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Não leve essa aula muito a sério... apenas relaxe e desfrute dela. Vou 
contar para vocês como a natureza se comporta. Se você admitir 
simplesmente que ela tem esse comportamento, você a considerará 
encantadora e cativante. Não fique dizendo para si próprio: “Mas como 
ela pode ser assim?” porque nesse caso você entrará em um beco sem 
saída do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como a natureza 
pode ser assim. 

 
Richard Feynman 

Prêmio Nobel de Física, 1965 
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ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MECÂNICA 

QUÂNTICA POR MEIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar como experiências didáticas pautadas na 

contextualização histórica na formação inicial de professores de Física contribuem para 

a aprendizagem em Mecânica Quântica (MQ). Procura-se a desconstrução do ensino 

dito tradicional com foco em formalismo matemático, leis e teorias da velha MQ. É um 

trabalho de cunho qualitativo composto por pesquisas documental, bibliográfica e 

empírica que envolve as principais dificuldades enfrentadas no processo de ensino-

aprendizagem de MQ. Dos estudos documental e bibliográficos apresenta-se uma 

revisão sistemática sobre o ensino de MQ nos cursos de Física que resulta na 

elaboração de uma proposta de Matriz de Referência (MR). Essa MR propõe formas de 

abordar o conteúdo de MQ para suscitar uma prática condizente com as diretrizes 

nacionais e a literatura especializada para formação de professores de Física. 

Fundamentados na MR, tomando como base os debates ocorridos sobre o abandono 

do determinismo e do realismo clássico, é escrita uma Narrativa Histórica sobre a 

temática e estruturada uma Proposta Didática com o objetivo de investigar as 

potencialidades da contextualização histórica para o ensino de MQ na formação inicial 

de professores de Física. Para a elaboração, implementação e avaliação da proposta 

trabalhamos com o processo de transposição didática de Chevallard, o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vigotski e com os referenciais teóricos da 

História e Filosofia da Ciência (HFC), da Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) e da 

Engenharia Didática de Artigue. O estudo foi realizado na Universidade Estadual de 

Feira de Santana em componente curricular que permite concatenar o conteúdo 

específico com o pedagógico em dois momentos (versão piloto com 16h/aula e versão 

aprimorada com 22h/aula). Como procedimentos para produção de dados foram 

utilizados documentos produzidos pelos/as licenciandos/as, observações e registro em 

áudio e/ou vídeo. A análise dos dados foi conduzida à luz da técnica TBR e do conceito 

de Reflexão sobre a Ação proposto por Schön. Entre os resultados estão: 1) a 

contextualização no ensino de MQ é uma estratégia capaz de contribuir para a 

compreensão dos conceitos a partir dos contextos pelos quais foram propostos, 

elucidando as relações e os aspectos centrais do pensamento científico em seus 

respectivos tempos; 2) a HFC é fator importante na formação de professores, pois cria 

ambiente motivador para pensar práticas, técnicas e promover tomada de decisões, mas 

para melhores rendimentos um tratamento teórico conceitual prévio deve ser realizado 

incentivando o questionamento, o diálogo e a criatividade em sala de aula; 3) o ensino 

proposto esquiva-se das práticas ditas tradicionais em que a apresentação do conceito 

sobressai sobre a compreensão do como e do porquê o conceito se insere no contexto 

científico. Portanto, concluímos que a HFC contribui efetivamente para a aprendizagem 

na formação inicial, mas ainda há necessidade de maiores debates sobre o processo 

formativo comprometido com as questões de ordem didático-pedagógicos sendo 

interdisciplinar e crítico, pois o efetivo enriquecimento do ensino de Física só acontece 

pela ação do professor. 

Palavras-chave: Ensino de Mecânica Quântica; História e Filosofia da Ciência; 
Formação inicial de professores de Física. 
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ANALYSIS OF A DIDACTIC PROPOSAL FOR THE TEACHING OF QUANTUM 

MECHANICS THROUGH HISTORICAL CONTEXTUALIZATION IN THE 

FORMATION OF PHYSICS TEACHERS 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze how didactic experiences based on 

historical contextualization in the initial formation of physics teachers contribute to the 

learning in Quantum Mechanics (QM). It seeks to deconstruct the so-called traditional 

teaching with a focus on mathematical formalism, laws and theories of the old QM. It is 

a qualitative work composed by documentary, bibliographic and empirical research that 

involves the main difficulties faced in the process of teaching and learning QM. The 

documentary and bibliographic studies present a systematic review on the teaching of 

QM in physics courses that results in the elaboration of a proposal of Reference Matrix 

(RM). This RM proposes ways to approach the content of QM to elicit a practice 

consistent with national guidelines and specialized literature for the formation of physics 

teachers. Based on MR, taking as a basis the debates that occurred about the 

abandonment of determinism and classical realism, a Historical Narrative is written on 

the subject and a Didactic Proposal is structured with the objective of investigating the 

potential of historical contextualization for the teaching of QM the initial formation of 

physics teachers. For the elaboration, implementation and evaluation of the proposal, 

we worked with Didactic Transposition process of Chevallard, Zone of Proximal 

Development (ZDP) by Vigotski and with the theoretical references of the History and 

Philosophy of Science (HPS), Bloom's Taxonomy Revised (TBR) and Artigue Didactic 

Engineering. The study was conducted at the State University of Feira de Santana in a 

curricular component that allows concatenating the specific content with the pedagogical 

in two moments, pilot version (16h/class) and improved version (22h/class). The data 

collection was based on documents produced by the students, observations and 

recording in audio and/or video. The data analysis was conducted in the light of the RBT 

technique and the concept of Reflection on Action proposed by Schön. Among the results 

are: 1) the contextualization in the teaching of QM is a strategy capable contributing to 

the understanding of concepts from the contexts for which they were proposed, 

elucidating the relations and the central aspects of scientific thought in their respective 

times; 2) HPS is an important factor in teacher training, as it creates a motivating 

environment for thinking practices, techniques and promoting decision making, but for 

best results a previous conceptual treatment should be carried out encouraging 

questioning, dialogue and creativity in the classroom; 3) the proposed teaching avoids 

the so-called traditional practices in which the presentation of the concept excels over 

the understanding of how and why the concept fits into the scientific context. Therefore, 

we conclude that HPS effectively contributes to learning in initial formation, but there is 

still a need for greater debate on the formation process committed to didactic-

pedagogical issues being interdisciplinary and critical, because the effective enrichment 

of the teaching of Physics only happens through the action of the teacher. 

Keywords: Teaching Quantum Mechanics; History and Philosophy of Science; Initial 

formation of Physics teachers. 
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ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA A TRAVÉS DE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE FÍSICA 

 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objetivo analizar cómo experiencias didácticas pautadas en 

la contextualización histórica en la formación inicial de profesores de Física contribuyen 

para el aprendizaje en Mecánica Cuántica (MC). Se busca la deconstrucción de la 

enseñanza llamada tradicional con enfoque en formalismo matemático, leyes y teorías 

de la vieja MC. Es un trabajo de cuño cualitativo compuesto por investigaciones 

documental, bibliográfica y empírica que involucra las principales dificultades 

enfrentadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De los estudios documental y 

bibliográficos se presenta una revisión sistemática sobre la enseñanza de MC en los 

cursos de Física que resulta en la elaboración de una propuesta de Matriz de Referencia 

(MR), que propone formas de abordar el contenido de MC. Se escribe una Narrativa 

Histórica sobre la temática y se estructura una Propuesta Didáctica con el objetivo de 

investigar las potencialidades de la contextualización histórica para la enseñanza de MC 

en la formación inicial de profesores de Física. Para la elaboración, implementación y 

evaluación de la propuesta se trabajó con el proceso de transposición didáctica de 

Chevallard, el concepto de Zona de Desarrollo Proximal (ZDP) de Vigotski y con los 

referentes teóricos de la Historia y Filosofía de la Ciencia (HFC), com la Taxonomía de 

Bloom Revisada (TBR) y la Ingeniería Didáctica de Artigue. El estudio fue realizado en 

la Universidad Estatal de Feira de Santana en componente curricular que permite 

concatenar el contenido específico con el pedagógico en dos momentos (versión piloto 

con 16h/aula y versión mejorada con 22h/aula). Como procedimientos para producción 

de datos fueron utilizados documentos producidos por los/as licenciandos/as, 

observaciones y registro en audio y/o video. El análisis de los datos se realizó a la luz 

de la técnica TBR y del concepto de Reflexión sobre la Acción propuesto por 

Schön. Entre los resultados están: 1) la contextualización en la enseñanza de la MC es 

una estrategia capaz de contribuir a la comprensión de los conceptos desde los 

contextos para los que fueron propuestos, aclarando las relaciones y los aspectos 

centrales del pensamiento científico en sus respectivos tiempos; 2) la HFC es un factor 

importante en la formación del profesorado, pues crea un ambiente motivador para 

pensar prácticas, técnicas y promover la toma de decisiones, pero para mejores 

rendimientos un tratamiento teórico conceptual previo debe ser realizado incentivando 

el cuestionamiento, el diálogo y la creatividad en el aula; 3) la enseñanza propuesta 

elude las prácticas llamadas tradicionales en las que la presentación del concepto 

sobresale sobre la comprensión del cómo y del porqué el concepto se inserta en el 

contexto científico. Por lo tanto, concluimos que la HFC contribuye efectivamente al 

aprendizaje en la formación inicial, pero todavía hay necesidad de mayores debates 

sobre el proceso formativo comprometido con las cuestiones de orden didáctico-

pedagógicos siendo interdisciplinario y crítico, pues el enriquecimiento efectivo de la 

enseñanza de Física sólo sucede por la acción del profesor. 

 

Palabras clave: Enseñanza de Mecánica Cuántica; Historia y Filosofía de la 

Ciencia; Formación inicial de profesores de Física. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), foi idealizado na 

linha de pesquisa de Ensino de Ciências com foco em contribuir com a formação 

inicial de professores de Física na área do Ensino da Mecânica Quântica (MQ). 

Passaremos a apresentar um recorte de momentos específicos de nossa 

trajetória profissional associados, direta ou indiretamente, ao problema de 

pesquisa proposto. Faremos uma breve revisão da literatura, descrevendo 

aspectos determinantes para a presente pesquisa, e, em seguida, explicitaremos 

os objetivos e questão de pesquisa, a metodologia utilizada e a escolha da forma 

de organização da tese. 

 

Aproximação com o tema 

 

Um primeiro olhar para a formação de professores de Física no Brasil 

remete ao aumento de publicações nesta área. Observam-se desafios e lacunas, 

bem como, caminhos promissores para superação das problemáticas. 

(SLONGO et al., 2010; MARCHAN; NARDI, 2011; CORTELA; NARDI, 2013; 

MACEDO; SILVA; 2014). Há um movimento de extinção de algumas disciplinas 

e a inserção de outras, ainda que haja uma tendência à manutenção de 

determinados padrões disciplinares. (NARDI, 2009; GOMES et al., 2013). 

Entre as mudanças, é entendido que as funções do professor de Física 

extrapolam a transmissão de conteúdos conceituais e devem incentivar 

discussões de cunho social, tecnológico, econômico e ambiental. Nessa 

perspectiva, é fundamental desenvolver um pensamento sobre um novo modelo 

de formação inicial com um olhar voltado para a interdisciplinaridade. No entanto, 

embora reconheçamos que as matrizes curriculares passaram por diversas 

reformas por todo o país, ainda persistem limitações que implicam diretamente 

em um resultado final desfavorável à formação docente. É explícita a 
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necessidade de mais investimentos nessa área para um efetivo caminhar em 

direção à formação crítica de professores. (BARCELLOS, 2013). 

Tal fragilidade foi refletida em nossa experiência profissional, iniciada em 

2013, mediante aprovação em concurso público estadual. Um exemplo 

específico eram as aulas ministradas para o terceiro ano do ensino médio sobre 

alguns conceitos de Física Moderna e Contemporânea (FMC). Apesar de 

dominar os conteúdos, essas aulas eram desafiadoras e sentíamos o peso de 

uma formação desatualizada. Tínhamos dificuldade no processo de transposição 

didática para o ensino de conceitos da FMC, o que nos impedia de discuti-los 

com segurança e de modo aquedado ao nível dos estudantes.  

Nessa época, já reconhecíamos as pesquisas que sinalizavam a 

necessidade do ensino de conceitos da MQ no currículo para fomentar seu 

aprendizado científico e cultural. (PINTO; ZANETIC, 1999; SILVA; ALMEIDA, 

2011). Essas seguiam uma perspectiva consolidada internacionalmente, de 

preparar os jovens para o mundo que os rodeia. (LOBATO; GRECA, 2005).  

Sua importância também foi ressaltada nas regulamentações nacionais, 

Brasil (2002, p.15) afirma a necessidade de “compreender formas pelas quais a 

Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, 

condicionando formas de pensar e interagir”. Salienta-se, por exemplo, “como a 

relatividade ou as ideias quânticas povoam o imaginário e a cultura 

contemporânea, conduzindo à extrapolação de seus conceitos para diversas 

áreas, como para a Economia ou Biologia”. (BRASIL, 2002, p.15). O ensino de 

FMC a nível médio deve propiciar um novo olhar sobre o impacto da tecnologia 

na atualidade, além de introduzir “novos elementos para uma discussão 

consciente da relação entre ética e ciência”. (BRASIL, 2002, p.29).  

Essas ideias são mantidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

embora seja perceptível várias fragilidades e de certa forma um retrocesso na 

forma de abordagem da FMC. (BRASIL, 2018). É ausente da redação 

especificação quanto a produção moderna como um dos elementos esperados 

que o aluno demonstre ao final do ensino médio, bem como a construção do 

currículo é muito genérico e idealista, incompatível com a realidade atual das 

escolas brasileiras. Entretanto, a inserção destes conteúdos, mesmo que de 
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modo conciso agrega conhecimento e torna a FMC um dos elementos 

necessários para que o indivíduo possa se posicionar de forma crítica e atuante. 

