmo de forma rudimentar), mas cuja 

correta combinação ainda não foi pensada. 
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As relações entre ciência e tecnologia:  
o caso da Nanotecnociência

Cátia Gama

Osvaldo Pessoa Júnior

Introdução

O desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia está trazendo grandes 

mudanças para a sociedade contemporânea. Nanociência e Nanotecnologia refe-

rem-se respectivamente ao estudo e à manipulação de materiais e dispositivos que 

possuem pelo menos uma de suas dimensões na ordem de dezenas de nanômetros. 

(SCHULZ, 2005, p. 58; WOLF, 2009, p. 1) A Nanotecnologia é caracterizada por 

grande abrangência e por sua natureza interdisciplinar, utilizando um conjunto de 

técnicas baseadas na Física Microscópica, na Química e na Biologia Molecular.

Pretende-se, com a manipulação de átomos e moléculas, entender as no-

vas propriedades da matéria e modificar a forma com que está arranjada, obtendo 

novos produtos mais resistentes, mais baratos, mais leves e, dessa maneira, trans-

formar profundamente as áreas de Engenharia de Materiais, Eletrônica, Medicina, 

Energia, Meio Ambiente, Biotecnologia, Agricultura e Segurança Nacional. 

(ALTMANN, 2005, p. 35; SCHULZ, 2009, p. 34; SILVA, 2002)

A Nanociência e a Nanotecnologia trouxeram imensos e ainda não precisa-

mente mensurados impactos científicos e econômicos, levando países de todo o 

mundo, especialmente os EUA, o Japão e os da Comunidade Europeia, a traçarem 

planos de iniciativa e financiamento privilegiados para manterem a competitivida-

de de suas empresas no mercado. Assim, o impacto da Nanotecnologia deverá ser 
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imenso no século XXI, sendo acompanhado pelo desenvolvimento dessa ciência 

que estuda a fronteira entre os mundos clássico e quântico.

Neste trabalho, apresentamos alguns princípios da Nanociência e da 

Nanotecnologia, enfocando brevemente a importância das técnicas de micros-

copia. Visando descrever alguns novos produtos desenvolvidos e outros ain-

da em desenvolvimento, tomaremos como estudo de caso os nanomateriais de 

carbono. Buscamos também avaliar os possíveis impactos da Nanociência e da 

Nanotecnologia para a sociedade e meio ambiente, levantando questões relativas 

ao engajamento público em Nanotecnologia.

Definição de Nanociência e Nanotecnologia

Pode-se definir Nanociência como a ciência relacionada à manipulação da 

matéria ao nível molecular, que busca entender o comportamento de materiais 

que ocorrem na escala nanoscópica. O prefixo grego nano é utilizado para espe-

cificar um bilionésimo (10–9); assim, um nanômetro (nm) é 10–9 m, ou seja, um bi-

lionésimo de metro. A Nanociência é uma disciplina interdisciplinar, envolvendo 

contribuições da Física, da Química e da Biologia. A Nanotecnologia, por sua vez, 

aproveita a criação de novos materiais para desenvolver novos produtos e dispo-

sitivos. (MELO; PIMENTA, 2004, p. 10; WOLF, 2009, p. 1) 

Não há sempre uma distinção clara entre as pesquisas de Nanociência e de 

Nanotecnologia, termos que muitas vezes aparecem como que fundidos no termo 

Nanotecnociência. (SCHULZ, 2008, p. 1)

Apesar de o interesse humano pelo estudo e aplicação da Nanociência e da 

Nanotecnologia ser recente, estruturas nanométricas complexas estão presentes 

na natureza há bilhões de anos, desde quando os átomos e moléculas começaram 

a se organizar em estruturas complexas autorreplicativas, ácidos nucléicos como 

RNA e DNA, constituindo o passo fundamental para o surgimento da vida. De 

fato, o surgimento das células, com toda a sua complexidade e auto-organização, 

é um exemplo de nanossistemas biológicos que evoluíram na natureza. (MELO; 

PIMENTA, 2004, p. 11-12; WOLF, 2009, p. 2)

Na cultura humana, um dos primeiros exemplos de processos envolvendo 

isolamento de moléculas foi com a tinta nanquim, produzida pelos chineses há 

cerca de 2 mil anos. O nanquim é constituído de partículas nanométricas de gra-

fite suspensas em água. Os chineses descobriram a vantagem de adicionar goma 

arábica à emulsão, o que impede que as partículas de grafite se juntem. (MELO; 
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PIMENTA, 2004, p. 12) Também na antiga civilização egípcia, quando as pessoas 

incorporavam cores ao vidro, eles estavam trabalhando, sem saber, com nanopar-

tículas. Essa técnica foi aperfeiçoada nos vitrais das igrejas medievais. Os vidrei-

ros da época descobriram que a adição de partículas de ouro ou prata de diversos 

tamanhos aos vidros tinha a característica de tornar as cores dos vidros variáveis 

e brilhantes. Tal efeito óptico é causado pelas nanopartículas compostas de ouro e 

prata. O exemplo mais antigo dessa técnica é o cálice de Licurgo, que remonta ao 

século IV d.C. Esse cálice romano é feito de vidro que parece verde sob luz refleti-

da, mas é vermelho sob luz transmitida através dele. (ALVES, 2004, p. 28; SCHULZ, 

2005, p. 62)

Microscopia atômica

A hipótese da existência de átomos surgiu na Antiguidade, mas foi apenas 

no séc. XIX que se passou a ter ideia de suas dimensões físicas, sendo que apenas 

no início do séc. XX que essa hipótese tornou-se consensual. (ROCHA, 2007)

As primeiras imagens mostrando átomos individuais foram obtidas com o 

microscópio iônico de campo (field ion microscope), inventado por Erwin W. Müller, 

físico alemão da Penn State University. A observação foi feita em 1955, junta-

mente com seu aluno indiano, Kanwar Bahadur, representando o primeiro grande 

passo para a superação da noção de que os átomos seriam pequenos demais para 

serem de alguma forma individualmente identificados. (CASTILHO, 2003, p. 367-

372; REGIS, 1997, p. 50-51) 

Em 1959, Richard Feynman ministrou uma palestra intitulada Há mais es-

paços lá embaixo, que é geralmente considerada o nascimento da Nanotecnologia. 

(MARTINS, 2005; MELO; PIMENTA, 2004, p. 12; REGIS, 1997, p. 148-150) Nessa 

palestra, ele afirmou:

[...] não tenho medo de considerar a questão final em relação 
a se, em última análise – no futuro longínquo –, poderemos ar-
ranjar os átomos da maneira que queremos; os próprios áto-
mos, no último nível de miniaturização! (FEYNMAN, 2004,  
p. 151)

Assim, propôs ao público científico uma ideia inovadora, quando as técni-

cas de manipulação artificial de átomos e moléculas estavam ainda engatinhan-

do e a ideia de usar isso para a criação de novos produtos pode ser considerada 
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visionária. Essa ideia, de podermos criar nanossistemas artificialmente por meio 

da manipulação de átomos e moléculas, inspirou alguns cientistas a trabalharem 

no desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia. 

Em 1981, no laboratório da International Business Machines Corporation 

(IBM) em Zurique, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer deram um passo fundamental 

para a criação dessa nova área tecnocientífica, ao construírem o microscópio de 

varredura por tunelamento eletrônico – Scanning Tunneling Microscope (STM). 

Com ele, mais um limite humano foi superado, possibilitando, pela primeira vez, 

a geração de imagens detalhadas de superfícies com resolução atômica. (ALVES, 

2004, p. 24; CHAVES, 2002; REGIS, 1997, p. 185-188)

O funcionamento do microscópio de tunelamento por varredura é concei-

tualmente simples: uma agulha extremamente fina, cuja ponta é constituída de 

alguns poucos átomos ou até mesmo de um único átomo, “tateia” uma superfície 

condutora ou semicondutora sem nela tocar, dela afastada de menos de um na-

nômetro. Durante a varredura da agulha, quando aplicada uma diferença de po-

tencial elétrico entre a amostra e a ponta, ocorre a passagem de uma corrente de 

tunelamento entre a agulha e a superfície e, com base nessa minúscula corrente 

elétrica, um computador constrói uma imagem extremamente magnificada da su-

perfície, na qual ficam visíveis os seus átomos. Dessa forma, pela primeira vez, o 

relevo atômico da superfície de um corpo pôde ser “visto” e investigado. (CHAVES, 

2002; SILVA, 2002; WOLF, 2009, p. 160-165)

O STM deu origem a uma família de instrumentos de visualização e mani-

pulação na escala atômica, coletivamente denominados microscópios de sonda de 

varredura, ou microssondas eletrônicas de varredura – Scanning Probe Microscopes 

(SPM) –, que constituem o paradigma atual para a instrumentação em Nanociência. 

Além da visualização nanométrica da superfície, os SPMs permitem “manipular” 

átomos e moléculas. Esses feitos foram demonstrados em 1990, quando Donald 

Eigler e Erhard Schweizer, do laboratório da IBM em Almaden, Califórnia, escre-

veram o logotipo da IBM posicionando precisamente 35 átomos de xenônio sobre 

uma superfície de níquel. (CHAVES, 2002)

Esses microscópios são constituídos de três elementos que precisam estar 

acoplados. Primeiro, a sonda em si, objeto que precisa ter uma resolução nanoscó-

pica. Segundo, essas sondas precisam ser deslocadas sobre o objeto de estudo de 

forma controlada, com precisão da ordem de nanômetros ou mesmo angstroms 

(décima parte de nm). Por último, a variação da medição de uma propriedade física, 
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em função da posição da sonda, é registrada em imagens do objeto estudado (ou 

manipulado) em escala atômica. (SCHULZ, 2007, p. 8)

Foi o desenvolvimento de técnicas para manipulação da matéria na es-

cala nanoscópica que possibilitou os grandes avanços da Nanociência e da 

Nanotecnologia, levando à identificação de propriedades físicas e químicas impor-

tantes para o desenvolvimento de novos dispositivos e materiais, que está trans-

formando nossa relação com os diversos setores da vida cotidiana.