Assim sendo, cabe à escola fornecer subsídios ao aluno para que o mesmo 

consiga acompanhar os avanços tecnológicos e ser capaz de efetuar relações 

entre a Ciência Natural e a sociedade, e entender a importância dos conteúdos 

de FMC vendo os processos do cotidiano não como meras ilustrações de 

conceitos, mas sim conhecimentos a serem apreendidos, debatidos e avaliados. 

(MARCONDES, 2018). 

Para tal, é necessário atentar-se à formação dos professores que 

atualmente não é voltada para essas mudanças na educação básica. Alinhar os 

currículos de cursos superiores aos objetivos da base é uma das maneiras de 

superar as inúmeras lacunas que se perpetuam no ensino de Física. Ocorre que 

continuamos com mais do mesmo. Mozena, Ostermann (2016, p. 331) afirmam 

que “prevalecem listas de conteúdos tradicionais, que contemplam toda a Física 

clássica e, apesar do discurso, o foco não é na construção social e histórica do 

conhecimento, na diversidade e na interdisciplinaridade”. 

O mais comum é observar um excesso de assuntos de Física Clássica em 

detrimento da FMC, além de que os conteúdos ainda são apresentados de forma 

fragmentados e centrados na resolução de exercícios. (BIAZUS; ROSA, 2016). 

Discussões sobre a tecnologia atual, à qual os estudantes de ensino médio têm 

grande acesso, explicada a partir de conceitos da FMC, como a evolução da 

computação quântica ou a transmissão e processamento de dados, são 

insuficientemente presentes em sala de aula. (MOREIRA, 2017). Portanto, é 

relevante equilibrar o ensino dos vários tópicos na disciplina de Física. 

Ao revisar a literatura sobre a FMC no ensino médio, se observam duas 

vertentes principais de pesquisas: 1) a atualização curricular no ensino de Física 

como uma necessidade pulsante (TERRAZZAN, 1992, 1994; CAVALCANTE, 

1999; OSTERMANN; MOREIRA, 2000a, 2000b; ROCHA, 2001; GARCIA, 2003; 

BROCKINGTON, 2005); 2) a introdução de conceitos da FMC no currículo para 

se ensinar temas mais atuais da Física. (VALADARES; MOREIRA, 1998; PINTO; 

ZANETIC, 1999; OSTERMANN; CAVALCANTI, 1999; CAVALCANTE et al., 

1999; BASSO, 2000; OSTERMANN; MOREIRA, 2000a, 2000b; MACHADO; 

NARDI, 2003; REZENDE JR; SOUZA CRUZ, 2003; OSTERMANN; RICCI, 2004; 
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PEREIRA; OSTERMANN, 2007). Além disso, percebemos que a BNCC 

apresenta em algumas de suas competências, a análise de processos 

tecnológicos e avaliação de aplicações do conhecimento tecnológico que deve 

ser realizado por meio de conhecimentos relativos à FMC. (BRASIL, 2018). À 

vista disto, apesar das limitações da base, é necessário repensar o ensino da 

disciplina de maneira a integra-la às demais áreas do conhecimento, buscando 

um ensino contextualizado e interdisciplinar.  

Ao perseguir a desejada atualização curricular com foco no ensino de 

FMC, pesquisadores obstinadamente seguiram tecendo justificativas (GIL-

PÉREZ; SOLBES, 1993; SHABAJEE; POSTLETHWAITE, 2000; ZANETIC, 

2005; CHIARELLI, 2006; SONZA, 2007; SINARCAS; SOLBES, 2013), pois: 1) 

possibilita a percepção da influência da FMC na sociedade, na tecnologia e na 

cultura contemporânea; 2) dá acesso ao conhecimento do processo de 

construção da ciência para uma visão não-linear; 3) favorece a compreensão de 

que a Física Clássica não explicava alguns problemas emergentes em dada 

época, o que desencadeou sua crise e a gênese da FMC; 4) promove 

entusiasmo pela ciência ao sintonizar modernas aplicações e aspectos teóricos; 

5) fornece o suporte para aprendizagem subsequente em relação aos conceitos 

atinentes à FMC; 6) abre um leque de possibilidades didático-pedagógicas para 

o contexto educacional; 7) favorece uma educação problematizadora em sintonia 

com questões sociais mais amplas. Porém, apesar do incentivo e da Física 

avançar vertiginosamente, a desejada atualização curricular é incipiente. 

Em relação aos estudos sobre a MQ, campo de nosso interesse, sua 

importância para o ensino médio repousa no que diz respeito: 1) a mudança de 

concepção de mundo e de postura diante da vida do homem moderno; 2) na 

possibilidade de propiciar aos estudantes contato com fenômenos quânticos 

iniciados no século XX, desenvolvidos em curso progressivo hodiernamente, 

revelados frutíferos e com diversas aplicações; 3) de chamar atenção para 

algumas inter-relações entre desenvolvimentos teóricos, sociais e possibilidades 

tecnológicas decorrente de seus efeitos. (PINTO; ZANETIC, 1999; GRECA; 

MOREIRA, 2001; CAVALCANTE; TAVOLARO, 2001). 

Ao levar alguns tópicos da MQ para a sala de aula, não é esperado um 

ensino aprofundado, mas discutir, de forma significativa, sua importância para o 
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contexto social, político e econômico. Deve-se, portanto, usar estratégias 

compatíveis para isso. Por conseguinte, entendemos que a MQ não está longe 

do ensino médio e pode ser ensinada de forma coerente aos alunos, sendo 

condição necessária, a primeira instancia, atentar-se à formação dos 

profissionais que serão incumbidos de ensiná-la. 

Porém, os esforços iniciais para a desejada atualização esbarraram com 

uma série de problemas (TERRAZAN, 1992, 1994; OSTERMANN; MOREIRA, 

2000; OSTERMANN; RICCI, 2004; PEREIRA; OSTERMANN, 2007; FANARO et 

al., 2007; PINTO, 2008), como: 1) a escassez de trabalhos sobre concepções 

alternativas de estudantes; 2) escassez de trabalhos empíricos que discutam e 

apresentem resultados de aprendizagem; 3) formalismo matemático e maior 

nível de abstração desses conhecimentos; 4) os conceitos físicos dos novos 

assuntos se distanciam da Física Clássica; 5) dificuldade em integrar o currículo 

da Física Clássica e da FMC dentro da mesma programação; 6) limitações para 

o tratamento experimental; 7) distanciamento do discutido na literatura e o que é 

ensinado em sala de aula; 8) apresentação da FMC como uma mera curiosidade 

e não como uma Física que surge para explicar fenômenos que a Física Clássica 

não explica; 9) propagação de concepções errôneas; 10) escassez de material 

didático adequado; 11) necessidade de uma melhor preparação dos próprios 

professores para o ensino desse assunto; 12) reduzido tempo disponibilizado às 

aulas de Física e extenso programa a cumprir; 13) desmotivação dos estudantes. 

Em geral, apesar de um aumento constante das produções científicas, em 

sua maioria, estavam restritas a apresentação dos diversos tópicos ou 

elaboração bibliográfica de consulta para o professor. Pouco se discutia sobre o 

preparo deste para ensiná-los/utilizá-los. (OSTERMANN; MOREIRA, 2000; 

OSTERMANN; RICCI, 2004; PEREIRA; OSTERMANN, 2007; SILVA; ALMEIDA, 

2011). Se por um lado, a literatura argumentava para o ensino de FMC, por outro 

lado, pouca atenção era dada a formação de professores. (PEREIRA; 

OSTERMANN, 2007). Estabelecia-se um descompasso entre as proposições e 

o executado em sala de aula. Para Ostermann (2004, p.6), “[...] deveria haver 

mais FMC no ensino médio e menos fósseis da Física Clássica, isso se os 

professores estiverem adequadamente preparados e se bons recursos 
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pedagógicos estiverem disponíveis”. Pouco se observam trabalhos que 

respondam o como ensinar. 

O ensino acaba sendo entendido pela literatura como ultrapassado e a 

formação dos futuros professores não condizente com o esperado. (ROSA; 

ROSA, 2012; BRASIL, 2001; 2015). É perpetuada uma visão simplista de 

formação, na qual caberia aos professores o papel de transmitir os 

conhecimentos, e, aos discentes, o papel de meros receptores sem interação ou 

troca de conhecimentos; além de que, para ensinar, seria necessário apenas 

saber o conteúdo e aplicar algumas técnicas didáticas. (GIL-PÉRES; 

CARVALHO, 2001). 

Alguns desses aspectos se fizeram presentes em nossas vivências. No 

primeiro semestre de 2016, atuamos como professora substituta no 

departamento de Física da Universidade Estadual da Paraíba, ministrando 

disciplinas de Física Geral e Laboratório. Ao passo que atuávamos na 

graduação, questionávamo-nos a formação que recebemos comparativamente 

com a dos recentes egressos. De um lado, as disciplinas das áreas específicas 

ministradas com foco em transmitir conceitos, e, de outro, as disciplinas 

pedagógicas. Entre elas, um enorme distanciamento. Se perpetuava um 

processo formativo desarticulado sem que houvesse propostas de inter-

relações, exceto por disciplinas pontuais como ‘Instrumentação para o Ensino de 

Física’ ou ‘História da Física’. 

Situação semelhante é vivenciada no departamento de educação da 

Universidade Federal da Bahia, em 2018. Novamente como professora 

substituta, ao lecionarmos os componentes de Metodologia, Estágio 

Supervisionado e Vivências em Ensino de Física, ouvíamos relatos dos 

estudantes sobre a perpetuação de um currículo desarticulado. Os discentes 

relatavam aspectos de um ensino fortemente tradicional com conteúdo posto 

como um fim em si mesmo, sem a discussão de sua gênese ou das influências 

sofridas de outras esferas das diversas áreas do conhecimento humano. 

Nesse contexto, esta pesquisa é decorrente de desafios enfrentados 

desde nossa formação inicial na licenciatura em Física até a efetiva prática 

docente, bem como do reconhecimento da necessidade de enfrentá-los. Logo, 
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em decorrência da preocupação com os problemas supracitados apresentamos 

um projeto para doutorado direcionado ao Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA, com ingresso em 2016.  

Entre os inúmeros desafios, enfatizamos a escassez de trabalhos 

empíricos com olhar nos resultados de aprendizagem buscando superar a 

desarticulação da formação inicial de professores de Física por meio da inserção 

da História e Filosofia da Ciência (HFC). Nosso foco será o ensino da MQ e o 

desenvolvimento de subsídios teórico-metodológicos para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem na formação inicial. 

Decorrente disso, foram analisados estudos empíricos no que tange ao 

ensino de MQ nos cursos de graduação em Física. Foi observado o processo de 

ensino-aprendizagem de MQ em nível superior nos cursos de Física, mediante 

as ofertas dos componentes curriculares e suas tendências para avanços nessa 

área. Dos resultados, entre outros aspectos, reafirma-se o apelo ao excesso de 

memorização e a presença demasiada dos cálculos matemáticos, além de a MQ 

ser considerada de difícil compreensão pelos estudantes por sua significativa 

complexidade com conceitos ainda mais abstratos e contra intuitivos. Em 

consequência, as inúmeras dificuldades no processo de aprendizagem tornam-

se um dos principais objetos das pesquisas na área de ensino de MQ. 

(MONTEIRO et al., 2009; SANTOS, 2012; ZHU; SINGH, 2012; POSPIECH; 

SCHÖNE, 2014; GRECA; FREIRE, 2014; SILVA et al., 2015). Logo, a resposta 

para a questão de como preparar os professores para ensinar MQ não é simples.  

Juntamente com esses aspectos, persistem obstáculos no processo de 

ensino-aprendizagem, e as implementações de propostas didáticas ainda são 

muito sutis. (GRECA, 2000; AKARSU, 2011; SANTOS, 2012; POSPIECH; 

SCHÖNE, 2014; CUESTA, 2018). Ademais, podemos inferir que um dos fatores 

que prejudicam a formação em MQ é derivada da forma como as disciplinas são 

ministradas: modelo de formação com um currículo desarticulado entre 

disciplinas de conteúdo específico e as de viés pedagógico. 

O comum é uma abordagem formal restrita aos problemas que levaram 

ao surgimento da teoria quântica conduzidos a uma interpretação padrão 

(“interpretação de Copenhague”, também chamada de “ortodoxa”); o que não 
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permite ao estudante desenvolver uma compreensão nem dos avanços, nem de 

seus postulados básicos. (GRECA; MOREIRA, 2001; OSTERMANN et al., 

2008). A teoria é introduzida a partir de suas ideias iniciais seguida de várias 

soluções para a equação de Schrödinger com fórmulas que quase nada 

significam para os estudantes. Propaga-se a ilusão que a MQ é uma extensão 

da Física Clássica e não há avanço na compreensão dos conceitos quânticos. 

(GRECA; MOREIRA, 2001; KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017). 

Os resultados finais dessas práticas são alarmantes em relação à 

formação dos futuros professores. No contexto brasileiro, há consequências 

deletérias para o ensino de MQ à nível médio. É o que mostra Souza, Silva, 

Teixeira (2020), ao observar questões que contemplam tópicos da MQ presentes 

no Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante (ENADE) 

voltado a licenciatura em Física, revelam incoerências em relação às provas e 

ao rendimento dos egressos, não é evidenciado apropriação dos fenômenos 

quânticos. Os autores, decorrentes de reflexões sobre como obter melhores 

rendimentos do processo de ensino na formação inicial, afirmam ser interessante 

a inclusão da MQ moderna1 no currículo. Nesse caso, o ensino de MQ não deve 

ser limitado à resolução de exercícios algébricos, e sim, privilegiando a formação 

dos conceitos e a relação epistemológica. Assim, ao se tornarem professores, 

em sua prática docente, estarão mais seguros para apresentar os fenômenos e 

suas decorrentes aplicações tecnológicas. Os autores consideram fundamental 

ao ensino da MQ a ampliação da discussão teórica envolvendo as contínuas 

buscas pelos físicos da época que resultaram em estudos cruciais para o 

desenvolvimento da teoria quântica. 

Nessa perspectiva, torna-se nosso objetivo investigar o processo de 

ensino-aprendizagem de MQ em sala de aula com intuito de apontar caminhos 

que favoreçam um maior aprendizado dos estudantes na formação inicial. A 

elaboração e implementação de propostas inovadoras para a atualização dos 

currículos na área de ensino de MQ, bem como a superação das metodologias 

 
1O termo Antiga Mecânica Quântica é usado para se referir a parte da teoria elaborada entre 1900 e 
1925, ou ainda Velha Teoria Quântica. Temas como radiação de corpo negro, modelo atômico e efeito 
fotoelétrico são conceitos iniciais da teoria. Formalismos da teoria quântica propriamente dita, chamados 
de Mecânica Quântica Moderna, só foram elaborados, entre 1925 e 1930, por Schrödinger, Heisenberg, 
Jordan, Born e Dirac (JAMMER, 1974); e continuam em desenvolvimento. 
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tradicionais, pode tornar-se um caminho muito promissor para a melhoria do 

ensino na formação de professores. 

As linhas finais de delineamento dos percursos investigativos desta tese 

são decorrentes de um período de estudos na Universidade de Burgos – 

Espanha - supervisionado pela professora Dra. Ileana Greca. Nesse período, 

discutimos em profundidade questões no campo de didáticas especificas e 

fundamentos da MQ. Reconhecemos as dificuldades para se ensinar Física, e 

de que também aprendê-la não é uma tarefa fácil. Assim, desde uma simples 

demonstração do movimento pendular ao cálculo da função de correlação de um 

campo quântico, o ensino de Física deve ser caracterizado como um processo 

de descoberta do mundo natural que depende de uma apropriação através de 

uma linguagem que podemos compreender. Essa experiência resultou em novos 

questionamentos e adequações para a abordagem pensada. 

Destes percursos, quanto à motivação individual, profissional e 

posicionamento teórico, associadas às reflexões e discussões, partindo do 

pressuposto de que para ensinar FMC, e em específico, abordar tópicos da MQ 

no ensino médio, levantamos os seguintes questionamentos: Como a 

contextualização histórica pode contribuir para compreensão de conceitos 

fundamentais da MQ na formação inicial de professores de Física? Quais os 

resultados práticos que esse tipo de investigação nos permite alcançar para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de MQ em sala 

de aula? Essas questões nos inquietam, pois refletem um pouco das nossas 

angústias sobre o cenário atual de formação de professores de Física no Brasil. 

A abordagem contextual refere-se a uma “tendência que explora as 

componentes históricas, filosóficas, sociais e culturais da ciência por meio de 

enfoques e abordagens variadas, na tentativa de promover uma formação que 

supere a demarcação entre o ensino dos conteúdos científicos e o de seus 

contextos de produção”. (PRESTES; CALDEIRA, 2009, p. 2). Para promovê-la, 

adotaremos o uso didático da HFC como “estratégia didática facilitadora na 

compreensão de conceitos, modelos e teorias”. (MARTINS, 2007, p. 127).  

A HFC permite uma compreensão aprofundada dos conteúdos físicos, 

situando-os no contexto histórico, extraindo-os e projetando-os para 
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contemplação dos diversos aspectos da produção científica, evitando ideias 

distorcidas da evolução científica como algo pronto e acabado. (MARTINS, 

2007). A ciência é apresentada como construção em um processo dinâmico de 

desenvolvimento de novas ideias, explicações, modelos, teorias e leis, bem 

como as rupturas epistemológicas vivenciadas em um determinado momento do 

desenvolvimento científico. (MATTHEWS, 2015). Contrapõe-se a uma visão 

excessivamente matematizada e descontextualizada das ciências. (ZANETIC, 

1989; SILVA, 2006; TEIXEIRA et al., 2012; FORATO et al., 2012). Através dela, 

se conduz o estudante a compreender como o conhecimento é desenvolvido e 

estruturado; pois, “estratégias que sejam arquitetadas pela HFC objetivam 

mostrar aos estudantes uma ciência mais dinâmica e viva”. (SILVA, 2012. p. 8). 

É possível que o uso didático da HFC desempenhe função de apoiar o 

entendimento dos diversos contextos epistemológicos, uma vez que pode ser 

estrutura complementar em sala de aula; também poderá auxiliar na superação 

das dificuldades de leitura e/ou interpretação de textos por parte dos 

professores/estudantes, bem como suprir algumas limitações na formação para 

discutir aspectos da natureza da ciência e conceituais. (MARTINS, 2007; DIAS, 

2008; HÖTTECKE et al., 2010; OLIVEIRA; SILVA, 2012). Além de auxiliar na 

superação do ensino fragmentado intelectualmente que encontramos 

atualmente, abarcando uma educação com panorama mais amplo sobre a 

ciência. (SILVA, 2012). 

Do ponto de vista epistemológico, segundo Martins (2015), é possível 

explorar os próprios métodos e processos da ciência, cruciais para entender as 

diferenças entre o conhecimento científico e saberes alternativos. Além disso, se 

pode explorar o seu caráter conjectural, a noção de verdade (não absoluta), a 

ideia de rupturas e continuidades, as mudanças ocorridas, as ideias de predição, 

consistência interna e simplicidade, assim como características da linguagem 

científica. Pode-se promover uma compreensão da natureza da ciência que 

inclua os métodos que produzem este conhecimento e as suas características, 

bem como contemplar o desenvolvimento histórico da ciência e sua 

dinamicidade. (KAMPOURAKIS, 2016). 

Portanto, através da contextualização histórica no ensino de MQ, 

buscaremos promover compreensão do novo paradigma estabelecido, bem 
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como do fazer científico e de como avançam os conhecimentos científicos. 

(LOBATO; GRECA, 2005; NASHON et al., 2008; GRECA et al., 2001; 

SCHNEIDER, 2010; CASTRILLON et al., 2014). Sobre esses aspectos, Kragh 

(1992; p.351) chama atenção para a necessidade de evitar “uma história mítica 

especialmente preparada para a doutrinação de certos pontos de vista 

metodológicos e didáticos”. Ou seja, é importante que a abordagem histórica de 

um tópico científico num contexto educativo não viole o conhecimento do modo 

como realmente aconteceu, sendo inserida por meio de relatos confiáveis. 

Assim, tomando as devidas precauções, adota-se a contextualização 

histórica como o meio para discutir os processos de desenvolvimento da teoria 

que resultaram em implicações contemporâneas. Embora a complexidade da 

MQ seja inevitável, consideramos que, através dessa, é possível conduzir os 

estudantes a um entendimento mais amplo e, consequentemente, contribuir para 

o desenvolvimento de competências e habilidades esperadas para a formação 

inicial de professores. Nesses termos, vincula-se a HFC como elemento que 

ajudará o entendimento do contexto de desenvolvimento e aplicações 

privilegiando a discussão epistemológica dos conceitos científicos. (MARTINS, 

1990; MATTHEWS, 1994; MOURA; SILVA, 2018). 

Frente todas as questões já expostas, não sendo possível simplificar o 

problema acerca da formação de professores de Física, considerou-se relevante 

investigar as tendências do ensino de MQ na licenciatura em Física observando 

possíveis preditores que possam influenciar a aprendizagem. Entre algumas 

possibilidades de discussão, propomos que a abordagem dos fundamentos 

quânticos seja implementada em seus contextos de desenvolvimento 

evidenciando as dificuldades percorridas pelos cientistas na sua época, além de 

operá-los com uso de formalismo mínimo matemático. Para isso, o conhecimento 

das linhas mestras das discussões em torno dos fundamentos da MQ, em 

especial a questão da não-localidade e o abandono do determinismo pode servir 

para aproximar dos estudantes aspectos epistemológicos que contribua com a 

promoção de uma compreensão mais sofisticada da teoria quântica.  

Ao considerar os limites dos efeitos clássicos e quânticos, é possível um 

destaque para o desenvolvimento da MQ moderna por meio do questionamento 

levantado por Einstein, Podolsky e Rosen a respeito da completude da MQ. Em 
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um curto artigo, Einstein, Podolsky, Rosen (1935) propõem um experimento 

mental envolvendo estados emaranhados, também discutidos naquele mesmo 

ano por Bohr e Schrödinger, onde a expressão ‘emaranhamento’ foi utilizada 

pela primeira vez. Os autores como David Bohm e John Bell, por exemplo, 

tentam mostrar se a MQ é (ou não) uma descrição completa da realidade, e os 

argumentos apresentados foram fonte de muita incompreensão e controvérsias. 

(PINTO NETO, 2010). A controvérsia sobre a completude da MQ, passados 

quase 30 anos, se traduziu em termos físicos matemáticos e, posteriormente, 

em práticas de laboratório. O assunto inicialmente restrito a aspectos 

epistemológicos é então revistado por Bell, em 1964, que apresenta suas 

famosas desigualdades e, depois deslocado ao crivo dos testes em laboratório 

com as experiências de Aspect, Dalibard, Roger (1982), levando a conclusão de 

que o realismo clássico não mais poderia ser sustentado. 

Em decorrência desse longo contexto histórico, uma narrativa histórica, 

que representa um recorte dos arcabouços teóricos da MQ, é apresentada – o 

que não representa um problema, uma vez que ensinar Física implica fazer 

escolhas epistemológicas. (GRECA; FREIRE JR, 2003). Nesta articula-se um 

contexto histórico que envolve os estudos dos cientistas em suas épocas, 

mostrando como e por quê surgiu a discussão sobre a completude e não-

localidade que resultaram no abandono do realismo na MQ e avanços da teoria. 

Uma contribuição para o ensino de MQ é esperada pois, se discutido esse 

contexto em sala de aula, a partir da implementação de uma proposta didática 

por meio do uso didático da HFC, poderá resultar em uma compreensão muito 

mais profunda da teoria quântica pelo estudante. Além de se extrair uma 

importante lição: de que muitas discussões, inicialmente circunscritas à Filosofia, 

passaram a ter uma dimensão eminentemente Física. (FREIRE JR., 1999).  

 

Pergunta de pesquisa 
 

Dos fatores já apresentados, bem como das observações pessoais e 

profissionais na área de Física e Ensino de Física, tais como ensino superficial 

e descontextualizado, insatisfação dos estudantes frente ao ensino tradicional, a 

superficialidade e a pontualidade dos livros didáticos em valorizar um 
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determinado aspecto, o problema de pesquisa que se coloca é: “Em que medida 

uma contextualização história para a formação inicial de professores de Física 

traz contribuições a aprendizagem de MQ?” 

 

Objetivo geral 
 

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo geral: analisar como uma 

proposta didática pautada na contextualização histórica contribui na 

aprendizagem de MQ na formação inicial de professores de Física. 

 

Objetivos específicos 

  

Nessa perspectiva, propomos os seguintes objetivos específicos:  

 

1) analisar estudos empíricos realizados na área do ensino de MQ nos cursos 

de graduação em Física; 

2) investigar as tendências do ensino de MQ na licenciatura em Física avaliando 

possíveis preditores que possam influenciar a aprendizagem; 

3) analisar o contexto do problema da completude, a questão da não-localidade 

e o critério epistemológico do realismo na teoria quântica de modo a potencializar 

a condução de discussões em torno da MQ em sala de aula;   

 

A tese desse trabalho é que o ensino de MQ, na formação de professores 

de Física, de modo contextualizado por meio da inclusão de aspectos históricos 

e filosóficos da ciência torna possível discussões que contribuem para a 

aprendizagem sobre o conhecimento científico dos fenômenos quânticos. 

 

Estratégias metodológicas da pesquisa 

 

A pesquisa de caráter qualitativo respalda-se na teoria da Engenharia 

Didática de Artigue (1996), para o processo de elaboração, implementação e 

análise da proposta didática. A teoria da Engenharia Didática foi criada para 

atender a duas questões: a) a questão das relações entre pesquisa e ação no 
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sistema de ensino; b) a questão do lugar reservado para as realizações didáticas 

entre as metodologias de pesquisa. Nessa linha, prática de ensino é articulada 

com prática de investigação. 

A justificativa para adoção dessa teoria deve-se ao percurso que será 

realizado pela professora-pesquisadora no processo de produção de 

conhecimentos em relação ao objeto a ser estudado. É mais do que um conjunto 

de processos e procedimentos que se restringe à utilização das técnicas e 

instrumentos de pesquisa, inclui reflexões teóricas que são de igual importância. 

Assim, na perspectiva de Engenharia Didática a pesquisa é esquematizada em 

quatro fases: 1) análises prévias; 2) concepção e análise a priori; 3) 

experimentação; 4) análise a posteriori e validação. 

Nesta pesquisa, a primeira fase (análises prévias) compreende um 

trabalho centrado na pesquisa bibliográfica para gerar maior embasamento 

teórico a respeito do ensino da MQ, partindo de questões amplas que vão se 

aclarando no decorrer da investigação. Para tanto, delineamos as seguintes 

dimensões: a) o ensino habitual e seus efeitos/consequências; b) a 

compreensão dos estudantes e das dificuldades e obstáculos que pontuam seu 

desenvolvimento; c) o campo de sujeição no qual se estabelecerá a realização 

didática e os objetivos da pesquisa.  