Existem dois procedimentos gerais para obtenção de materiais em escala 

nanométrica. O primeiro é conhecido como top-down (de cima para baixo), no qual 

um objeto nanométrico é obtido pela eliminação do excesso de material existen-

te em uma amostra maior do material: isto é feito por litografia e engenharia de 

precisão. O segundo procedimento é o bottom up (de baixo para cima), às vezes 

denominado Nanotecnologia molecular, que consiste na criação de estruturas or-

gânicas, inorgânicas, e mesmo híbridas, átomo por átomo, molécula por molécula. 

A obtenção de materiais com o procedimento bottom up pode ocorrer mediante 

técnicas de síntese química, automontagem (self assembly) e montagem posicional, 

sendo que há uma tendência de convergência entre estas técnicas. (ALVES, 2004, 

p. 29; WHITESIDES; LOVE, 2008, p. 21; WOLF, 2009, p. 133)

Nanomateriais de carbono

Há diversas propostas de classificação das áreas de pesquisa da Nanociência 

e da Nanotecnologia. No artigo em inglês da Wikipédia, Nanotechnology, en-

contramos a seguinte classificação geral em seis grandes áreas: Nanomateriais, 

Nanomedicina, Automontagem Molecular, Nanoeletrônica, Microscopia de Sonda 

de Varredura, e Nanotecnologia Molecular. Não pretendemos cobrir todas essas 

áreas, mas apenas enfocar uma linha específica de pesquisa, a dos nanomateriais 

de carbono. (NANOTECHNOLOGY, [entre 2003 e 2014])

O carbono é nosso conhecido do carvão e da fuligem negra de certas cha-

mas. Ele também é o elemento presente no grafite dos lápis e lapiseiras. O grafite, 

que é encontrado em minas no Sul do Brasil e em outras partes do globo, é formado 

por camadas planares de átomos, ligados em uma estrutura hexagonal, lembran-

do alguns tipos de tela de galinheiro, camadas essas que isoladamente se chamam 

grafeno. No grafite, essas camadas são empilhadas e a ligação atômica entre as 

camadas é mais fraca do que dentro de uma mesma camada de grafeno, que possui 
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uma estrutura extremamente estável, nas condições normais de temperatura e 

pressão (Figura 1). 

Figura 1 - Estrutura do grafite. Camadas de grafeno, consistindo de estruturas hexagonais, 

são empilhadas com ligações mais fracas entre si

Fonte: NEW TRADITIONS PROJECT, 1996.

O carvão e a fuligem não têm uma estrutura tão ordenada e podem ser 

considerados amorfos (sem forma definida) ou pode-se considerar que eles sejam 

constituídos de minúsculos pedacinhos de grafite, quebrados e misturados sem 

ordenação.

Parece incrível que o diamante, tão duro e transparente, seja constituído do 

mesmo elemento que o grafite, que é preto e maleável. De fato, é possível trans-

formar o grafite em diamante sob altas pressões. O que ocorre é que as ligações 

entre os átomos de carbono se modificam e o diamante passa a apresentar uma es-

trutura tetraédrica. As ligações do diamante são menos estáveis que a do grafeno, 

mas no diamante os átomos ficam mais compactados, o que torna o diamante mais 

estável a grandes pressões. (NEW TRADITIONS PROJECT, 1996)

Em 1985, Harold Kroto e colaboradores, procurando mimetizar condições 

interestelares para provar a existência de grandes cadeias de carbono no espaço si-

deral, realizaram o seguinte experimento: No laboratório de Robert Curl e Richard 

Smalley, na Rice University (EUA), incidiram em uma placa de grafite um laser pulsa-

do de alta frequência e energia, sob uma corrente de hélio. O calor extremo produzi-

do no grafite gerou um estado de plasma, em que os elétrons se separam de seus nú-

cleos. Deste estado, formaram-se agregados de carbono, que foram analisados em 

um espectrômetro de massas, instrumento que mede as massas de moléculas. Nessa 
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análise, os cientistas identificaram a formação de moléculas constituídas apenas por 

átomos de carbono, sendo que as com massas correspondendo a 60 e 70 átomos de 

carbono eram mais abundantes. Ao se estudar a forma geométrica dessas moléculas 

de C
60

 e C
70

, que são bastante estáveis, descobriu-se que são excepcionalmente si-

métricas, possuindo a forma de uma bola de futebol (Figura 2).

Figura 2 - À direita, o fulereno C
60

, também chamado de buckminsterfulereno ou buckybola, 

molécula com 60 átomos de carbono, dispostos nos vértices de um isocaedro truncado, 

formado por 12 pentágonos e 20 hexágonos. À esquerda, a molécula de coranuleno C
20

Fonte: KRUEGER, 2010, p. 34.

O nome de fulerenos foi dado a essas moléculas, em homenagem ao arqui-

teto Buckminster Fuller, criador dos domos geodésicos que seguem o mesmo prin-

cípio de simetria e estabilidade. Dependendo da substância que era misturada ao 

C
60

, ele adquiria um comportamento elétrico diferente, podendo funcionar como 

isolante, condutor, semicondutor ou supercondutor. A descoberta dos fulerenos 

rendeu o prêmio Nobel de química para Kroto, Curl e Smalley em 1996, sendo que 

os dois outros coautores da descoberta eram alunos de pós-graduação. (ALVES, 

2004; KRUEGER, 2010)

Em 1991, Sumio Iijima observou, por meio da microscopia eletrônica, a 

existência de compostos formados por múltiplas camadas de folhas de grafe-

no enrolados de forma cilíndrica. Estes compostos foram nomeados nanotubos 

devido à sua forma tubular e ao fato de seu diâmetro ter dimensões nanométri-

cas. Posteriormente, estes nanotubos de múltiplas camadas – Multi-Wall Carbon 

Nanotubes (MWCNs) –, foram sintetizados por meio de técnicas semelhantes às 

utilizadas para a obtenção dos fulerenos-C60. Em 1993, foram obtidos os nano-

tubos de uma única camada, os single-wall carbon nanotubes (SWCNs), formados 

por uma única folha de grafite enrolada de forma cilíndrica. (IIJIMA, 1991; IIJIMA; 

ICHIHASHI, 1993)
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Os nanotubos de carbono possuem propriedades mecânicas e eletrônicas 

notáveis. Para entendermos essas propriedades, é necessário levar em conta seu di-

âmetro e sua quiralidade. A palavra quiral vem do grego para mão, pois nossas duas 

mãos têm quiralidade diferente, dado que sua orientação tridimensional é diferente. 

No nosso contexto, a quiralidade se refere à torção de um nanotubo, que ocorre em 

um certo sentido e com um certo ângulo de helicidade, f. Estes dois parâmetros, diâ-

metro do nanotubo e helicidade, levam ao cálculo dos chamados índices de Hamada: 

(n,m). Um nanotubo de carbono é constituído de uma folha de grafite (grafeno) enro-

lada de tal forma que coincidam dois sítios cristalograficamente equivalentes de sua 

rede hexagonal. O vetor quiral Ch define a posição relativa dos dois sítios, e é defini-

do mediante dois números inteiros (n,m) e pelos vetores unitários da rede hexagonal 

a
1
 e a

2
, onde Ch = na1 + ma2, como indicado na Figura 3. (COLUSSI, 2008; HERBST; 

MACÊDO; ROCCO et al., 2004; KRUEGER, 2010)

Figura 3 - Diagrama da formação de nanotubos de carbono, a partir de uma folha de grafite. Neste 

exemplo, o tubo se forma enrolando a região cinza. Os resultantes índices de Hamada são (4,2)

Fonte: HERBST e colaboradores (2004, p. 986).

Em função dos índices de Hamada (n,m), um nanotubo de carbono é metáli-

co quando a diferença n – m for zero ou múltiplo de 3, caso contrário será um semi-

condutor. Em 2001, Cees Dekker, biofísico holandês, demonstrou com seu grupo 

que os nanotubos poderiam ser utilizados como transistores ou outros dispositi-

vos eletrônicos (POSTMA et al., 2001). No mesmo ano, a equipe da IBM (nos EUA) 

construiu uma rede aleatória de nanotubos, chamada nanorrede, que permite a 

construção de dispositivos eletrônicos, como transistores transparentes, células 

solares e sensores de baixo custo. (ALVES, 2004, p. 25; GRUNER, 2008)
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Além das notáveis propriedades eletrônicas dos nanotubos de carbono, eles 

possuem alta resistividade e são também muito leves, perfeitos para a construção 

de fibras e polímeros. São excelentes condutores de calor, podendo ser utilizados 

como dissipadores de calor. Possuem a propriedade de luminescência, proprieda-

de importante para marcadores e cintiladores em sistemas biológicos. São estru-

turas cilíndricas perfeitas e estão sendo utilizados para fabricação de pontas para 

os microscópios de resolução atômica e para antenas.

Em 2004, os físicos russos Andre Geim e Kostantin Novoselov, da 

Universidade de Manchester, conseguiram isolar um único plano do grafite por 

esfoliação mecânica do grafite, utilizando uma fita adesiva. (GEIM; NOVOSELOV, 

2007) Dessa forma, obtiveram, pela primeira vez, o grafeno, material estável e fle-

xível que promete revolucionar a indústria de semicondutores. Esse trabalho ren-

deu-lhes o prêmio Nobel de Física de 2010.