Na segunda fase (concepção e análise a priori), definimos o foco de 

ensino: a) diz respeito à forma como os conceitos científicos são tratados pelo 

docente; b) a utilização de recursos didáticos e tecnológico observando o seu 

modo de tratar o conteúdo conceitual; c) a abordagem comunicativa – trata-se 

da relação professor-aluno buscando ajudar os estudantes a interagir com o 

objeto do conhecimento considerando o conhecimento cotidiano dos estudantes 

para a construção dos conceitos científicos. Para isso, é adotado o conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vigotski (2003), que está 

intimamente ligado à relação existente entre desenvolvimento e instrução e à 

ação colaborativa de outra pessoa, não sendo a instrução a garantia de 

desenvolvimento, mas que cria possibilidades.  

A terceira fase (experimentação) é constituída pelo período de aplicação 

e experimentação das atividades anteriormente planejadas, colhendo dados 
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sobre a investigação. A implementação foi conduzida (versão piloto 2018.2 e 

versão aprimorada 2019.2) em componente curricular que permite concatenar o 

conteúdo específico com o pedagógico direcionado aos licenciandos em Física. 

Os sujeitos desta pesquisa são discentes da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, BA. Compõem o quadro dos que fez parte desta pesquisa 14 

estudantes, coincidentemente 7 estudantes em cada momento. Para preservar 

a identidade dos estudantes que são os sujeitos da nossa pesquisa, decidimos 

por usar nomes fictícios que serão identificados como2: Rick, Lorena, Leo, 

Rodrigo, Joaquim, Matheus e Alice. Depois usamos: Estudante 1, 2, ..., 7. 

Em um segundo momento, a análise dos resultados obtidos na 

investigação é realizada. Nessa fase o conjunto dos dados obtidos, dentro ou 

fora de sala, durante as sessões de ensino são avaliados. Para a coleta de 

dados, consideramos como estratégia dominante a gravação de áudio e vídeo, 

além de recolher dados escritos dos estudantes com registros das atividades e 

as observações da professora-pesquisadora.  

Para analisar os dados coletados optamos por utilizar duas técnicas: a 

Taxonomia de Bloom Revisada (FERRAZ; BELHOT, 2010) e o processo de 

‘reflexão sobre a ação’, conceito proposto por Schön (2000). Foi estabelecido 

categorias para a realização das análises, de modo a revelar de forma mais 

contundente as respostas dos sujeitos de pesquisa e a reflexão da prática 

docente. Tem-se a possibilidade de constituir procedimentos sistemáticos para 

descrição de indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e recepção do ensino ofertado.  

Na análise a posteriori e validação, quarta fase, consideram-se todas as 

informações obtidas na investigação por meio das revisões bibliográficas, 

questionamentos, das produções dos estudantes, das filmagens ou outros 

instrumentos que forem pertinentes. E, para finalizar, é “no confronto das duas 

análises, a priori e a posteriori, que se funda essencialmente a validação das 

hipóteses envolvidas na investigação”. (ARTIGUE, 1996, p. 208). 

 
2Destacamos também, como cuidados éticos, a análise do projeto pelo comitê de ética em pesquisa, bem 
como o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi assinado pelos licenciandos. Tal termo 
assegura aos participantes manter resguardadas as suas identidades, assim como o uso dos dados 
produzidos apenas para fins de pesquisa. 
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Em suma, realizamos um trabalho didático minucioso que se apoia nos 

conhecimentos científicos, teóricos e metodológicos para responder as questões 

de pesquisa e cumprir o objetivo geral de investigação. 

 

Organização do texto 

 

O formato de organização da tese é multipaper, sugerido por Duke, Beck 

(1999). Trata-se de uma compilação de artigos, no qual cada um contém todas 

as caraterísticas necessárias para viabilizar suas publicações, afim de promover 

maior acessibilidade com amplo público ao qual a pesquisa se destina. 

Delimitamos cinco artigos para compor esta tese. Cada um deles tem seu 

próprio fio condutor da pesquisa, além de um fio que conduz a investigação como 

um todo que conecta um artigo a outro corresponde a aspectos diferentes de um 

mesmo problema. Desse modo, na tentativa de perseguir o objetivo central 

proposto, estruturamos esta pesquisa da seguinte forma:  

• Introdução: em que estamos inseridos, aborda, de modo geral, como 

o texto foi construído e os pressupostos ontológico, epistemológico e 

teórico-metodológico que assumimos para dar conta do objetivo da 

pesquisa.  

• Artigo1: apresentamos uma revisão sistemática da literatura sobre 

cursos de graduação em Física com destaque nas características e 

impactos sobre a compreensão dos fenômenos quânticos pelos 

estudantes em disciplinas de MQ.  

• Artigo 2: com respaldo teórico (análise documental e bibliográfica), 

elaboramos, de uma matriz de referência sobre a MQ que articula as 

discussões atuais da literatura da área, as regulamentações oficiais, o 

perfil de formação ofertado nos cursos de licenciatura do país e suas 

respectivas abordagens. É traçado um instrumento de apoio aos 

docentes para a disciplina de MQ na licenciatura em Física. 

• Artigo 3: apresentamos uma discussão sobre a completude, a não-

localidade e ao realismo na MQ a fim de servir como material de apoio 
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didático para o entendimento das discussões em torno dos 

fundamentos quânticos. 

• Artigo 4: para colocar em prática parte das ideias apresentadas na 

matriz de referência (artigo 2), implementamos uma proposta didática 

com uso didático da HFC em versão piloto – sua estrutura é 

apresentada em Souza et al. (2018). A referida proposta é baseada no 

contexto histórico discutido no artigo 3 e contempla a discussão do se 

e como os estudantes compreendem os processos históricos 

subjacentes à teoria quântica.  

• Artigo 5: dos resultados da versão piloto (artigo 4), imbuídos do desejo 

de alterar o quadro apresentado no 1° artigo – sobre limitações no 

ensino de MQ nos cursos de formação inicial –, apresenta-se na 

continuidade uma proposta didática estruturada em 20h (10 

encontros), com o intuito de contemplar a MQ a partir de um conjunto 

de atividades que envolve a contextualização histórica. 

• Considerações finais: apresentamos a síntese dos resultados dos 

artigos, bem como as contribuições para o ensino de MQ e implicações 

para futuras pesquisas. A conclusão dessa investigação é que na 

formação de professores de Física é possível desenvolver um 

processo de ensino-aprendizagem de MQ, articulado com os aspectos 

pedagógicos seguindo uma abordagem contextualizada, favorecendo 

o engajamento do estudante e a predisposição para mudança em 

direção ao pensamento crítico sobre a construção do conhecimento 

científico. Contudo, percebeu-se também a necessidade de uma maior 

discussão e debates desses temas em uma vertente interdisciplinar e 

crítica, pois a efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem só 

acontece pela ação do professor. 

• Apêndices: A – Trata-se de um compilado de textos originais de 

cientistas sobre MQ, em língua portuguesa, que oportuniza, em um 

recorte específico, uma orientação bibliográfica para o estudo da 

Física Quântica. Em síntese, os textos apresentados retratam: 1) o 

argumento de EPR e suas consequências epistemológicas; 2) introduz 

a discussão sobre teorias de variáveis ocultas através das 

desigualdades de Bell; e, 3) apresenta o experimento de Aspect que 
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elucidou o paradoxo. Desse modo, o referido documento torna-se 

relevante para físicos e professores que se interessam pela temática 

em questão. B – Trata-se de uma apostila desenvolvida para o ensino 

de MQ destinada a estudantes de licenciatura em Física com o 

conteúdo apresentado com abordagem histórico-conceitual. 

Estes são os pilares sobre os quais nosso texto foi construído e que nos 

permitiram, uma vez alcançado o objetivo proposto, fazer a defesa de nossa 

tese. Desejamos que nossos(as) leitores(as) apreciem este trabalho e que ele 

cumpra o propósito de toda pesquisa: levantar novas questões para o avanço do 

ensino de Física e, em específico, da MQ. 
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1. REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE MECÂNICA QUÂNTICA NOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA A PARTIR DE REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

 

Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo descrever e analisar estudos empíricos realizados 
no âmbito do Ensino de Mecânica Quântica (MQ) nos cursos de graduação em 
Física. Foram localizados 9 estudos indexados nas bases de dados Education 
Resources Information Center, Web of Science, Scopus e Springer, referentes 
ao período de 2000 a 2018. Para cada estudo foram consideradas suas 
características gerais, o conteúdo ministrado, as bases teórico-metodológicas e 
a síntese dos resultados. São poucos os estudos sobre o ensino de MQ em 
contexto de componente curricular, sobretudo no Brasil. Além da escassez, não 
há rigor na padronização metodológica em relação a estrutura do processo de 
ensino-aprendizagem investigado, o que torna difícil a comparação entre os 
estudos encontrados. As diferenças metodológicas contribuem para a grande 
diversidade de possibilidades para o ensino de MQ. Entretanto, apesar de todos 
os problemas, verifica-se a necessidade de investir na compreensão conceitual 
com atenção aos impactos gerados ao processo de formação dos estudantes. 
Considerando as análises realizadas, recomendam-se estudos cuidadosamente 
desenhados para esclarecer a relação entre a implementação de inovações 
didáticas condizentes com as necessidades e o interesse dos estudantes. 
Embora exista algumas revisões nessa área de pesquisa, ainda são insipientes 
o fomento de subsídios para orientar a tomada de decisão no tocante à 
formulação de cursos de MQ adequados à realidade de sala de aula. 
 
Palavras-Chave: Mecânica Quântica; Componente Curricular; Graduação em 
Física. 
 
 

1.1 Introdução 
 

Estudos, práticas e investigações voltadas para o processo de ensino-

aprendizagem da Mecânica Quântica (MQ) ganharam notoriedade nas últimas 

décadas, principalmente por se tratar de um dos ramos mais importantes da 

Física no século XX. (AKARSU, 2010). As produções sobre o ensino de MQ 

suscitam questões não somente didáticas e pedagógicas, mas também se 

hibridizam com questões ontológicas, epistemológicas, historiográficas, 

experimentais entre tantas outras. Como indicativo da crescente importância do 

tema, vale o destaque ao livro “Teoria quântica: estudos históricos e implicações 

culturais”, vencedor da categoria Ciências Exatas do Prêmio Jabuti 2011. 

(FREIRE Jr. et al., 2010). 
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Em trabalho de revisão de literatura, Greca, Moreira (2001) já 

apresentavam justificativas para a inserção da MQ nos currículos de Física e 

apontava para um quase consenso entre professores e pesquisadores acerca 

da necessidade de introduzir a teoria quântica nos cursos tanto de ensino médio 

como de graduação. Nessa investigação, contudo, os autores constatam um 

número escasso de pesquisas, tanto das concepções prévias dos estudantes 

sobre conceitos quânticos, quanto dos resultados de implementações didáticas 

testadas em sala. 

Pereira, Ostermann (2009), que levaram em conta trabalhos publicados 

entre 2001 e 2006, referentes ao ensino médio e ensino superior, constataram 

que, apesar do notável aumento relativo de publicações sobre a Física Moderna 

e Contemporânea (FMC) que apresentam resultados de pesquisa, a maioria 

referia-se à bibliografia de consulta para professores. Mesmo com um número 

razoável de estudos envolvendo propostas didáticas inovadoras, poucos 

trabalhos investigavam os mecanismos envolvidos no processo de construção 

de conhecimento relativos a temas de FMC. Até 2009, segundo Pantoja et al. 

(2011), observa-se um aumento progressivo no número de publicações de 

trabalhos na área, no entanto, faltam aqueles que analisem as concepções dos 

estudantes e não se centrem apenas em construção de instrumentos. 

Ao revisar trabalhos publicados entre 2010 e 2016, Rocha et al. (2018) 

afirmam que há uma preocupação dos pesquisadores com a implementação das 

propostas didáticas e o estudo da compreensão e concepção dos estudantes 

acerca dos conceitos quânticos abordados. Logo, observam-se avanços nesse 

sentido. Os autores destacam que há expressivo interesse, quase metade dos 

trabalhos analisados tem relação direta ou indireta com o ensino de FMC no nível 

secundário.  

Cuesta (2018), apresenta um estado da arte desse campo de 

conhecimento científico. A partir da análise de trabalhos entre 1986 a 2016, 

destaca que a ausência de reflexão conceitual sobre a Física Quântica gera 

dificuldades no processo de formação dos estudantes, e uma alternativa na 

busca por melhorias seria repensar seu ensino na formação inicial e continuada 

dos professores de ciências. Em consequência, são sinalizados alguns esforços 

para ensinar a MQ de uma maneira mais conceitual aos estudantes de 
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graduação e ensino médio. (KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017). Essas 

revisões evidenciam complexidade, atualidade e a busca por diferentes formas 

de apresentação da MQ visando a atualização curricular.  

No presente artigo uma nova revisão é realizada cujo objetivo foi 

descrever e analisar estudos empíricos realizados pela área no que tange ao 

ensino de MQ nos cursos de graduação em Física. Trata-se de uma investigação 

que visa sintetizar as evidências relevantes disponíveis sobre as pesquisas em 

ensino de MQ analisando os resultados empíricos obtidos em sala de aula. Essa 

questão é importante por fornecer indícios particularmente úteis a professores e 

pesquisadores da área, uma vez que se observa resultados conflitantes e/ou 

coincidentes que motivam temas de investigações futuras. 

No cenário contemporâneo tem-se proposto metodologias e estratégias 

para o ensino da MQ, mas são escassas as investigações com implementações 

didáticas em contexto de componente curricular, sobretudo no Brasil. Além da 

escassez, existe pouca padronização metodológica em relação a estrutura do 

processo de ensino-aprendizagem investigado, o que torna difícil a comparação 

entre si. As diferenças metodológicas contribuem para a grande diversidade de 

possibilidades para o ensino de MQ. Entretanto, apesar de todos os problemas, 

verifica-se a necessidade de investir na compreensão conceitual com atenção 

aos impactos gerados ao processo de formação dos estudantes.  

Estas são algumas das razões pelas quais é importante analisar estudos 

empíricos no referido contexto e por sua vez aprofundar nas discussões que 

apresentam possibilidades de avanço, visando assim ao fomento de subsídios 

para orientar a tomada de decisão no tocante à formulação de cursos de MQ 

adequados à realidade de sala de aula. A compreensão das abordagens para 

ensinar MQ em nível de graduação pode ser útil no desenvolvimento de 

ferramentas instrucionais eficazes para ajudar os estudantes a aprender a MQ.  

 

1.2 Percurso metodológico de revisão sistemática 

 

O método da revisão sistemática da literatura foi utilizado. Esse método 

consiste na revisão retrospectiva de artigos científicos cujo critério para sua 
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delimitação foi serem estudos voltados para cursos de graduação em Física e 

realizados no contexto de um componente curricular de MQ. Convém registrar 

que a presente revisão de literatura não tem a pretensão de esgotar a extensa 

bibliografia relacionada ao ensino de MQ, mas analisar esse contexto específico. 

O levantamento bibliográfico foi operacionalizado mediante busca 

eletrônica de artigos indexados nas bases de dados Education Resources 

Information Center, Web of Science, Scopus e Springer – estas estão entre as 

principais bases de dados na área de Educação – que incluem revistas como: 

American Physical Society (APS), International Journal of Science Education 

(IJSE), Science Education (SE), American Journal of Physics (AJP), Foundations 

of Physics (FP), Physics Teacher (PT), Physics Education (PE), European 

Journal of Phy sics (EJP) Journal of Physics (J Phys), Investigações em Ensino 

de Ciências (IENCI), Enseñanza de las Ciencias (Enz), Revista Brasileira de 

Ensino de Física (RBEF), Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), entre 

outras. Para a combinação de descritores (palavras-chave), de modo que 

obtivéssemos apenas os artigos com similaridade ao conteúdo pretendido, foram 

consideradas: Modern Physics; Quantum Mechanics; Physics Teaching; 

Teaching Learning. 

Esse processo permite a coleta de informações a partir da consulta de 

literatura especializada em uma área específica de investigação; e de forma 

sistemática e crítica, elencam-se os principais resultados da área em foco, todos 

os quais podem ser extremamente pertinentes para os investigadores. 

(BENNETT et al., 2005; DIOS e SANTAMARIA, 2007).  A estratégia 

metodológica usada nesta revisão foi baseada fortemente nos artigos Teixeira et 

al. (2012a) e Teixeira et al. (2012b). A seleção de estudos seguiu-se à definição 

de critérios de inclusão/exclusão (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Critérios de inclusão e de exclusão 

Critérios de seleção Critérios de inclusão 

1 

Data da publicação A partir dos anos 20003 
Artigos completos 
Português, Inglês e Espanhol 

Formato 

Idioma 

2 

Desenho do estudo 

Estudos que avaliem características do processo ensino-aprendizagem 

3 
Cursos de graduação em Física 
Estudos realizados no contexto de um componente curricular 
Discussão de perspectivas curriculares em contexto de sala de aula 

 
 

Critérios de exclusão 

1 

Não fazem parte 
dessa revisão 

Estudos sob a forma de dissertações, capítulos de livro, trabalhos 
apresentados em conferências ou relatórios de avaliação 

2 
Resultados de pesquisa sobre fundamentos da Mecânica Quântica 
Artigos voltados para o Ensino Médio 

3 
Propostas didáticas e/ou relatos de experiências didáticas centrados 
em um ou mais conteúdo que não estejam em contexto de componente 
curricular 

 
  

 Na sequência, foram selecionados os artigos alinhados aos critérios de 

seleção e o refinamento ocorreu ao longo do processo até se chegar ao número 

final de artigos incluídos nesta revisão. O processo de inclusão/exclusão está 

demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Processo de seleção dos estudos 

 
A consulta às bases de dados gerou, inicialmente, um total de 5535 

resultados de estudos indexados em periódicos. Depois, usando ferramentas 

próprias destas bases (somente artigos completos, publicados em português, 

inglês ou espanhol) restaram 393 artigos, dos quais foram excluídos 298 pela 

leitura do título e resumo. Com o quantitativo de 95 artigos aplicamos o critério 

 
3O recorte temporal se justifica por desejarmos observar os resultados de pesquisas das duas últimas 

décadas com garantias de atualidade para o campo de pesquisa em questão. 

• Estudos 
potenciais 
identificados via 
palavras-chave 

5535 artigos

• Processo de exclusão 
por seleção de 
ferramentas 
oferecidas nas bases 
de dados (Critérios 1)

393 artigos

• Processo de 
exclusão por leitura 
de título e resumo 
(Critérios 2)

95 artigos

• Processo de 
exclusão por 
análise do texto 
completo 
(Critérios 3)

9 artigos



42 
 

de seleção 3 (Quadro 1). Nesse momento, foi iniciado o processo de 

caracterização geral dos estudos. 

No processo de leitura dos artigos (n=95), foi contabilizado apenas 9 

estudos voltados para cursos de graduação em Física e realizados no contexto 

de um componente curricular de MQ. Sendo que 85 artigos discorriam sobre 

propostas didáticas e/ou relatos de experiências didáticas e 1 artigo não 

apresentava intervenção em contexto de sala de aula, ou seja, apresentava 

somente a parte de preparação de material didático. Reconhecemos que, apesar 

de 86 artigos não configurem proposta de componente curricular, muitos indícios 

substanciais podem contribuir para discutir as dificuldades de compreensão dos 

estudantes e, consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem da MQ. 

E, sobre isso, recomendamos fortemente a leitura das revisões da literatura 

mencionadas, as quais incluem vários desses artigos contabilizados. 

Desse modo, foram adquiridos 9 estudos através da seleção de artigos 

indexados em periódicos publicados no período de 2000 a 2018. Selecionados 

os estudos que compõem o corpus que delimitou o material de análise da 

revisão, procedeu-se à descrição geral dos artigos e o tratamento dos dados: 

características gerais dos estudos, conteúdo ministrado, bases teórico-

metodológicas e síntese dos resultados. As etapas seguidas para o 

procedimento de análise temática envolveram: exploração do material 

(organização dos dados através da leitura de cada artigo com sistematização 

das principais ideias sob a forma de tabelas/quadros); caracterização das bases 

teórico-metodológicas presentes nas investigações, instrumentos didáticos, as 

dificuldades predominantes e as propostas para superação. 

 

1.3 Resultados 

1.3.1 Visão geral dos estudos consultados 

Inicialmente, chamamos atenção para os resultados gerais dessa 

pesquisa. Na tabela 1, é apresentada uma síntese dos 95 artigos que foram 

previamente selecionados, contendo o número de artigos encontrados por 

década e por ano, bem como o número de artigos por revista, em cada ano e no 

total. 
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Tabela 1 – Quantificação de trabalhos incluídos na seleção, por década, por ano e por revista 

Ano 

N° de 
artigos 

por 
década 

N° de 
artigos 

por 
ano 

Número de artigos por revista 

A
P

S
 

E
S

T
&

P
 

P
E

 

E
J
P

 

A
J
P

 

R
B

E
F

 

IE
N

C
I 

C
E

R
P

 

S
&

T
E

 

P
T

 

S
E

 

F
P

 

C
B

E
F

 

J
 P

h
y
s
 

E
n
z
 

IJ
S

E
 

2000 

35 

2   2              

2001 3     1 1       1    

2002 4     2  1      1    

2003 1           1      

2004 1           1      

2005 1            1     

2006 2          1 1      

2007 5      2     1 1 1    

2008 5     2 1 1    1      

2009 5     2 1     1     1 

2010 6 3   1     1 1       

2011 

60 

8 3   1 2      1 1     

2012 6 3    1 1       1    

2013 5 1     3         1  

2014 3 1   1  1           

2015 13 9 1      1   1  1    

2016 4 2   1         1    

2017 13 8   3         1 1   

2018 8 1   2 1      1  1   2 

Total 95 95 31 1 2 9 11 10 2 1 1 2 9 3 8 1 1 3 

 

De acordo com os dados contidos na Tabela 1, percebe-se a diversidade 

de revistas que abrem espaço para publicar artigos sobre a temática do ensino 

de MQ, o que significa um importante apoio a área. Esses estudos sinalizam a 

ascensão desta área, vislumbrando sua melhoria e aperfeiçoamento nos 

processos de ensino-aprendizagem. Muitos artigos (n=86) destinam-se a discutir 

questões conceituais e teóricas sem efetuar propostas didáticas; outros analisam 

respostas dos estudantes; outros relatam implementações didáticas, etc.  

Nesses moldes, apenas 9 estudos realizados no contexto de um 

componente curricular com tópicos de MQ foram identificados. O fato de não 

haver muitos artigos que fazem uma proposta “completa” traduz, na verdade, 

uma questão editorial – diferentes revistas tradicionalmente são mais 

comprometidas com diferentes partes do processo educacional. Destaca-se a 

Physical Review Special Topics, que apresenta um grande número de artigos.  

As informações contidas na Tabela 1 permitem traçar um perfil 

quantitativo das publicações em revistas, no que se refere à temática de 

pesquisa em Ensino de Física sobre tópicos da MQ. Tais informações podem ser 

úteis, sobretudo, para pesquisadores iniciantes, quando se busca por trabalhos 
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de referência focados nessa área. Ao avaliar o panorama geral, pode-se 

observar, conforme mostrado no Gráfico 1, o aumento substancial do número de 

pesquisas referentes a investigações sobre o ensino de MQ ao longo dos anos. 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição, por ano, do número de publicações selecionadas (n= 95 artigos) 

 

Esse aumento pode ser justificado pela crescente preocupação dos 

pesquisadores sobre o tema, conforme tem sido documentado em vasta 

literatura. (STYER, 1996; JOHNSTON et al., 1998; ZOLLMAN et al., 2002; DIDIŞ 

et al., 2010; ROCHA et al., 2010; POSPIECH; SCHÖNE, 2014; GRECA; FREIRE 

JR, 2014; KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017).  

Por outra parte, argumentos são apresentados para explicar por que a 

abordagem usual para o ensino da MQ introdutória parece não conseguir uma 

compreensão conceitual. Sabe-se que algumas das dificuldades são de origem 

dos próprios fundamentos quânticos, como a noção de probabilidade, incerteza 

e superposição.  Esses conceitos são essenciais para a compreensão da MQ, 

porém não triviais. São contra intuitivos e geram conflitos com a visão 

determinista da Física Clássica que é familiar para a maioria dos estudantes.  

(MÜLLER; WIESNER, 2002; SANTOS, 2012). Essa questão é apenas uma entre 

as várias que constituem desafios enfrentados no ensino da MQ.  

Outras dificuldades no processo de ensino-aprendizagem a respeito de 

conteúdos de MQ podem ser listadas a partir das revisões de literatura 

mencionadas. (GRECA; MOREIRA, 2001; PEREIRA; OSTERMANN, 2009; 

PANTOJA et al., 2011; KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017; ROCHA et al., 
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2018; CUESTA, 2018): 1) associar os novos conceitos com experiências 

cotidianas, parecendo que esses conceitos são aprendidos fora de contexto e 

uma série de concepções erradas é propagada por estudantes, professores e 

textos; 2) o conhecimento dos estudantes sobre MQ ser muito superficial, não 

passando de uma coleção de fatos isolados, úteis para a aprovação nos cursos; 

3) pouca clareza sobre os limites de validade da MQ e da Física Clássica; 5) os 

livros didáticos introdutórios contribuem para a formação de uma visão 

equivocada dos fenômenos; 6)  restrição do ensino de MQ apenas aos períodos 

finais dos cursos de Física; 7)  aulas tradicionais nas quais os conteúdos de MQ 

são apresentados às vezes em forma axiomática, às vezes em forma “quase-

histórica” que gera uma espécie de barreira para a compreensão; 8) os tópicos 

tratados ainda são poucos (estabilidade do átomo, dualidade onda-partícula, 

princípio de incerteza, quantização, fótons e elétrons) deixando de lado questões 

importantes como superposição de estados ou o problema da medida. Essas 

dificuldades são apenas algumas entre as várias que constituem os desafios 

enfrentados. 

Dos obstáculos observados na literatura ao ensino de MQ, destacam-se: 

1) a linguagem utilizada nos materiais disponíveis, a qual nem sempre contribui 

para facilitar o entendimento dos conceitos; 2) a falta de tempo e de condições 

para que os professores realizem a seleção dos assuntos a serem abordados; 

3) a falta de capacitação; 4) a necessidade de novas metodologias que facilitem 

a transição do pensamento de uma Física intuitiva e quantificável para uma 

abstrata e probabilística; 5) a dificuldade de contemplar outros conteúdos em um 

currículo já tão extenso – somente para citar alguns fatores. (GRECA; 

MOREIRA, 2001; MACHADO; NARDI, 2006; FANARO et al., 2007; OLIVEIRA et 

al., 2007; CARVALHO NETO, 2009; CHAVES, 2010; PAULO; MOREIRA, 2011; 

SILVA; ALMEIDA, 2011; FERREIRA, 2013). Dos obstáculos, resulta-se uma 

obstrução ao processo de ensino-aprendizagem de Física (PEREIRA; AGUIAR, 

2006; DOMINGUINI, 2012; PEREIRA; SCHUMACHER, 2013). 