Grafeno é o nome dado a uma monocamada planar de átomos de carbono 

dispostos em uma rede bidimensional hexagonal e é base para outras estruturas 

de carbono, como os fulerenos-C60, os nanotubos de carbono e o grafite, confor-

me mostra a Figura 4.

Figura 4 - Plano de grafeno originando diferentes estruturas alotrópicas do carbono

Fonte: GEIM; NOVOSELOV (2007, p. 184).
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A preparação do grafeno em laboratório abriu as portas para o estudo ex-

perimental de suas propriedades. Uma aplicação é na área de transporte elétrico 

em dispositivos do tipo transistores de efeito de campo, à base de grafeno. Devido 

à sua alta qualidade cristalina, o grafeno é o melhor condutor elétrico à tempera-

tura ambiente que se conhece, apresentando “transporte balístico”: os elétrons se 

movem livremente, sem serem dispersados pelo meio. O caminho livre médio dos 

portadores pode chegar a centenas de nanômetros e sua condutividade térmica 

nunca é menor do que um quantum de condutância. (GEIM; KIM, 2008, p. 83-84; 

MAFRA, 2008, p. 2) 

Uma propriedade elétrica inusitada do grafeno é que elétrons e buracos 

têm massa de repouso efetiva nula e se comportam como partículas relativísticas, 

sendo descritos pela equação de Dirac para partículas de spin ½. A velocidade atin-

gida por esses portadores de carga é chamada “velocidade de Fermi” (vF ≈ 106 m/s). 

(NOVOSELOV et al., 2005)

Em suma, o grafeno exibe uma alta estabilidade química e mecânica e uma 

série de outras propriedades, que o tornam um material promissor para o mer-

cado tecnológico. Há uma variedade de dispositivos que poderão ser feitos com 

grafeno, que já aparece em protótipos de transistores, memórias, monitores flexí-

veis, baterias, sensores de gás de alta sensibilidade e outros dispositivos. (ASHLEY, 

2009, p. 18; GEIM; KIM, 2008, p. 87) 

No geral, porém, até agora, foram dados apenas os primeiros passos para 

o desenvolvimento da Nanotecnologia, em direção à construção de máquinas e 

circuitos complexos, átomo a átomo. O desenvolvimento de novos materiais e o 

entendimento de propriedades físicas fundamentais mostram que a Nanociência 

e a Nanotecnologia apresentam grande potencial para mudar radicalmente produ-

tos e processos. (ROUKES, 2008)

Lei de Moore e o futuro com a Nanotecnologia

Gordon Moore, um dos cofundadores da Intel, formulou uma “lei”, nos pri-

mórdios da microeletrônica, que afirma que é constante o intervalo de tempo 

que demora para dobrar o número de componentes (transistores) de um chip. 

Em 1965, previu que o tempo para dobrar esse número de componentes seria 

de 12 meses, mas, em 1975, reviu essa previsão, anunciando que o tempo médio 

necessário para dobrar o número de transistores seria de 24 meses. (SCHULZ, 

2008, p. 3; WOLF, 2009, p. 7-8)
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Em seu artigo, Moore (1965) exibe um excelente planejamento estratégico, 

mas nada escreve sobre a necessidade de uma ruptura tecnológica para dar con-

tinuidade a sua lei, já que limitou seu foco à tecnologia à base do silício. Ao apli-

carmos sua lei para a diminuição das dimensões características dos componentes 

de um circuito integrado, concluiríamos que por volta de 2040 essas dimensões 

seriam da ordem do diâmetro de um único átomo! Isso não é realista, indicando 

que a lei de Moore só pode valer para uma duração finita de tempo. 

No entanto, há um fator que complica esse quadro de previsões, que é a pos-

sibilidade de rupturas tecnológicas. O avanço da Nanociência surge como uma tal 

ruptura tecnológica, e ainda não temos como avaliar suas reais possibilidades para 

contribuir para a manutenção da lei de Moore por mais tempo. Nanoestruturas de 

carbono surgem como uma opção de substituição do silício em dispositivos tran-

sistores e como sua matéria prima é abundante na natureza, elas podem baratear 

o custo da produção de dispositivos eletrônicos. (MELO; PIMENTA, 2004, p. 15)

Vemos assim que é inegável o impacto que a Nanociência está tendo para 

o desenvolvimento da tecnologia. Porém, o desenvolvimento da Nanociência e da 

Nanotecnologia tem trazido também expectativas e concepções equivocadas a 

respeito da Nanotecnologia. 

Sobre a possibilidade de uma mecânica molecular

Ligações tetraédricas, como ocorrem em diamantes, silício e elementos me-

tálicos, são a base para a chamada família de nanoestruturas diamantoides. Eric 

Drexler (1986) sugeriu que tais estruturas moleculares poderiam ser desenhadas 

e construídas para formar réplicas, em escalas nanoscópicas, de dispositivos me-

cânicos macroscópicos comuns, como mancais e bombas, levando ao desenvolvi-

mento de máquinas, dispositivos robóticos e fábricas autorreplicantes em escala 

molecular. (COLLINS, 2008; REGIS, 1997, p. 181-185)

Tais especulações foram duramente criticadas por Richard Smalley, já men-

cionado, que argumentou convincentemente que tais estruturas não podem ser 

fabricadas usando pontas de um microscópio eletrônico de varredura. Smalley 

(2001) salienta que um ambiente adequado para a construção de uma estrutura 

diamantoide como imaginada por Drexler, digamos com em torno de 2800 áto-

mos, teria que envolver temperaturas bem acima de 1.000 K, um ambiente total-

mente privado de oxigênio, provavelmente rico em hidrogênio e contendo quan-

tidades estequiométricas dos elementos para a nanoestrutura específica. Seria 
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extremamente difícil manipular átomos em tais ambientes. Qualquer ponta é 

grande demais para permitir o acesso a locais atômicos em uma estrutura comple-

xa. Além disso, Smalley aponta a inadequação de se usar uma única ponta isolada, 

pois seria preciso várias pontas trabalhando conjuntamente para atingir o objetivo 

proposto. Por fim, seria extremamente difícil obter uma estrutura encurvada por 

meio da deposição um a um de átomos de carbono. (MELO; PIMENTA, 2004, p. 18-

19; WOLF, 2009, p. 248-249)

Vemos assim que uma mecânica molecular, nos moldes a que estamos acos-

tumados em nosso cotidiano, é uma possibilidade tecnologicamente bastante re-

mota. Outra ideia acoplada a este ideal é a de uma mecânica molecular autorre-

plicante, em que mecanismos automáticos construiriam máquinas nanoscópicas 

em série. Porém, não há na natureza algo que remotamente assemelhe-se a uma 

tal mecânica molecular. Na natureza, enzimas aplicam-se a moléculas bem especí-

ficas para catalisar sua formação ou para cortá-las em locais específicos. Mais do 

que trabalhar com átomos, os processos de montagem na natureza funcionam a 

partir de um grande estoque de moléculas e polímeros, que apresentam auto-or-

ganização. Tudo isso indica que uma futura engenharia nanoscópica deva se inspi-

rar nos processos moleculares de sistemas vivos, e não em dispositivos mecânicos 

macroscópicos. (WOLF, 2009, p. 250-252)

Os perigos de máquinas moleculares autorreplicantes

Ao lado da euforia que acompanha o campo da Nanotecnologia, tem sem-

pre havido também avisos alarmantes de possíveis desastres. Em seu livro, Motores 

da Criação, Drexler (1986) imagina o cenário em que nanorrobôs replicantes se 

espalham perigosa e descontroladamente pela Terra, como um câncer ou gosma 

acinzentada. Fukuyama (2003), em seu livro, Nosso Futuro Pós-humano, também 

imagina máquinas autorreplicantes de escala molecular, capazes de se reproduzir 

fora de controle, destruindo seus criadores. 

Esse perigo em particular, porém, é descartado por outros autores, como 

Wolf (2009, p. 252), que não considera tecnologicamente viável uma máquina 

molecular autorreplicante. O perigo estaria muito mais na Biotecnologia e na 

Engenharia Genética. Na chamada Biologia Sintética, bactérias são manipuladas 

geneticamente para produzir proteínas que não existem na natureza, e já foram 

dados os primeiros passos para a criação artificial de uma célula viva. Há também 

o sonho de alguns de criarem seres humanos modificados, tanto geneticamente 
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quanto acoplados a dispositivos tecnológicos. A Nanotecnologia poderá ter 

um papel coadjuvante, mas essencial na realização desse ideal pós-humano ou 

trans-humano. 

Enquanto algumas pessoas analisam a questão como uma oportunidade 

para aumentar as habilidades da raça humana, outras encaram o assunto como a 

possibilidade de graves injustiças. A oportunidade de procriar uma classe geren-

cial superior e uma classe trabalhadora inferior pareceria possível para um regime 

totalitário. Fukuyama (2003) discute essas questões e conclui que um controle in-

ternacional nesse sentido será importante.

Outro autor que discute semelhantes cenários futuros é Rodney Brooks 

(2003), em seu livro Carne e Máquinas, imaginando a época em que não have-

rá mais diferença entre homens e robôs! Novamente, podemos imaginar que a 

Nanotecnologia desempenhará um papel essencial nessa integração homem-má-

quina, e que o perigo não estará na autorreplicação descontrolada de nanorrobôs, 

mas no poder excessivo que essa tecnologia poderá trazer para certos grupos, em 

detrimentos de outros, e na possibilidade de acidentes biotecnológicos. Indo mais 

além, Brooks (2003, p. 200) idealiza um possível cenário de desastre envolvendo a 

“libertação dos robôs” do domínio humano. 

Engajamento público em Nanotecnologia

Há um amplo campo da ética e das questões sociais envolvidas no desenvol-

vimento da Nanociência e da Nanotecnologia, consolidadas com o surgimento em 

2003 da revista científica intitulada Nanoethics (Nanoética). Essa discussão pos-

sibilita a junção de pesquisas feitas por sociólogos, economistas, historiadores e 

filósofos sobre a influência da Nanotecnologia na sociedade e no meio ambiente, 

buscando a integração das discussões dos nanocientistas com o público não espe-

cialista, e incluindo a dimensão social como fator relevante para o desenvolvimen-

to da pesquisa. (BRUNE et al., 2006, p. 399-438; MARTINS, 2005; MODY, 2008, 

p. 41-42)

Uma questão levantada na Nanoethics refere-se a quais políticas desenvol-

vidas em torno da Nanotecnologia poderiam contribuir para que a sociedade ti-

vesse uma maior participação nas decisões relativas à produção e uso de nanoma-

teriais, levando em conta os potenciais riscos associados, naquilo que se pode cha-

mar consentimento informado. (SCHULZ, 2009, p. 91-100) O conceito central da 

nanoética e do engajamento público em Nanotecnologia considera fundamental o 
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acesso às informações, a compreensão dos procedimentos e técnicas, a capacida-

de de avaliar riscos, e a competência para se posicionar nas discussões sobre a in-

trodução de novas tecnologias e produtos no nosso cotidiano. A Nanotecnologia, 

devido à sua característica interdisciplinar, está criando novas áreas de inter-

secção de conhecimentos. Essa transdisciplinaridade pode contribuir para um 

fortalecimento do diálogo constante entre ciência e sociedade. (ESCALANTE, 

2005, p. 260) Nesse sentido, a área de Ensino de Ciência deverá desempenhar 

um papel importante.

A National Science Foundation, entidade de amparo à pesquisa do governo 

estadunidense, considera que a Nanotecnologia irá fundamentalmente mudar a 

ciência, a tecnologia e a sociedade. O mercado global em Nanotecnologia atingiu 

patamares da ordem de US$ 11,6 bilhões em 2007, e estima-se que será de US$ 27 

bilhões em 2013. (BCC RESEARCH, 2008)

No Brasil, o Programa Nacional de Nanotecnologia (PNN) foi inaugurado 

em 2005 pelo Ministério de Ciências e Tecnologia, e em cinco anos foram contem-

plados 412 projetos de pesquisa. No entanto, dentre esses projetos, verificou-se a 

ausência de discussões com o público não especialista, fator que deveria ser con-

siderado importante para a formulação de políticas de ciência e de novas tecnolo-

gias. (ROTHBERG; RESENDE, 2010, p. 202)

Os inúmeros avanços tecnológicos, para os quais a Nanotecnologia tem 

contribuído ou irá contribuir, promove um cenário bastante positivo. No entanto, 

há questões éticas não consideradas e riscos não avaliados de maneira eficiente, 

dado que muitos especialistas consideram que há incertezas sobre os efeitos am-

bientais e toxicológicos dos produtos e processos envolvidos com a Nanotecnologia. 

(SCHULZ, 2009, p. 105-111)

Segundo alguns especialistas, há o risco de toxicidade de certos tipos de 

nanopartículas, que seriam capazes de penetrar no sistema imune de humanos 

e outros animais, afetando mucosas, membranas e corrente sanguínea, podendo 

atacar órgãos como fígado, pulmões, coração e artérias. Assim, em nome do prin-

cípio de precaução, devem-se realizar estudos independentes para obter dados 

mais precisos sobre a nanotoxicologia. (LACEY, 2008; ROTHBERG; RESENDE, 

2010, p. 205)

No Brasil, um dos projetos promissores no âmbito da comunicação com o 

público não especialista é o constituído pela Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (Renanosoma), que teve o projeto Engajamento público 
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em Nanotecnologia, aprovado pela CNPq em 2006. Nesse projeto, foram realiza-

dos bate-papos virtuais entre pesquisadores de Nanotecnologia e o público não 

especialista e foram promovidas palestras sobre o tema em vários momentos do 

projeto, resultando dessas discussões um vídeo intitulado Nanotecnologia, o futuro 

é agora. (MARTINS et al., 2007)

O engajamento público em Nanotecnologia deve assumir três funções: edu-

cacional, cívica e de mobilização popular. A primeira pretende esclarecer o públi-

co sobre os resultados da atividade científica, a segunda envolve o senso crítico 

e a tomada de decisões, ampliando a cidadania, e a terceira refere-se à difusão 

de informações que estimulem a participação da sociedade na escolha da inser-

ção de novas tecnologias em seu cotidiano. (MARTINS et al., 2007; ROTHBERG; 

RESENDE, 2010, p. 207-208) 

Conclusão

A análise da ciência na passagem do século XX ao XXI não pode negligenciar 

diversas áreas tecnológicas que estão transformando a vida humana, como a com-

putação, a biotecnologia e a Nanotecnologia. Neste trabalho, procuramos ressal-

tar como a ciência e a tecnologia se retroalimentam, gerando um “progresso” cada 

vez mais acelerado, mas também potencialmente perigoso. O motor da inovação 

nessa área tecnocientífica são principalmente os interesses econômicos de gran-

des corporações e os fins militares das nações mais ricas. Mas há também espaço 

para o cidadão assimilar conhecimento científico e tentar influenciar as tomadas 

de decisão estratégicas. Seu poder pode também ser exercido por campanhas de 

boicote a produtos desenvolvidos de maneira antiética. Nesse enredo de múltiplos 

atores e interesses, o Ensino de Ciência tem um papel fundamental na formação 

de cidadãos cientificamente informados e eticamente esclarecidos.
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Ciência e política climáticas: os embates políticos  
e científicos sobre o aquecimento da Terra

Alessandra Gomes Brandão

Introdução

O Aquecimento Global é reconhecido na atualidade, não sem controvérsias, como 

o maior desafio do século XXI. Apesar de tornar-se problema de pesquisa ainda no 

século XIX, o tema recebeu maior atenção no último quarto do século XX, quan-

do a preocupação com o clima entrou na agenda política mundial. Desde então, o 

principal traço dessa questão vai ser a forte junção entre conhecimento científico 

e política internacional.

A produção científica sobre o tema passa a ser avaliada por uma entida-

de multilateral, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em 

inglês), responsável por fornecer pareceres consensuais para embasar decisões 

no campo político. A mecânica de implantação das inovações políticas, baseada 

nessas informações, é coordenada por outra entidade multilateral do sistema 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma), por meio de um documento balizador – a Convenção 

Quadro sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) –, que tem como objetivo estabe-

lecer, por meio de um regime internacional, um conjunto de regras para a proteção 

da atmosfera – entendido como bem coletivo global. 

A principal medida a ser implantada por esse regime é a redução do uso de 

combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão), que, por sua vez, foi o res-

ponsável por modelar essa mesma política internacional desde a Segunda Guerra 
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Mundial. A tentativa de implantação de um regime de mudanças climáticas tem 

envolvido controvérsias que vão do campo científico ao político, culminando, 

como atesta Viola (2008), na mais polêmica, complexa e longa negociação interna-

cional na área ambiental. 

Sendo assim, é interesse deste capítulo oferecer um panorama das comple-

xas questões ligadas às Mudanças Climáticas Globais. Para tanto, o presente texto 

está dividido em quatro partes. Na primeira, é feita uma apresentação dos primei-

ros esforços científicos para o entendimento do problema. Na segunda, é realizada 

uma abordagem alusiva ao cenário e aos aspectos da entrada dos temas ambiental 

e climático na agenda política mundial. Já na terceira parte, é apresentada uma 

discussão dos embates entre pesquisadores, apresentando os principais argumen-

tos contra e a favor à hipótese do aquecimento da terra provocado pelo homem. 

Finalmente, na quarta seção, é apresentado um panorama das negociações inter-

nacionais para implementação de um regime internacional para descarbonização 

da economia. 

O aquecimento global como tema de pesquisa

A Teoria do Efeito Estufa intensificado tem mais de um século. Diversos 

autores que abordam o tema por aspectos históricos, científicos e econômicos 

(BAPTISTA, 2009; RICUPERO, 2007; WEART, 2006) mencionam em seus traba-

lhos que um dos pioneiros no tema foi o químico sueco Svante Arrhenius que, em 

1896, apresentou um estudo sobre a relação entre o dióxido de carbono (CO
2
) e a 

temperatura.

Naquela época, o Aquecimento Global era entendido apenas como um 

conceito teórico, recebido pela maioria dos cientistas como improvável. Para 

Arrhenius, os efeitos da acumulação de CO
2
 eram não só benignos, mas desejá-

veis. Assim, a contribuição do químico não foi de alertar para um aquecimento do 

planeta, conforme entendido na atualidade, mas de lançar uma nova ideia sobre o 

tema, ao afirmar que a queima de combustíveis fósseis emite dióxido de carbono 

para a atmosfera, podendo aumentar a temperatura da superfície. 

Uma ideia mais próxima do que vemos atualmente foi lançada apenas em 

1938, quando um engenheiro especializado em máquinas a vapor, Guy Stewart 

Callendar, não só questionou o entendimento dos especialistas da época, mas 

também indicou que as influências humanas causariam um problema grande para 

o planeta. Em suas explicações, a responsabilidade de um aquecimento do planeta 
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era humana, tendo em vista que o uso dos combustíveis fósseis emitia toneladas 

de gás carbônico para atmosfera, provocando uma alteração no clima. 

Em 1958, novos resultados foram apresentados por Callendar. O engenhei-

ro selecionou dados de concentrações de CO
2
 atmosféricos medidos por autores 

nos séculos XIX e XX e calculou a média para cada século, encontrando um valor 

médio de 291,5 ppmv (partes por milhão por volume) para o século XX e uma ten-

dência crescente de 303 ppmv para o século XXI. 