Todas essas questões fomenta o aumento do quantitativo de pesquisas 

na área. O ponto principal é a perspectiva de como melhorar o ensino da MQ, 

pois as dificuldades são comuns e aceitáveis, mas precisam ser sanadas. Nesse 

sentido, há propostas de inclusão de tópicos específicos, mudança de enfoque 
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didático, alterações curriculares, inclusão de recursos computacionais, 

elaboração de unidades didáticas e divulgação de materiais desenvolvidos para 

o ensino objetivando criar condições para que os estudantes compreendam os 

fenômenos e conceitos fundamentais da teoria. (BAO et al., 1996; GRECA; 

MOREIRA, 2001; PEREIRA; OSTERMANN, 2009; PANTOJA et al., 2011; 

MELTZER; THORNTON, 2012; ROCHA et al., 2018; CUESTA, 2018). 

Essa visão de aspectos em geral, a priori, permite-nos afirmar a existência 

da necessidade de aproximação dos resultados de pesquisas aos processos 

pedagógicos e de ensino-aprendizagem da MQ nos cursos de graduação em 

Física. Podemos inferir que não é suficiente ações isoladas, pois, a longo prazo, 

pode-se prevalecer os métodos tradicionais de ensino, seja por motivos políticos 

e econômicos da própria educação, seja por problemas na formação do 

professor. (MARANDINO, 2003; BARROS; FREIRE JR., 2011; CARVALHO, 

2017). Outra razão para não se efetivar essas mudanças curriculares pode ser 

atribuída ao fato que o currículo não é, simplesmente, um projeto que diz respeito 

somente a professores e a estudantes, mas que abrange vários intervenientes 

que, direta ou indiretamente, participam na sociedade do conhecimento ou na 

sociedade de aprendizagem. (PACHECO, 2001). Essas questões são 

pertinentes, mas não serão discutidas neste artigo por não ser o foco do mesmo. 

 

1.3.2 Componente curricular de MQ na graduação em Física 

Da avaliação crítica dos estudos que compõe o objetivo desta revisão 

(n=9), apresenta-se a caracterização do perfil dos cursos de MQ na graduação 

em Física com observância nas atuais tendências curriculares, segundo a 

identificação de 10 dimensões, a saber: título do estudo, país de origem, autor, 

ano de desenvolvimento, objetivos, instrumentos, participantes (Quadro 2); 

conteúdo ministrado, bases teórico-metodológicas e principais resultados 

(Quadro 3). Admitindo essas categorias, analisam-se os estudos selecionados 

identificando os respectivos impactos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem dos fenômenos quânticos. Inferimos que conhecer a forma que a 

MQ tem sido ministrada nos componentes curriculares pode apresentar indícios 

de como avançar na busca por melhorias nos processos formativos. 
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Quadro 2 – Sinopse de estudos relativos aos cursos de Mecânica Quântica (MQ) (Parte I) 

Art Título 
País 

Autor(es) 
Ano 

Objetivo de Estudo 
Instrumento 
Participantes 

A1 
Student understanding of 
quantum mechanics 

USA  
Singh 
2001 

Identificar as dificuldades dos 
estudantes no estudo da MQ 
e analisar se estão 
correlacionadas com o 
método de ensino 

Teste escrito 
Entrevista 
89 estudantes de 6 
universidades 

A2 
Uma Proposta para o 
ensino de Mecânica 
Quântica 

BR  
Greca, 
Moreira e 
Herscovitz 
2001 

Ensinar conceitos quânticos 
de forma conceitual-
fenomenológica para 
familiarizar o estudante com 
a “percepção” quântica 

Pré e pós-teste  
25 estudantes 
Carga horária de 24 h/aula 

A3 
Teaching quantum 
mechanics on an 
introductory level 

DE 
Müller e 
Wiesner 
2002 

Apresentar um curso 
introdutório de MQ centrado 
nas diferenças com a 
mecânica clássica 

Questionário 
Entrevistas 
60 estudantes 
Carga horária de 30h/aula 

A4 

Interpretações da Teoria 
Quântica e as 
concepções dos 
estudantes do curso de 
Física 

BR 
Montenegro 
e Pessoa Jr. 
2002 

Verificar as “interpretações” 
que os estudantes adotam 
quando estudam MQ 

Questionário 
Entrevistas 
8 turmas, total de 131 
estudantes 

A5 
Graduate quantum 
mechanics reform 

USA  
Carr e 
McKagan 
2009 

Refletir sobre as técnicas 
usualmente adotadas nos 
cursos de MQ e o progresso 
obtido a partir de uma nova 
proposta 

Questionário 
Avaliações obrigatórias 
discente-docente 
Curso realizado 3 vezes 

A6 

Teaching and 
understanding of 
quantum interpretations 
in modern physics 
courses 

USA 
Baily e 
Finkelstein 
2010 

Documentar as variações 
nas abordagens instrucionais 
e examinar os impactos 
sobre as perspectivas dos 
estudantes em relação à 
Física Quântica 

Pré e pós-teste  
Entrevistas 
75 estudantes 
Carga horária de 28 h/aula 
Duas aplicações 

A7 

Learning and retention of 
quantum concepts with 
different teaching 
methods 

CAN 
Deslauriers 
e Wieman 
2011 

Verificar o domínio e a 
retenção da compreensão da 
MQ pelos estudantes 

Questionário 
60 estudantes  
Carga horária de 40 h/aula 
Duas aplicações 

A8 

Improving students’ 
understanding of 
quantum measurement. 
I. Investigation of 
difficulties 

USA 
Zhu e Singh 
2012 

Descrever as dificuldades de 
compreensão das medições 
quânticas 

Questionário 
Entrevistas 
Testes abertos/múltipla 
escolha 
Seis instituições  

A9 

The analysis of analogy 
use in the teaching of 
introductory quantum 
theory 

TR 
Didis 
2015 

Analisar analogias utilizadas 
no ensino de conceitos 
introdutórios da teoria 
quântica 

Questionário 
Entrevistas 
20 estudantes 
Carga horária de 60 h/aula 

 

Dos 9 estudos selecionados, segundo a estratégia estabelecida, 4 foram 

realizados nos Estados Unidos, 2 no Brasil, 1 na Alemanha, 1 no Canadá, 1 na 

Turquia. Portanto, existem poucos estudos para uma análise voltada para cursos 

de graduação em Física realizados no contexto de um componente curricular de 

MQ. Entretanto, em outros contextos esses números poderiam ser diferentes. 

Nos trabalhos anteriores de revisão da literatura, Ostermann e Moreira (2000), 

Greca e Moreira (2001), Pereira e Ostermann (2009), Pantoja et al. (2011) e 

Rocha et al. (2018), em sua totalidade, apresentam mais de 340 artigos sobre a 

introdução de FMC atingindo cursos introdutórios (em nível médio e superior) 
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publicados nas revistas mais importantes de Ensino de Física/Ciências do país 

e do exterior, desde 1970 até 2016, com crescimento nos últimos anos e 

expressivo interesse em pesquisas nesta área. Porém, apesar do aumento na 

quantidade de publicações nesta área, observa-se que a maioria dos artigos 

ainda se refere a bibliografias de consulta para professores. Há escassez de 

estudos relativos à formação inicial e continuada, o que reflete no presente 

resultado dessa investigação específica. Estes trabalhos (Quadro 2), por 

simplificação, passam a ser nomeados com referências de A1 a A9 (as 

referências completas são listadas ao término deste trabalho).  

 
Quadro 3 – Sinopse de estudos relativos aos cursos de Mecânica Quântica (MQ) (Parte II) 

Art Conteúdo ministrado 
Bases teórico-
metodológicas 

Principais resultados  

A1 

- Formalismo básico da MQ  
- Medições Quânticas 
- Interpretação de Copenhague 
- Operadores 
- Estados estacionários 
- Autoestados e a dependência do 
tempo  
- Valores esperados 

- É demarcado um modelo 
de ensino tradicional  
- Recurso didático: 
Livro didático 

- A análise dos dados revela uma série de 
equívocos conceituais comuns entre os 
estudantes; 
- As dificuldades observadas são sobre o 
formalismo matemático, significância dos 
autoestados, valores esperados e sua 
dependência do tempo, processo de medida; 
- As dificuldades detectadas são atribuídas 
a: 1) falta de conhecimento conceitual; 2) 
conceito memorizado, mas interpretado 
erroneamente; 3) conhecimento interpretado 
no nível básico; mas não pode ser usado 
para fazer inferências em situações 
específicas. 

A2 

- Computação quântica 
- Sistemas quânticos  
- Superposição de estados 
- Dualidade onda-partícula 
- Princípio de Incerteza  
- Probabilidade no processo de 
medida  
- Problema da medida 
- Átomo de hidrogênio 
- Tunelamento 
- Laser e técnicas de resfriamento  
- Interpretação de Von Neumann 

-É adotada a teoria dos 
modelos mentais de 
Johnson-Laird 
- É realizada uma 
abordagem fenomenológica-
conceitual 
- Trabalho em pequenos 
grupos com auxílio do 
professor 
- Recurso didático: Texto 
específico escrito pelos 
autores 

- A análise dos dados revela que a 
abordagem desenvolvida promoveu 
compreensão de fenômenos microscópicos, 
com 84% de êxito; 
- Abordar o desenvolvimento da teoria e 
inovações tecnológicas foi um aspecto 
motivador para os estudantes;  
- O estudo sugere a relevância de utilizar um 
mínimo de ferramentas matemáticas e a 
dimensão histórico-epistemológica sem 
recair em simplificações exageradas. 

A3 

Parte 1 (Fótons) 
- Efeito fotoelétrico 
- Propriedades dinâmicas 
(Interferômetro Mach-Zehnder) 
- Interpretação probabilística de 
Born  
 
Parte 2 (Elétrons) 
- Difração do elétron (Experimento 
Double-Slit) 
- Problema da medida 
- Gato de Schrödinger 
- Relação de incerteza 

 
- É priorizado discussão 
conceitual  
- O curso é dividido em dois 
momentos: 1º explora o 
raciocínio argumentativo 
(fundamentos quânticos com 
uso de simulações feitas na 
sala e também em casa); 2º 
introduz o formalismo da 
MQ. 
- Recurso didático: Texto 
específico escrito pelos 
autores  

- A discussão dos experimentos da dupla 
fenda e do interferômetro de Mach-Zehnder 
através de simulações auxiliam na 
compreensão de aspectos genuinamente 
quânticos, superando concepções 
alternativas próprias de abordagens 
tradicionais; 
- O estudo sugere o desenvolvimento de 
novos recursos, como o uso de multimídia, 
simulações e hipertexto que incluam 
resultados atuais da pesquisa em MQ como 
a informação quântica, discussões sobre o 
paradoxo EPR e as desigualdades de Bell; 
- É apresentado um projeto em 
desenvolvimento de formação de 
professores em MQ via Web, no qual 
exploram tais recursos e conteúdo. 
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A4 

- Interpretações oficiais da MQ 
- Experimento da fenda dupla 
- Princípio da incerteza  
- Interpretação do estado quântico 
- Retrodição 
- Postulado da projeção 

- É demarcado um modelo 
de ensino tradicional 
- Recurso didático: 
Livro didático 

- É constatado que os estudantes utilizam 
diferentes interpretações “privadas” a 
depender do problema proposto para análise 
e que o excessivo uso de cálculos com 
pouca ênfase conceitual é fonte de várias 
dificuldades; 
- Os autores consideram haver uma 
negligência no estudo do processo de 
medida nos cursos de MQ (questões 
conceituais e interpretativas); 

A5 

O curso é dividido em quatro 
períodos: 
- I: Formulação da equação de 
Schrödinger, contribuições de 
Schrödinger, Born, Dirac, Von 
Neumann e outros incluindo 
mecânica das ondas, formulação 
matricial e dinâmica elementar 
- II: Interpretações 
- III: Teorema de Bell, experimentos 
de Aspect e as Desigualdades de 
Bell 
- IV: Processamento de 
informações quânticas e 
entrelaçamento  

- Ensino tradicional versus 
abordagem conceitual-
contextual  
- Trabalho em grupo e 
discussões abertas 
 
Recurso didático: 
Diferentes livros didáticos 
(Sakurai que cobre os 
períodos I e II, Le Bellac e 
Gottfried e Yan que 
perpassa os períodos de I a 
IV) e notas de aula.  

- O ensino interativo e o trabalho em grupo 
aumentam gradualmente os rendimentos 
dos estudantes em comparação com o 
ensino tradicional e auxilia na compreensão 
conceitual e na resolução de problemas; 
- É sugerido (re)construção dos cursos com 
reflexão em quatro áreas principais: seleção 
de conteúdo, livros didáticos, métodos de 
ensino e ferramentas de avaliação. 

A6 

- Introdução à Física Quântica 
- Efeito Fotoelétrico, Fótons 
- Espectro Atômico, Modelo de Bohr 
- Ondas de De Broglie 
- Modelo Atômico 
- Ondas de matéria/ Interferência 
- Funções de onda de Schrödinger 
- Energia Potencial 
- Tunelando e decaimento 
- Átomo de hidrogênio 
- Átomos, tabela periódica, sólidos 

- É demarcado um modelo 
de ensino tradicional 
- É realizado dois cursos:  
1º Ênfase nas interpretações 
quânticas; 2º Ênfase nos 
cálculos com abordagem 
menos explícita e mais 
agnóstica às questões de 
interpretação 
- Recurso didático: Slides, 
livro didático, material 
instrucional, atividades. 

- A análise dos dados revela que estudantes 
são mais propensos a preferir uma 
interpretação realista da MQ quando 
submetidos a uma abordagem na qual os 
instrutores são menos explícitos na 
abordagem ontológica junto aos estudantes; 
- Os autores chamam a atenção para o fato 
que os estudantes são capazes de aplicar 
ferramentas matemáticas sem uma 
correspondente compreensão conceitual o 
que prejudica a aprendizagem. Logo, precisa 
ser incentivada. 

A7 

- Efeito fotoelétrico 
- Espectro Atômico, Modelo de Bohr 
- Ondas de De Broglie 
- Modelo Atômico 
- Ondas de matéria/Interferência 
- Funções de onda de Schrödinger 
- Energia Potencial 
- Tunelamento e decaimento 
- Átomo de hidrogênio 
- Átomos multieletrônicos, tabela 
periódica, sólidos 

- Ensino tradicional versus 
abordagem fenomenológica  
- Dois cursos são aplicados. 
No curso 2 buscou incluir 
discussão fenomenológica 
envolvendo conceitos e 
cálculos 
- Recurso didático:  
Curso 1 – livro didático 
Curso 2 – simulações PhET, 
leitura, discussão, atividades 
em grupo e notas de aula. 

- Para os autores, os métodos de ensino têm 
impacto substancial na aprendizagem e 
retenção dos conceitos, mas independente 
da abordagem os estudantes estão mais 
propensos a recordar de conhecimentos 
factuais, os quais serão esquecidos 
rapidamente. 

A8 

- Interpretação da MQ 
- Formalismo de Dirac 
- Problema da medição 
- Observáveis  
- Probabilidade de obter 
autovalores, estados estacionários 
e autoestados 

- É demarcado o ensino 
tradicional  
- Recurso didático: 
Livro didático e atividades 
propostas. 

- Dentre os resultados destaca-se a 
dificuldade dos estudantes em: 
a) perceber a diferença entre a probabilidade 
de medir cada valor possível de um 
observável e o valor esperado daquele 
observável, num dado estado; b) 
transferência não apropriada entre conceito 
clássico de probabilidade para o conceito de 
probabilidade quântica; c) desconforto dos 
estudantes ao descreverem a evolução no 
tempo de um sistema quântico em termos do 
desenvolvimento da função de onda no 
tempo; 
- A pesquisa mostrou que os estudantes 
resistem ao significado da medição, em 
termos do que acontece com o estado do 
sistema após a medição de um observável. 
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A9 

- Radiação do corpo negro 
- Efeito fotoelétrico 
- Dualidade onda-partícula 
- Átomo de Hidrogênio 
- Oscilador harmônico 
- Tunelamento 
- Modelos atômicos 
- Experimento de Rutherford 
- Quantização do momento angular 
- Efeito Zeeman 
- Radioatividade e decaimento 

- Discussão conceitual 
baseada em Shulman (1986)  
- Uso de analogias para 
esclarecimento dos 
conceitos via modelo 
Teaching-With-Analogies de 
Glynn (TWA) 
- Recurso didático: 
Analogias, dramatizações, 
história e atividades em 
grupo. 

- Os contextos de aprendizagem e 
compreensão de novos conceitos podem ser 
facilitados com o uso das analogias; 
- Os autores argumentam que embora os 
conceitos da MQ sejam abstratos e contra 
intuitivos, as analogias podem ajudar no 
desenvolvimento de concepções quânticas 
ou na construção de novos desenhos 
instrucionais. 

 
 

A fim de facilitar a discussão que se segue a respeito desses artigos, uma 

síntese dos estudos – focada nos objetivos, conteúdo ministrado, bases teórico-

metodológica e resultados obtidos – será apresentada com vistas a trazer à tona 

as principais informações que tais pesquisas têm fornecido sobre propostas 

curriculares para o ensino de MQ com a intenção de contribuir com os 

pesquisadores que atuam nessa área. 

Em geral, os objetivos dos estudos estabelecidos configuram duas linhas 

de pesquisa: a primeira investiga as dificuldades dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem; e a segunda contempla bases teórico-metodológicas 

investindo esforços na compreensão conceitual sobre os fenômenos quânticos. 

Em consonância, a análise detalhada mostra que a abordagem da MQ nos 

cursos investigados contempla o ensino tradicional (A1, A4, A6, A8 – primeira 

linha), abordagem com propostas didáticas inovadoras (A2, A3, A9 – segunda 

linha) e os que buscam estabelecer comparações entre o ensino tradicional e o 

ensino com propostas didáticas inovadoras (A5 e A7). 

Salientamos que chamamos de ensino tradicional aquele em que, entre 

outros aspectos, privilegia a transmissão de conteúdo, aulas expositivas, com 

pouca atividade/participação dos alunos e excesso do cálculo matemático sem 

o adequado tratamento teórico. (MOREIRA, 2018). Enquanto, os que buscam 

novas propostas são aqueles que não se limitam ao ensino e apresentação de 

conteúdo tal como postos em livros didáticos e com aulas unicamente 

expositivas, mas que os pesquisadores optam por incluir outras estratégias para 

tratar dos conceitos e fenômenos quânticos. A mediação do professor deve 

ajudar a aplicar conceitos e procedimentos físicos em situações que lhes façam 

sentido, em uma perspectiva contemporânea, conceitual, epistemológica e de 

transposição didática, o que segundo Moreira (2018) não exclui que em 
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determinados momentos o professor faça breves apresentações e explicações 

mais expositivas. 

O programa desses cursos concentra-se em conteúdo da Antiga MQ – 6 

estudos (A1, A3, A4, A6, A7, A9), 2 estudos priorizam a MQ Moderna (A2 e A8) 

e 1 estudo mescla os conteúdos (A5). Consequentemente, as interpretações da 

MQ explicitamente adotadas nas propostas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8) 

concentram-se nas ditas “interpretações oficiais da MQ”, tais como ondulatória 

(realista), corpuscular (realista), dualista realista, dualista positivista – que são 4 

grandes grupos das quais se derivam várias outras interpretações. (PESSOA 

JR., 2003). 

Em virtude dos objetivos definidos e do programa dos componentes 

curriculares, observam-se as diferentes percepções dos autores sobre os 

aspectos metodológicos que podem colaborar para o processo de ensino- 

aprendizagem. Esses aspectos tornam-se determinantes para as escolhas 

pedagógicas. No entanto, foi notado que a maioria dos trabalhos não explicitam 

os referenciais pedagógicos que embasam a investigação feita. Não promove 

uma descrição empírica do contexto educacional. Ainda que fiquem demarcados 

o conteúdo, os objetivos e os recursos didáticos, os estudos carecem de 

informações quanto às bases teórico-metodológicas adotadas. Por exemplo, em 

termos de teorias de aprendizagem, apenas um estudo explicita em sua 

fundamentação teórica, a saber: A2 (Teoria dos modelos mentais de Johnson-

Laird). 

Semelhantemente, Carvalho Neto (2016) em revisão de literatura, 

tomando por base artigos publicados em periódicos do Brasil e do exterior sobre 

a teoria quântica do processo de medida (ou tópicos ligados à medição quântica) 

categoriza: 1) propostas didáticas e/ou relatos de experiências didáticas; 2) 

discussões conceituais-interpretativas da MQ; 3) abordagem experimental. O 

autor constata que a discussão sobre a teoria quântica do processo de medida 

é ainda escassa, observando-se que tópicos específicos (ainda que essenciais) 

ligados ao processo de medida apareceram em vários deles, mas não o 

suficiente para caracterizar um estudo sobre a teoria quântica do processo de 

medida em sentido amplo. Assim como verificamos, Carvalho Neto relata que 

uma parte razoável dos trabalhos investigados não explicitam os referenciais 
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pedagógicos que embasam a investigação feita, do ponto de vista do ensino-

aprendizagem, nem explicitam suas escolhas epistemológicas. 

Essas ausências de informações podem representar limitações na 

compreensão das práticas, bem como a respeito de características presentes no 

processo de ensino que podem ser úteis a reaplicações dos cursos propostos. 

Isso é um aspecto negativo dos artigos dado que, uma vez que se busca 

compreender os processos didáticos, seus avanços e dificuldades, a ausência 

de tais aspectos metodológicos se tornam barreiras a reaplicação. Assim sendo, 

os processos didáticos foram descritos admitindo essas limitações.  

A respeito das bases teórico-metodológicas e recursos didáticos, é 

observado uma diversidade de opções, não excludentes entre si.  Os 

pesquisadores autores dos artigos (A2, A5, A7 e A9) buscam instrumentos que 

proporcionem uma interação professor-aluno ao expor fatos de forma ilustrativa, 

podendo suscitar a fala dos discentes sobre seus conhecimentos prévios dos 

conceitos de MQ e auxiliar na discussão dos fenômenos quânticos, tornando-os 

mais compreensíveis. Em termos de categorização destacamos: o uso de 

multimídia4; analogias; história da ciência; considerações das concepções 

prévias dos estudantes; incentivo a participação dos estudantes; uso do livro 

didático, sejam os convencionalmente adotados ou os mais recentes que 

apresentaram um grau de inovação e contextualização; uso de textos 

específicos elaborados pelos pesquisadores e atividades adequadas às 

respectivas propostas didáticas. Se percebe avanços no sentido de aproximar 

do ensino de MQ novas metodologias. 

Em relação ao tempo de intervenção, as pesquisas, embora configuradas 

para cursos de um semestre, a carga horária e o número de estudantes 

envolvidos, foram muito variadas e são susceptíveis a cada contexto. Os estudos 

A2, A3, A4 e A9 apresentam dados de uma única turma; os estudos A1 e A8 

avaliaram o componente MQ em 6 instituições distintas que seguiam a mesma 

estrutura de conteúdo e estratégia de ensino; os estudos A6 e A7 apresentam 

dados de duas aplicações e houve ainda o estudo A5 com duração de 1 ano. 

 
4De acordo com Pretto (2013), é a junção de inúmeras possibilidades de produção e a incorporação de todos 

os meios da expressão e da comunicação, incluindo a simulação computacional que se trata da adoção de 

um aplicativo - a exemplo, os indexados no site Phet4 - que consiga representar um fenômeno quântico. 
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Como já fora ressaltado por Teixeira et al. (2012b, p. 26), numa revisão 

sistemática da literatura sobre o uso didático de História e Filosofia da Ciência 

no Ensino de Física: “Embora não exista uma relação entre tempo de intervenção 

e qualidade da pesquisa, pode-se afirmar que quanto maior o tempo de 

intervenção maiores as possibilidades da produção de efeitos a serem 

investigados”. 

Ainda, sobre a avaliação de cada estudo, observa-se uma predominância 

de trabalhos qualitativos. De acordo com Greca e Santos (2011) e Teixeira et al. 

(2012b), no cenário da América Latina muitas pesquisas se enquadram dentro 

do amplo leque de metodologias qualitativas, incluindo os processos de 

interpretação de resultados, mas no cenário internacional, já há um certo 

equilíbrio entre métodos quali. e quanti. (TEIXEIRA et al., 2012a). Nesta área, no 

entanto, esse equilíbrio não se observa. De forma coerente com o tipo de 

metodologia privilegiada, os instrumentos de coleta mais usados foram os 

questionários, a observação, as atividades e as entrevistas. Na maioria dos 

casos, os autores foram responsáveis pela elaboração da sequência didática, 

implementação, coleta e análise de dados. Esse tipo de delineamento 

metodológico, o qual o pesquisador é também o professor aplicador da proposta, 

tem gerado controvérsias relacionadas com a possível interferência nos 

resultados das pesquisas, especialmente quando se leva em consideração as 

crenças dos professores acerca da ciência e das práticas em sala de aula. 

(ANDRÉ, 2001; VILLANI; GURIDI, 2008). Portanto, a observação dos resultados 

destas pesquisas precisa ser feita à luz desta aferição. 

Como instrumentos de avaliação das propostas, os pesquisadores 

utilizaram questionários, avaliação tradicional, atividades e entrevistas aplicados 

durante e/ou ao término da prática pedagógica. Esses instrumentos são 

utilizados como verificadores de concepções conceituais e causas subjacentes 

das dificuldades dos estudantes em sua aprendizagem. Em alguns casos, essas 

ferramentas de avaliação foram construídas considerando a literatura e 

experiências pessoais dos pesquisadores, em outros validados/testados 

primeiramente pelos pares.  

Em relação aos estudos, que visam traçar caminhos para o sucesso no 

ensino de MQ e/ou apresentam algumas potencialidades em suas abordagens, 
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há destaque para as dificuldades quanto às interpretações da MQ (ver A1, A2, 

A3, A4 e A6). Os estudantes adotavam ou se familiarizavam com determinada 

interpretação, sendo estas fontes de identificação de uma aprendizagem 

superficial à medida que os estudantes apresentam equívocos nas resoluções 

de suas atividades. Confusões ao interpretar os fenômenos quânticos 

aproximando-os do pensamento clássico, mudanças de interpretação 

dependendo do problema físico envolvido ou preferência por uma interpretação 

fazem parte do rol de dificuldades. Ocorre que o formalismo da teoria quântica é 

compatível com a maioria das interpretações que sugerem explicações 

divergentes, resultando em descrições diferentes da realidade.  