Se, por um lado, os dados apresentados instigaram a curiosidade de al-

guns pesquisadores que se interessavam pelo tema, por outro, conforme Baptista 

(2009), estudiosos como Fonselius, Koroleff e Wärme contestaram esses resulta-

dos, mostrando que a série de dados estudada por Callendar, pela forma como foi 

selecionada, só poderia apresentar tendência a um crescimento. Segundo esses 

autores, os dados estavam dentro de um intervalo de tolerância de 10%, e tudo 

fora disso fora descartado, o que provocava a tendência apresentada. O tema 

do Aquecimento Global, no entanto, receberia novas contribuições, a partir da 

Segunda Guerra Mundial.

A indústria bélica e o aquecimento global

Até a metade do século XX, o tema do Aquecimento Global chamava a aten-

ção de apenas alguns poucos estudiosos, mas os interesses bélicos americanos 

financiaram, quase que acidentalmente, as pesquisas que apontaram para uma 

maior possibilidade de um aquecimento global por efeito estufa.

A disputa por uma hegemonia política e econômica entre os Estados Unidos e 

a União Soviética incentivou ainda mais os investimentos de recursos em pesquisas, 

não só pela busca de novos conhecimentos estratégicos, que permitisse, cada vez 

mais, o fortalecimento bélico, mas também pela própria necessidade de afirmação 

de soberania. Porém, em todos os programas elencados para financiamentos pelo 

Departamento de Investigação Naval e outros organismos militares americanos, 

principalmente ligados à geofísica e ao tempo meteorológico, ainda não havia uma 

preocupação com mudança climática a longo prazo, sobretudo com abrangência glo-

bal. No entanto, o interesse pessoal de alguns pesquisadores conduziu, mesmo que 

de forma pouco sistemática, para importantes avanços nessa área.

O físico Gilbert Plass, por exemplo, interessava-se pelo tema de mudança 

climática por emissão de CO
2
 por sua possível ligação com as glaciações. Ele busca-

va entender como o gás presente na atmosfera absorvia os raios infravermelhos. 
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Plass advertiu, naquela época, que passados vários séculos, isso poderia ser um 

problema grave. Paralelamente, no Instituto Tecnológico da Califórnia, o químico 

Charles David Keeling tinha escolhido como tema de estudo a observação do ní-

vel de CO
2 

em campo aberto. Ao ler o trabalho de Plass, Keeling ficou ainda mais 

interessado. 

Ao mesmo tempo, o químico Hans Suess, especialista em radiocarbono, re-

solveu aplicar a técnica na Geoquímica. Em 1955, Suess dá sua grande contribuição 

ao anunciar que havia detectado uma adição de carbono antigo na atmosfera mo-

derna, a partir provavelmente da queima de combustível fóssil. Outra importante 

contribuição viria do oceanógrafo Roger Revelle, que gerenciava fundos para pes-

quisa sobre o clima. O pesquisador convidou Hans Suess para o seu instituto de 

pesquisa, unindo suas especializações para estudar o carbono dos oceanos.

A partir de medições de radiocarbono no oceano e no ar, eles deduziram que 

as águas oceânicas superficiais sugavam da atmosfera uma molécula característica 

de CO
2 

em um prazo de uma década. No entanto, restava saber se se acumulava na 

superfície ou seria transportada ao fundo dos oceanos. A partir de outros estudos 

feitos anteriormente, também com interesses militares, já se conhecia a rotação 

das águas oceânicas, assim como as peculiaridades da química de suas águas. Um 

artigo publicado por Revelle e Suess, apesar de tentar trazer alguns desses novos 

dados, não foi suficientemente claro. Com isso, só alguns poucos cientistas presta-

ram atenção ao artigo e eles não chamaram atenção de novos fundos de pesquisa. 

Em 1957, foi realizado o Ano Geofísico Internacional (AGI), que reuniu cien-

tistas de várias nações para trabalhar de forma interativa. Porém, as mudanças 

climáticas por efeito estufa não eram uma prioridade de estudos. Mesmo assim, 

Revelle e Sues defenderam um modesto financiamento para medir, simultanea-

mente, em várias partes do mundo, a concentração de gás no oceano e no ar. Para 

a realização da pesquisa, convidaram Charles David Keeling.

O químico construiu novos aparelhos, os quais foram colocados no topo do 

vulcão Mauna Loa, para medir as variações decorrentes das chamas das emissões 

do próprio vulcão, e na Antártida, para verificar as variações remotas das emissões 

das indústrias. Após as medições, foi estabelecida a taxa básica do nível de CO
2 

na atmosfera. Em 1960, o pesquisador comprovou que houve um aumento no ní-

vel básico de CO
2
.
 
À medida que os dados de Mauna Loa e Antártida foram sendo 

analisados, demonstrava que o nível de CO
2
 aumentava ano a ano. A curva de CO

2
,
 

traçada por Keeling, foi amplamente citada por cientistas até que se converteu 
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em símbolo do efeito estufa. Na atualidade, a série de Mauna Loa é amplamente 

utilizada, principalmente para apoiar a hipótese do Aquecimento Antropocêntrico 

defendida pelo IPCC. 

Na década de 1960, surgem novos fatos para o tema das Mudanças 

Climáticas. Ao passo que se buscava mais entendimentos sobre um possível aque-

cimento do planeta, outros dados, com base em estatísticas meteorológicas, mos-

travam que estávamos caminhando para um resfriamento da temperatura. Nesse 

momento, o único consenso entre os pesquisadores era que o sistema climático 

era complexo, sendo necessárias mais pesquisas sobre o assunto. Esse entendi-

mento mudava a forma como as pesquisas tinham sido realizadas e passava a se 

considerar muitas possibilidades para as mudanças no clima. De acordo com a te-

oria do caos, o clima estava em delicado equilíbrio e qualquer perturbação poderia 

causar uma grande mudança. 

Os modelos climáticos começavam a simular os saltos que podiam aconte-

cer na temperatura. Esse procedimento, no entanto, já era e ainda é um ponto po-

lêmico na hipótese do Aquecimento Global, tendo em vista a pouca confiabilidade 

em parte dos pesquisadores nesses modelos matemáticos, os quais já apontavam 

para o aumento da temperatura em alguns graus. Dessa forma, o entendimento 

era da “[...] necessidade de um grande esforço de pesquisa”. (WEART, 2010, p. 4) 

Na década de 1970, no entanto, o tema ambiental, como um todo, toma no-

vas proporções, à medida que vai sendo incorporado pela agenda política mundial.

O tema na agenda política mundial

A problemática ambiental entra na agenda política no final da década de 

1960 como resultado de um movimento que aliava as crises do petróleo, o acele-

rado desenvolvimento da ciência e o crescimento de uma série de protestos, prin-

cipalmente a partir da repercussão do livro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, 

em 1962. É nesse contexto, que se articula, ainda em 1969, a realização da primei-

ra Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (Estocolmo – 1972), a 

partir de uma solicitação da representação sueca à ONU, impulsionada ainda mais 

pelos desdobramentos do desastre ecológico na Baía de Minamata, no Japão.

Como nos diz Herculano (1992), nas reuniões preparatórias para essa gran-

de conferência, já havia um antagonismo dos países ricos e pobres sobre as possí-

veis soluções que deveriam ser dadas ao problema. No Painel de Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, realizado na Suíça, em 1971, a delegação brasileira, por exemplo, 
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já mostrava claramente suas intenções em dar continuidade ao seu milagre eco-

nômico, defendendo que os países ricos deveriam responder pelo problema am-

biental, pois eram seus responsáveis diretos. Essa, no entanto, era uma opinião 

que impulsionava um movimento dos países em desenvolvimento para protestar 

em relação a possíveis medidas de limitação de crescimento. Como consequência 

de tal movimento, os países desenvolvidos fizeram uma nova proposta: na XXVI 

Assembleia Geral da ONU, em 1971, “os países primeiro-mundistas pretenderam 

aprovar uma resolução que transformava os recursos naturais em patrimônio da 

humanidade”. (HERCULANO, 1992, p. 14) 

Diante do fracasso da proposta, a luta, bem caracterizada nas negociações 

futuras sobre o clima, começaria a ser travada na primeira conferência mundial, 

em 1972. A referida conferência é considerada um marco nas ações de uma nova 

ordem ambiental mundial. Nesse momento histórico, a ideia de uma crise ambien-

tal planetária é apresentada à sociedade, por meio da reunião de mais de uma cen-

tena de governos nacionais, organismos não governamentais e imprensa de todo 

o mundo. Ali era anunciado que a casa maior do homem – o planeta Terra – estava 

em perigo. 

Um documento que propôs o entendimento do problema que seria enfren-

tado pela humanidade recebeu atenção especial naquela conferência. O Relatório 

Limites do Crescimento foi preparado por membros do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e financiado pelo Clube de Roma,1 propondo crescimento zero 

para todos os países do mundo, sob pena de uma catástrofe ambiental mundial. 

Essa proposta, em especial, fez com que os representantes brasileiros sustentas-

sem sua posição e liderassem os 77 países do bloco do Terceiro Mundo, que juntos 

se indignavam com a ideia de abrir mão do crescimento econômico, até então esti-

mulado pelos mesmos países ricos que agora o condenavam.

Apesar dos desentendimentos dessa primeira reunião, a conferência tem 

como mérito a ampla divulgação da necessidade de reavaliar a relação do homem 

com o meio natural, além da criação de um Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), que passa a ser responsável pela gestão de um plano de 

ação em nível mundial. A partir de então, houve um aumento das pesquisas sobre 

as questões ambientais nos países desenvolvidos, já nos anos de 1970, que vai se 

intensificar nas décadas seguintes. 

1 Grupo criado por empresários e executivos transnacionais (Xerox, IBM, Remington Rand, Olivetti, entre 
outras) para discutir recursos ambientais não renováveis. (PORTO-GONÇALVES, 2006)
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Em 1979, a I Conferência Mundial do Clima marcou a entrada da questão 

climática na agenda política mundial, tomando um espaço decisivo a partir da dé-

cada de 1980. Isso teria sido mais intensificado tanto a partir da pressão da socie-

dade americana causada pela alta temperatura em alguns de seus verões, como 

diante das propostas de redução do uso do petróleo (BOEHMER-CHRISTIANSEN, 

1994a), feita pelo Grupo Assessor sobre Gases de Efeito Estufa (AGGG, em inglês), 

em 1986, como veremos mais adiante.

Naquela conferência, o Pnuma era responsável por introduzir considera-

ções que alertassem os governos sobre os possíveis impactos das mudanças cli-

máticas. Esses esforços resultaram na criação do Programa Mundial sobre o Clima 

(WCP, em inglês) e o estabelecimento de uma série de workshops sobre o tema. 

Essas oficinas foram realizadas em Villach, na Áustria, em 1980, 1983 e 1985. Na 

última delas, foi alcançado um consenso entre os especialistas convidados de que, 

no início do século XXI, haveria um aumento global da temperatura. Como conse-

quência, em julho de 1986, uma parceria entre o Pnuma e a Organização Mundial 

de Meteorologia (OMM) criou o Grupo Assessor de Gases de Efeito Estufa (AGGG, 

na sigla em inglês). O principal resultado das duas reuniões desse grupo foi afirmar 

a necessidade de uma intervenção política agressiva sobre o tema. 

O relatório Nosso Futuro Comum, da ONU, apresentado em 1987, também 

ampliava a preocupação com a atmosfera e com a necessidade de redução dos ga-

ses de efeito estufa, além de lançar as bases da proposta de um Desenvolvimento 

Sustentável para o mundo. Ao mesmo tempo, o sucesso do Protocolo de Montreal, 

que reuniu 150 países em torno da eliminação dos CFC (clorofluorcarbonos), fazia 

a direção do Pnuma entender que detinha força política para um acordo mundial 

sobre o clima. A ideia do Pnuma era seguir o mesmo modelo para o caso da redu-

ção de gases de efeito estufa, ou seja, marcar objetivos internacionais e fazer os 

governos cumprirem suas metas. Mas nesse caso, o pedido de redução atingia algo 

muito maior: os grandes emissores de gases de efeito estufa.

A política do Pnuma tinha como base a escassez do petróleo e a solução pas-

sava necessariamente pela reorganização da matriz energética mundial. Diante 

disso, o problema do aquecimento global, baseado em parecer científico, tinha for-

ça suficiente para unir os países em torno dessa mudança. Porém, a defesa de uma 

redução nas emissões de gases de efeito estufa causou alarme nos Estados Unidos 

– identificado cada vez mais como o vilão das emissões –, que, a partir do seu lugar 

privilegiado no cenário mundial, usaria seu poder para lidar com a questão. Dessa 
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forma, diante da falta de consenso científico de suas agências de pesquisa, assim 

como pelos seus interesses econômicos, os EUA chegaram a um entendimento 

de que era necessário um mecanismo intergovernamental para avaliar as pesqui-

sas sobre mudanças climáticas. (AGRAWALA, 1998a; BOEHMER-CRISTIANSEN 

1994a) 

A opção por um organismo dessa natureza demonstrava não só a discor-

dância com as propostas políticas do Pnuma, como o entendimento americano do 

perigo de deixar um tema dessa magnitude nas mãos apenas de cientistas inde-

pendentes e burocratas da ONU. Partindo dessas ideias, a recomendação ameri-

cana foi proposta e amplamente aceita no X Congresso da OMM. Essa recomen-

dação foi encaminhada à Secretária Geral do ONU, ajudando a moldar a resolução 

que reconhecia a necessidade de uma mais ampla abordagem sobre as mudanças 

climáticas. 

Em um ato político, o Pnuma saudou a iniciativa da OMM e uniu-se a ela 

para o estabelecimento de um organismo intergovernamental de avaliação, crian-

do, em 1988, o IPCC. “Isso constitui o famoso ‘I’ do Intergovernamental na sigla do 

IPCC, sendo também um dos elementos críticos do seu desenho”. (AGRAWALA, 

1998a, p. 610)

Apesar das críticas em relação ao seu formato, que inclui a participação de 

delegados dos governos, inclusive no fechamento dos relatórios de avaliação, a 

proposta institucional do IPCC é de ser um corpo científico que tem o papel de 

analisar as pesquisas na área e fornecer pareceres sem influenciar as decisões 

políticas, ou seja, ser descritivo, sem ser prescritivo. Contudo, o IPCC parece se 

manter “[...] na corda bamba de ser cientificamente correto e politicamente útil”. 

(AGRAWALA, 1998a, p. 615) 

Seus relatórios, especialmente o Resumo para Formuladores de Políticas, 

são acusados de sofrerem pressão dos representantes governamentais que apro-

vam palavra a palavra do texto, buscando expressões que atendam interesses dos 

países que representam. O painel, no entanto, combate fortemente um possível 

rótulo de organismo misto,2 defendendo seu status de corpo científico que analisa 

o estado da arte sobre as mudanças climáticas mundiais. 

2 Análise realizada por Brandão (2013) demonstrou que o IPCC se enquadra no conceito de Gerenciamento 
Híbrido, desenvolvido pelo americano Clark Miller (2001) para tratar das organizações criadas dentro de 
um contexto de articulação, negociação e construção de meios para manutenção de uma Governança 
Global.
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Mesmo assim, a estreita relação entre cientistas climáticos e formuladores 

de políticas tem sido acusada, principalmente pelos pesquisadores céticos (os que 

não aceitam a hipótese do aquecimento do planeta provocado pelo homem), como 

interessada em manter um consenso que legitime determinadas decisões no cam-

po político. Em contrapartida, os pesquisadores crédulos3 (os que defendem que o 

aquecimento do planeta é provocado pelo homem), ao considerar a dimensão do 

problema climático e a necessidade de redução de combustíveis fósseis, acusam 

os céticos de serem guiados por interesses ligados à manutenção do uso dos com-

bustíveis fósseis. 

Nesse contexto, mas evitando assumir lados nessa disputa, dois pesquisa-

dores, ex-integrantes do IPCC, oferecem suas opiniões sobre o formato do painel. 

Mike Hulme (2010), por exemplo, defende a dissolução do organismo após a en-

trega do quinto relatório. Para ele, o IPCC não é mais adequado à finalidade que 

se propõe, pois a experiência mostrou ser inviável manter um painel científico sob 

propriedade de governos mundiais. Na mesma linha, John R. Christy (2010) defen-

de que o painel deve sair da supervisão da ONU. Conforme o pesquisador, apenas 

os cientistas alinhados com a visão política do órgão são selecionados como auto-

res principais e estes têm a última palavra alusiva à mensagem que será passada 

sobre cada tema do relatório. 

Em 2009, a partir da crise gerada com o vazamento de correspondências 

eletrônicas da University of East Anglia, seguida de descoberta de um grave erro 

no relatório do IPCC em relação ao derretimento das geleiras do Himalaia,4 foi 

ventilada na imprensa internacional sua dissolução. No entanto, a medida adotada 

pela ONU foi de solicitar à Interacademy of Council (IAC) uma análise dos proce-

dimentos do painel. O resultado da avaliação afirmou que, em geral, há qualidade 

no trabalho realizado pelo IPCC. Contudo, propôs várias reformas nos processos 

e procedimentos do organismo, entre eles, a criação de uma política que evite 

conflitos de interesses, uma melhor gestão do painel, maior cuidado na seleção 

de fontes e no processo de revisão. Especialmente sobre os conflitos de interes-

se, o Painel acatou a sugestão do IAC, apresentando um documento, em 2010, 

que traz um plano de ações para evitar a participação de membros que tenham 

3 Apesar da denominação (crédulos e céticos) ser por vezes contestada pelos pesquisadores envolvidos no 
debate, essa se tornou uma forma corrente de identificá-los.

4 O quarto relatório do IPCC (AR4) afirmava o derretimento das geleiras até 2035, porém o único trabalho 
mencionado apontava um possível derretimento até 2350.
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interesses (econômicos e/ou ideológicos) que possam atrapalhar os objetivos do 

painel. (IPCC, 2010)

Diante disso, é possível afirmar que a avaliação científica que informava as 

decisões políticas no âmbito das mudanças climáticas continuará sendo realizada 

pelo IPCC. Na seção abaixo, trataremos dos principais embates entre pesquisado-

res crédulos e céticos.

O debate entre cientistas

Os acalorados debates envolvendo as Mudanças Climáticas têm como um 

dos seus principais catalisadores as controvérsias entre pesquisadores da área, 

que em maior ou menor grau têm representantes nas várias partes do mundo. 

Segundo análise oferecida por Grundmann (2007), a visibilidade desses debates 

nos países está diretamente ligada aos posicionamentos políticos de cada gover-

no. No caso americano e alemão, avaliado pelo autor, a intensidade do debate está 

relacionada à posição de cada governo acerca das políticas climáticas que defen-

de, o que explica o fato de, nos Estados Unidos, os céticos terem recebido mais 

atenção do que na Alemanha. 

Outra pesquisa, realizada por James Painter (2011, p. 22), que avaliou a 

cobertura da imprensa em número maior de países, mostrou que o Brasil “[...] é o 

país que dá menos voz aos cientistas contrários ao aquecimento global”. De fato, 

no Brasil, a opinião dos cientistas céticos passou, até certo ponto, desconsiderada 

na grande imprensa e até nas discussões acadêmicas, que em geral, apresentam 

uma ampla aceitação do consenso alcançado pelo IPCC. Contudo, a repercussão 

na imprensa brasileira sobre essa pesquisa, no final de 2011, parece ter provo-

cado os programas de televisão e sites na internet a veicularem entrevistas com 

esses pesquisadores, buscando atender melhor o critério jornalístico do equilí-

brio da informação e das fontes. Essa maior exposição também abriu espaço para 

que outros cientistas brasileiros, defensores da hipótese do Aquecimento Global 

Antropogênico, opinassem sobre possíveis interesses dos céticos em colocar em 

dúvida o consenso alcançado por centenas de pesquisadores ligados ao IPCC.5 

Torna-se oportuno salientar, no que concerne à discussão sobre o 

Aquecimento Global, enquanto validade da hipótese/teoria, a abordagem, mais 

5 Pesquisa desenvolvida sob a coordenação dessa autora mapeia a discussão entre crédulos e céticos bra-
sileiros.
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frequente é do grupo de pesquisadores céticos – conforme evidenciado no levan-

tamento bibliográfico realizado por esta autora6 –, enquanto que os trabalhos dos 

crédulos, em geral, referem-se a aspectos específicos da pesquisa e não a discus-

sões sobre a validade da hipótese, apesar de encontrarmos opiniões desses pes-

quisadores em alguns espaços de divulgação. 

Como já mencionado, o IPCC é a instância autorizada a analisar o que repre-

senta esse conjunto de pesquisas. Para os que defendem o aquecimento da Terra 

provocado pelas ações humanas, o debate parece estar superado. Em contrapar-

tida, uma boa parte dos trabalhos dos céticos está dedicada a apresentar outras 

hipóteses para o aquecimento e mostrar argumentos contrários aos resultados da 

análise do IPCC. 

A maioria desses trabalhos, no entanto, não está publicada em revistas cien-

tíficas, mas em livros e outros meios. Da mesma forma, as respostas dos crédulos 

também não estão, em sua maioria, publicadas em revistas científicas, mas em en-

trevistas pontuais ou artigos disponíveis em revistas de divulgação científica ou 

sites da Internet. De qualquer forma, a base da discussão entre crédulos e céticos 

parece ser: há ou não segurança suficiente para assegurar um Aquecimento do 

Planeta provocado pelas ações humanas? 

Para os crédulos, a ciência climática possui segurança para alcançar um 

consenso sobre a participação humana e as incertezas, que ainda há, não devem 

impedir o enfrentamento do problema, sob pena de os sistemas naturais e huma-

nos sofrerem grandes problemas no futuro próximo. O argumento dos céticos, de 

forma geral, é que o conhecimento científico atual não permite afirmar se as ações 

humanas seriam capazes de alterar o sistema climático, sendo um erro seguir com 

as atuais políticas de descarbonização da economia. Dessa forma, o foco desta se-

ção é apresentar os argumentos científicos alusivos a essa polêmica.

Aquecimento antropogênico versus natural

O principal entendimento da hipótese do Aquecimento Global 

Antropogênico (AGA) está baseado na ideia de que as alterações nas concen-

trações de gases de efeito estufa interferem no balanço de energia do Sistema 

6 Autora de tese sobre a relação entre ciência e política nas mudanças climáticas, no Programa de Ensino, 
Filosofia e História das Ciências, da Universidade Federal da Bahia/Universidade Estadual de Feira de 
Santana
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Sol-Terra. Essas mudanças são expressas como forçantes radioativas, cujo concei-

to cunhado pelo IPCC (2007, p. 81) é “[...] mudança na radiação da rede expressa 

em watts”. As forçantes radioativas, que podem ser positivas ou negativas, aque-

cem ou esfriam o planeta. Assim, o dióxido de carbono (CO
2
), óxido nitroso (N

2
O) e 

Metano (CH
4
) seriam positivos, logo aquecem a Terra. Já os aerossóis apresentam 

forçantes negativas, sendo responsáveis pela redução da temperatura. 

Nas avaliações do Painel Intergovernamental (2007, p. 5), o dióxido de 

carbono é o gás de efeito estufa mais importante e suas emissões anuais, pelas 

atividades humanas, “[...] aumentaram desde a era pré-industrial em 70%, entre o 

período de 1970 a 2004”. Como explica o físico Carlos Nobre [2008?], participante 

do quarto relatório do IPCC, o carbono vem basicamente da queima de combustí-

veis fósseis, de florestas e de lenha e em menor parte da produção de cimento. O 

metano vem dos pântanos, de áreas alagadas, dos lixões e da pecuária (da digestão 

de ruminantes). Já os óxidos nitrosos se originam principalmente da produção e 

uso de fertilizantes.

Pelo relatório do IPCC, a concentração atmosférica global aumentou de 

280 ppmv, na era pré-industrial, para 379 ppmv em 2005, tendo ultrapassado a fai-

xa natural que variou entre 180 a 300 ppmv. Sendo assim, para os chamados cré-

dulos, não só há uma contribuição antropogênica na concentração de gases, como 

isso tem exercido influências na escala mundial sobre as mudanças observadas em 

numerosos sistemas biológicos, podendo produzir outros impactos abruptos ou 

irreversíveis, em função da rapidez e magnitude da Mudança Climática. 

Segundo Oliveira (2008), o desenvolvimento da Ciência do Clima, assim 

como o número cada vez mais crescente de estações meteorológicas nos conti-

nentes e oceanos teriam permitido a cobertura quase total do planeta, desde 

1982, e com isso a detecção dessas mudanças do clima. Diante disso, os resultados 

referentes aos últimos 157 anos indicam que as temperaturas médias globais da 

superfície aumentaram. 

Apesar de esse crescimento não ter sido linear no tempo, segundo demons-

tra o IPCC, ele se acelerou nas últimas décadas. O Aquecimento Global foi, dessa 

forma, maior no inverno do que no verão. Os anos mais quentes da série de 157 

anos foram os de 1998 a 2005. E onze dos doze mais quentes ocorreram entre 

1995 e 2006. A distribuição em área também não foi homogênea, tendo se con-

centrado “[...] mais nos continentes do que oceano, em decorrência de uma maior 

inércia térmica das águas”. (OLIVEIRA, 2008, p. 7)
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As principais ferramentas para compreensão e a atribuição das causas da 

variação, assim como as projeções futuras para variações climáticas, são os mo-

delos matemáticos. Os defensores do Aquecimento Global Antropogênico são, 

em geral, bastante confiantes nos modelos climáticos para fornecer estimativas 

quantitativas de mudanças futuras. Para Oliveira (2008), essa confiança viria do 

alto nível da fundamentação teórica, baseada em leis físicas bem estabelecidas, da 

expansão de dados observacionais, do progresso computacional, assim como da 

possibilidade de comparação entre diferentes simulações. 

Em discordância ao consenso do IPCC, há a posição dos cientistas chama-

dos de céticos. Apesar de o nome sugerir, eles não duvidam que a Terra tenha se 

aquecido. Ao contrário, confirmam o fenômeno e defendem que as mudanças cli-

máticas (esfriamento ou aquecimento) devem ser enfrentadas com a adaptação 

das sociedades, como a espécie humana sempre fez ao longo de sua trajetória, e 

não com uma política de redução de queima de carbono, já que a humanidade con-

tribui com uma emissão muito reduzida se comparada às fontes naturais. Dessa 

forma, para esses pesquisadores, as mudanças de temperatura constituem um fe-

nômeno natural e não são as atividades humanas que as definem. 

Os argumentos dessa defesa estão apoiados principalmente nas evidências 

de que o clima era muito mais quente entre o período de 800 a 1200 d.C. – épo-

ca em que os vikings colonizaram as regiões do norte do Canadá e a ilha chamada 

de Groelândia (Terra Verde) e que não havia grandes emissões humanas de CO
2
. 

Entre 1350 e 1850, o clima se resfriou, chegando a temperaturas de até 2ºC infe-

riores às de hoje – período chamado de Pequena Era Glacial. Após 1850, o clima 

voltou a se aquecer e as temperaturas se elevaram. Portanto, “não há dúvida que 

aconteceu um Aquecimento Global nos últimos 150 anos”. (MOLION, 2008, p. 55)7

Assim, a alta concentração de gás carbônico que, segundo o IPCC, é de ori-

gem antropocêntrica, é de origem natural, segundo os céticos, provenientes 97% 

dos oceanos, vegetação e solos, cabendo ao ser humano menos de 3% – o que se-

ria uma parcela minúscula, equivalente a 0,12% do efeito estufa atual. O aumento 

dessa concentração de CO
2
 teria uma explicação contrária à utilizada pelos de-

fensores do aquecimento antropocêntrico, sendo consequência e não causa. Ou 

seja, a capacidade de solubilidade de CO
2
 dos oceanos varia inversamente a sua 

7 O meteorologista Carlos Baldicero Molion é atualmente pesquisador na Universidade Estadual de Alagoas, 
sendo considerado o mais importante cético brasileiro. Foi representante dos países da América do Sul na 
Organização Mundial de Meteorologia, tendo importantes trabalhos na área de variabilidade climática.
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temperatura. Dessa forma, com o aquecimento dos oceanos, decorrente do au-

mento da temperatura, possivelmente houve uma redução de absorção de CO
2
 ou 

mesmo do aumento da emissão pelos oceanos. 

Uma tese de doutorado, defendida pela geógrafa brasileira Daniela Onça, 

no departamento de Climatologia da Universidade de São Paulo, em 2011, tem 

sido considerado um importante trabalho cético. A autora argumenta que o atual 

conhecimento do sistema climático não permite afirmar se o aquecimento do pla-

neta pode ser causado pelo homem e, principalmente, que essa hipótese – a partir 

dos diversos autores céticos que mobiliza – está longe de ser algo consensual. Ao 

descrever e discutir possíveis interesses científicos e econômicos por trás da hi-

pótese de um aquecimento provocado pela humanidade, a autora conclui que “[...] 

a hipótese do aquecimento global constitui a maior fraude científica e social do 

nosso tempo” (ONÇA, 2011, p. 541) 

Outro cético que tem oferecido importantes críticas à hipótese do AGA
 
é o 

geólogo japonês Shigenori Marayuama. Este pesquisador defende que as mudan-

ças climáticas são causadas, entre outros fatores, pelas atividades do Sol e pela 

intensidade de raios cósmicos, além de argumentar que as influências das nuvens 

na temperatura são bem maiores do que a do dióxido de carbono. Na visão do pes-

quisador, para explicar o clima seria necessário entender melhor o Universo e a 

composição da Terra, desde a crosta até o seu núcleo. 

Entretanto, um dado que Marayuama faz questão de esclarecer é que não é 

contra a redução do uso de combustíveis fósseis, pelo fato de esses combustíveis 

serem finitos, mas não concorda com o que ele chama de “rapsódia do aquecimen-

to”. Para o pesquisador, há outros problemas mais urgentes para a humanidade, 

pois se o aquecimento da Terra irá continuar, ou mesmo se é o dióxido de carbono 

que o está provocando isso não é algo possível de se comprovar. Em suas palavras, 

“[...] ninguém pode responder com certeza a essas perguntas, nem um cientista, 

nem um leigo”. (MARUYAMA, 2009, p. 25)

Outro ponto importante de discordância entre crédulos e céticos é a con-

fiabilidade nos modelos matemáticos disponíveis. Molion (2008) explica que os 

Modelos de Clima Global (MCG), utilizados para representar os processos entre 

os diversos componentes do sistema terra-oceano-atmosfera, oferecem sérios 

problemas para reproduzir as características principais do clima atual. Para o pes-

quisador, os modelos ainda são uma simulação grosseira dos complexos processos 
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que controlam o clima do globo, porém utilizados como um dos argumentos bási-

cos do aquecimento antropogênico.

Conforme Maruyama (2009, p. 27), Yoshio Manabe, autoridade em 

Climatologia e um dos principais colaboradores no desenvolvimento dos mode-

los matemáticos do clima, declarou ser “[...] impossível prognosticar as mudan-

ças climáticas com o programa, pois para isso seria necessário um modelo igual 

ao Sistema Solar”. Para uma boa parte dos céticos, entre eles Baptista (2009), 

Maruyama (2009) e Molion, (2008), a resposta a todo esse debate virá em média 

em uma década quando os dados mostrarem o resfriamento do planeta. 

A política das mudanças climáticas

Esta seção permite que tratemos das ações políticas a partir de uma visão 

mais geral sobre o tema das Mudanças Climáticas. Como vimos na terceira par-

te do texto, o Pnuma teve o papel de tornar o tema das mudanças climáticas um 

ponto importante da agenda ambiental mundial. Apesar de esse processo ter sido 

iniciado em 1979, com a realização da I Conferência do Clima, tendo como desdo-

bramentos as oficinas de Villach e a criação do AGGG, um dos seus pontos fortes 

foi a criação do IPCC, em 1988, a partir de uma defesa americana. 

Entretanto, o grande passo político em busca de um regime internacional de 

mudanças climáticas foi dado em 1992 com a assinatura da CQNUMC, na Eco92. 

A convenção não só reconheceu a participação humana na alteração do sistema 

climático, mas tomou como conceito de Mudanças Climáticas as influências direta 

ou indiretamente ligadas às atividades humanas. Essa foi, inclusive, uma das “cor-

das bambas” que o IPCC (IPCC, 2007, p. 30) teve que se equilibrar, fazendo uma 

ressalva em seu relatório (AR4) de que tem um entendimento diferenciado sobre 

Mudanças Climáticas. 

A CQNUMC, por sua vez, elegeu a Conferência das Partes (COP, em inglês) 

como o órgão máximo para deliberar sobre as ações de enfrentamento ao proble-

ma, entre elas, o estabelecimento de um protocolo de metas para redução do uso 

dos combustíveis fósseis, reunindo as partes (países) para implantação de inova-

ções políticas. 

Até o momento, foram realizadas 18 Conferências das Partes. Desde então, 

as negociações envolvem muitas polêmicas que dizem respeito aos interesses de 

cada país sobre as políticas a serem adotadas. Mesmo assim, baseado no segundo 

relatório do IPCC (AR2), foi proposto, em 1997, o Protocolo de Kyoto. 
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Em geral, os analistas das Relações Internacionais defendem que já houve 

mais empenho dos países para implantação de um regime climático e que o mo-

mento atual é de uma exacerbação dos interesses nacionais. Os EUA, por exemplo, 

junto com a União Europeia, são consideradas as principais lideranças no regime 

das Mudanças Climáticas no seu primeiro momento. 

A nosso ver, no entanto, todas as etapas foram realizadas a partir de inte-

resses nacionais. A breve liderança americana, com a assinatura da CQNUMC e 

do Protocolo de Kyoto, teve como interesse amenizar as críticas a sua situação 

de vilão das emissões, ao tempo que tentava articular a participação de alguns 

países em desenvolvimento (Brasil, China e Índia) nas metas de redução. A União 

Europeia, que atua em bloco, também tomou a dianteira nesse movimento não só 

pela sua vulnerabilidade com diversos países insulares, mas também por necessi-

tar de uma mudança na matriz energética, diante de sua grande dependência de 

importação desses combustíveis.

As negociações para ratificação de Kyoto mostraram mais nitidamente o 

perfil dessa liderança. A posição americana de não ratificar o acordo sem a parti-

cipação dos países em desenvolvimento deixou claro que a liderança inicial – que 

parecia uma tomada de consciência da responsabilidade histórica dos países de-

senvolvidos na problemática ambiental –mostrou-se uma estratégia política para 

o momento, já que não estavam dispostos a manter se isso significasse perdas 

econômicas. A motivação central para os EUA não aceitarem as metas de redução 

de emissões apenas para os países desenvolvidos estava na preocupação com o 

crescimento de algumas economias emergentes. 

Dessa forma, a saída americana do protocolo deixou a União Europeia no 

difícil papel de decidir entre sair também – decretando o total fracasso do acordo 

e, consequentemente, do retorno à estaca zero nas negociações internacionais – 

ou assumir a liderança das articulações para um regime internacional. 

Como analisa Viola (2010), apesar de qualquer acordo internacional sem a 

participação americana estar seriamente comprometido, a União Europeia assu-

miu a liderança. É importante observar, no entanto, que se estamos pensando em 

uma negociação, em que os interesses nacionais estão em primeiro lugar e não a 

“salvação do planeta”, a decisão americana não foi surpreendente. Afinal, graças 

ao entendimento das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a China au-

mentou em 73% suas emissões de gases, apresentando um importante crescimen-

to econômico e entrando para o trio das superpotências mundiais. A conquista, 
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no entanto, veio acompanhada do título de maior emissor de gases de efeito estu-

fa, mas mesmo assim sua emissão per capita ainda é de apenas 1/5 de um cidadão 

norte-americano. 

Em outras palavras, podemos dizer que nem mesmo as mudanças climáticas, 

que pareciam ter forças para minimizar os interesses nacionais, como apostava o 

Pnuma, nos permitem acreditar que “[...] descerá a cortina e o jogo da política de po-

der não mais será jogado”. (MORGENTHAU, 2003 apud GIDDENS, 2009, p. 256)

Os parcos resultados alcançados pelo Protocolo de Kyoto (2008-2012), que 

tendem a se repetir na sua segunda fase (2013-2020), têm levado analistas a ques-

tionar a exemplo de Veiga (2008), se de fato os governos nacionais acreditam no 

Aquecimento Global Antropogênico, pois do contrário não faz sentido acordos 

como Kyoto. Outra análise que se soma a essa é que os tomadores de decisão usa-

rão o conhecimento científico para as políticas que pretendem adotar, mobilizan-

do corpos de conhecimento e especialistas em sua direção.

Tendo em vista as considerações já realizadas neste trabalho, o momento 

atual não permite afirmar se os pequenos avanços no acordo climático significam 

que foi uma fase de aprendizado e por isso mesmo da necessidade de acordos mul-

tilaterais de grande complexidade ou, de forma contrária, que estamos em direção 

à exacerbação de tensões e divisões historicamente existentes. Afinal, entre “sal-

var a natureza” e os interesses nacionais, os líderes políticos estarão sempre incli-

nados à segunda opção, por mais que as análises apontem para o fato de que “[...] 

a crise econômica é também consequência da crise de recursos naturais”. (VIOLA, 

[2010], p. 4)

A última conferência mundial das Nações Unidas (Rio +20) deixou claras as 

resistências em caminhar para um aprofundamento dos regimes internacionais. 

Algumas propostas, como de uma Economia Verde e mesmo da criação de outro 

organismo mais forte que o Pnuma para conduzir as negociações ambientais, não 

foram seriamente debatidas.

Diante da complexidade das questões envolvidas nas mudanças climáticas, 

o que se pode afirmar, com certa segurança é que, após décadas de investimen-

tos em pesquisas científicas, conferências, debates e instrumentação legal sobre 

mudanças climáticas, a questão ainda é difusa e não seria arriscado afirmar que 

o crescimento do debate sobre as incertezas científicas e a crise econômica em 

curso poderá deixá-la ainda pior.
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