Entre as propostas didáticas inovadoras (ver A2, A3, A5, A7 e A9), a 

maioria dos estudos afirma que não é suficiente fazer uso de diferentes 

estratégias e recursos metodológicos durante as aulas para superar as 

dificuldades que os estudantes apresentam no aprendizado da MQ, seja pelo 

caráter abstrato, contra intuitivo, falta de compreensão conceitual ou derivadas 

do uso excessivo do formalismo matemático. Reforçamos que a ênfase no uso 

de formalismo matemático não é necessariamente o maior problema, mas não 

atribuir significado físico a esse formalismo (quando for o caso). O simples fato 

de o formalismo ser enfatizado não é um problema em si, pois a Física Quântica 

é uma teoria altamente matematizada, e boa parte de seus desenvolvimentos 

foram realizados em trabalhos teóricos. Dessa forma, entendemos que o 

formalismo é parte estruturante da teoria, mas é fundamental significá-lo. 

Nas conclusões das pesquisas, observam-se argumentos que incentivam: 

(A2) utilização de um mínimo de ferramentas matemáticas e a dimensão 

histórico-epistemológica; (A3) uso de multimídia, simulações e hipertexto, além 

de incluir resultados atuais da pesquisa em MQ; (A6) investir na compreensão 

conceitual da MQ. Sem as quais o professor pode acabar por repetir o modelo 

tradicional de ensino com aulas predominantes expositivas e reprodução de 

conhecimentos prontos, inclusive utilizando-se dos mesmos instrumentos 

classificatórios de avaliação. A combinação entre as respectivas metodologias 

no ensino de MQ revela-se, portanto, como um fértil campo de pesquisa na área. 

Na seção seguinte, discutiremos os respectivos impactos sobre o processo de 

ensino e aprendizagem da MQ. 
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1.4 Discussão 
 

Conforme a presente revisão sistemática da literatura, as pesquisas 

parecem apontar mais para dificuldades do que para avanços. Toda a estrutura 

matemática da MQ e conceitos contra intuitivos suscitam os estudantes a terem 

concepções insuficientes e/ou incoerentes dos fenômenos quânticos. Além 

disso, se reafirmam características apontadas por Rocha et al. (2010), que vários 

cursos o ensino de MQ trabalham muito mais com a resolução de problemas 

envolvendo equações diferenciais e poucos aspectos relacionados aos 

conceitos fundamentais. Não se observa forte presença de tópicos como a 

superposição de ondas, superposição de vetores no plano, estados quânticos e 

observáveis, abordagem dos primeiros postulados da MQ e suas implicações 

(por exemplo, o emaranhado quântico ou criptografia quântica). 

Tais estudos são importantes para a compreensão do contexto analisado, 

pois nos estudos apontados, explicações dadas por estudantes acerca de 

conceitos da MQ marcam a falta de compreensão conceitual – o que confirma a 

aprendizagem superficial, seja por problema com terminologia, conceito de 

probabilidade, operadores, função de onda, conceito de incerteza, entre outros. 

Os resultados positivos ressonam sobre a presença de novas propostas 

de ensino no contexto de componentes curriculares, como a forma que o 

conteúdo é apresentado, materiais didáticos e métodos de ensino. Observa-se 

que é reforçado o argumento de aproximar inovações didáticas dos 

componentes curriculares, com o interesse primário de melhorar a compreensão 

de conceitos quânticos. (CARR; MCKAGAN, 2009; BAILY; FINKELSTEIN, 2010) 

– referenciando a partir de agora o próprio artigo. 

Corroborando com esses aspectos, os trabalhos como o de Singh (2001) 

e Greca et al. (2001), por exemplo, estudam sob diferentes perspectivas, a 

aquisição de conceitos estruturantes da MQ Moderna, tais como:  estado 

quântico, superposição de estados e evolução temporal. Em contrapartida, 

outros trabalhos enfocam conceitos mais específicos, sem exceder no principal 

elemento de teorias físicas: o formalismo matemático. O que está em 

concordância com outras pesquisas da área. (OSTERMANN; MOREIRA, 2000; 

GRECA; HERSCOVITZ, 2002; CARVALHO NETO et al., 2008). 
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Greca et al. (2001) salientam que a abordagem tradicional das disciplinas 

básicas de Física para os cursos de ciências exatas ressalta aspectos históricos 

com mais características clássicas do que quântica dos fenômenos. Quando 

recebem informações acerca da MQ, elas são apresentadas na forma de 

equações complexas sem vínculo com os fenômenos em si. Desta forma, os 

cursos introdutórios não permitem que o estudante crie uma nova maneira de 

pensar sobre a realidade e cursos mais avançados (que exigem mais 

matemática), também não são capazes de discutir as concepções dos alunos 

acerca dos fenômenos quânticos. 

Sobre ferramentas de aprendizagem, é enfatizado a implementação de 

simulações, ambientes virtuais e interativos decorrentes da possibilidade de 

motivar os estudantes para o estudo da MQ a partir da visualização dos 

fenômenos. (MÜLLER; WIESNER, 2002). Müller e Wiesner (2002), da 

Universidade de Munique, propõem a utilização de softwares educativos no 

ensino de MQ, em que, segundo os autores, os conteúdos eram compatíveis à 

população em questão. A proposta foi aplicar, de modo a explorar neste curso, 

dois softwares do tipo “bancada virtual”, um relacionado ao experimento de fenda 

dupla realizado com feixes de elétrons e outro no interferômetro de Mach-

Zahnder. Para tanto, foram utilizados roteiros exploratórios previamente 

elaborados. Além disso, o curso também inovou abordando os princípios básicos 

da mecânica ondulatória, sem se referenciar previamente a modelos atômicos 

como aqueles semiclássicos de Bohr.  

No mesmo sentido, Zhu e Singh (2012b), em decorrência ao estudo 

realizado em componente curricular. (ZHU e SINGH, 2012), descrevem o 

desenvolvimento e implementação de pesquisas baseadas em ferramentas de 

aprendizagem, como os Tutoriais Interativos de Aprendizagem Quântica, com o 

objetivo de reduzir as dificuldades dos estudantes com questões relacionadas à 

medição na MQ. Os conceitos envolvidos são: estado quântico, operadores, 

observáveis, autovalores, autovetores e os princípios da superposição e da 

incerteza. Os autores relatam que os estudantes que usam ferramentas, 

baseadas em pesquisas de aprendizagem, obtém resultado significativamente 

melhor do que aqueles que não utilizam.  
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A compreensão equivocada dos fenômenos quânticos não apenas cria 

problemas conceituais, como também pode obstruir o entendimento de como a 

interpretação padrão (Copenhague) implica que o próprio ato de observação 

realmente cria o estado em vez de meramente medi-lo. (MONTENEGRO; 

PESSOA Jr., 2002; ZHU; SINGH, 2012). Uma compreensão da observação 

como medida envolve interação, questões interpretativas, cálculos sem excesso; 

buscando também, sempre que possível, verificar como estava ocorrendo 

didaticamente (metodologicamente) o ensino da MQ, essenciais para 

desenvolver entendimento mais profundo da teoria. 

Notamos, a partir da leitura dos artigos publicados nas bases de dados 

consultadas, a necessidade de se reavaliar os currículos dos cursos superiores 

de MQ, especificamente no tocante a sua característica intensamente 

matemática, pois ainda são vários os cursos de MQ que trabalha muito mais com 

a resolução de problemas envolvendo equações diferenciais e poucos aspectos 

relacionados aos conceitos fundamentais. 

Entre os estudos selecionados, em relação aos reais impactos das novas 

propostas de ensino de MQ, vemos que o grande desafio dos educadores e 

pesquisadores da área é criar uma forma na qual os conteúdos estejam 

presentes no componente curricular, alertando para a necessidade de ampliação 

do ensino tradicional para a ideia de uma Física como cultura ampla, capaz de 

construir uma visão de mundo científica, constituindo-se referencial importante 

para formação dos estudantes.   

Aproximando essa discussão para o ensino de MQ no Brasil, até o 

momento, são poucas as publicações nacionais no contexto de um componente 

curricular, apenas dois estudos, estando a maior parte concentrada nos Estados 

Unidos, impossibilitando comparações específicas. Os achados dos estudos 

brasileiros indicam elevada negligência quanto à abordagem de questões 

conceituais e interpretativas da MQ, tendo melhores resultados quando utilizado 

um mínimo de ferramentas matemáticas e priorizado a dimensão histórico-

epistemológica sem recair em simplificações exageradas. Portanto, embora não 

haja dados que representem as dificuldades dos estudantes em todas as regiões 

brasileiras são demarcadas limitações comuns entre os estudos da presente 

investigação. 
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Além da escassez, existe pouca padronização metodológica em relação 

à estrutura do processo de ensino-aprendizagem investigado, o que torna difícil 

a comparação de resultados. As diferenças metodológicas contribuem para a 

grande diversidade de possibilidades para o ensino de MQ. Entretanto, apesar 

de todos os problemas, verifica-se a necessidade comum de investir na 

compreensão conceitual com atenção aos impactos gerados ao processo de 

formação dos estudantes. 

 

1.5 Considerações 

 

Os estudos analisados nessa revisão da literatura nos possibilitaram 

explicitar: 1) contribuições para a compreensão das repercussões das 

implementações didáticas no processo de ensino-aprendizagem na formação 

dos estudantes na área de MQ; 2) implicações para a (re)elaboração da estrutura 

de componentes curriculares para o ensino de MQ. Além disso, destacamos 

alguns pontos que consideramos importantes contribuições para a produção de 

novos conhecimentos sobre o assunto.  

Duas discussões bem demarcadas nos estudos foram a necessidade de 

investigar as concepções dos fenômenos quânticos dos estudantes e a 

relevância de explorar as relações decorrentes das práticas de ensino com foco 

no desenvolvimento das concepções desses sobre MQ. Observou-se que 

diferentes abordagens pedagógicas têm impactos diferenciados no processo 

cognitivo do estudante. A maioria dos estudantes apresentou as mesmas 

dificuldades, por exemplo, dissociar a Física Clássica da MQ. No entanto, é 

preciso tomar esses resultados com cautela, já que as análises referem-se 

apenas a um contexto específico. 

Na delimitação de artigos, utilizou-se revisões anteriores da literatura para   

descrever os diversos aspectos que estão presentes na área de pesquisa em 

questão e que foram atualizados neste artigo.  Diante dos achados desta revisão 

sistemática, recomenda-se o desenvolvimento de estudos cuidadosamente 

desenhados para esclarecer a relação entre a implementação de inovações 

didáticas e as necessidades e o interesse dos estudantes, a partir de aplicação 

de conceitos e procedimentos físicos em situações que lhes façam sentido, em 
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uma perspectiva contemporânea, conceitual, epistemológica e de transposição 

didática, o que também não exclui que em determinados momentos o professor 

faça breves apresentações e explicações mais expositivas. (MOREIRA, 2018). 

Há necessidade de pesquisas que explicitem o referencial de ensino-

aprendizagem em que estão sendo formuladas. Muitas parecem mais reflexões 

sobre a experiência dos seus autores com determinada prática, ou sobre as 

preferências pessoais para determinado enfoque. Não há indicadores 

adequados para o entendimento e reprodução posterior das propostas. Em 

vários trabalhos apresentados, está ausente a discussão explícita da 

metodologia utilizada; outros só nomeiam uma metodologia ou ainda a 

apresentam subentendidas. Essa ausência reafirma outro problema: déficit no 

processo metodológico fundamental, vinculado a uma falta de conhecimento 

tanto sobre metodologia de pesquisa como de sua utilização no processo de 

investigação. É um problema pertinente a didática no Ensino de Física - questões 

semelhantes foram apontadas por Jiménez-Aleixandre (1998) em uma revisão 

mais geral sobre pesquisas internacionais na área de ensino de Ciências. 

Conforme afirma Santos Filho e Sánchez (2000), as técnicas de pesquisa 

científica, sejam quantitativas ou qualitativas, não podem ser entendidas em si 

mesmas, sua compreensão está no método. O pesquisador deve ter a ideia clara 

de que é o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os instrumentos 

necessários para a elaboração do conhecimento, o que confirma que as opções 

técnicas dependem dos caminhos a serem percorridos e dos procedimentos a 

serem desenvolvidos. Essas questões remetem-nos à reflexão sobre como 

buscar meios e alternativas que busquem sanar tais divergências entre o 

esperado e o que realmente ocorre no ensino de MQ. 

Os artigos discutidos no presente trabalho revelam que a compreensão 

dos princípios da MQ exige a inter-relação entre conceitos, ferramentas 

matemáticas básicas e a dimensão epistemológica configurada ao fornecer 

elementos que permitam aos estudantes reflexões mais profundas sobre a 

atividade científica e sua ontologia, enfraquecendo consideravelmente o mito 

das verdades definitivas. (PIETROCOLLA, 2003). A epistemologia na MQ lida 

com “atitudes realistas (o mundo existe independente do sujeito que o percebe) 

ou positivistas (todo o nosso conhecimento deriva dos nossos sentidos)” 
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(OSTERMANN; PRADO, 2005, p. 194). Segundo Ostermann e Prado (2005), 

qualquer tentativa de discussão dos conceitos quânticos traz à tona elementos 

de sua epistemologia fundamentais para a compreensão dos fenômenos. 

O professor deve aprimorar suas atividades para a explicação de 

conceitos, considerando a dinâmica de entendimento dos estudantes, porém, 

sem descartar o formalismo matemático. Nesse quesito, se marca a importância 

de adequadas estratégias de ensino. Desenvolver uma compreensão da MQ é 

um processo que demanda tempo e ocorre a longo prazo. (DESLAURIERS; 

WIEMAN, 2011). O tempo de ensino é fundamental para o sucesso na 

aprendizagem da MQ. O domínio conceitual do conteúdo torna-se bastante 

instável em um curto período de exposição e, portanto, diferentes abordagens 

pedagógicas criam maiores possibilidades para uma efetiva aprendizagem.  

Finalmente, na interlocução com o legado da literatura, percebe-se que 

são diversas as inquietações e que alguns desafios, dilemas e dificuldades que 

compartilhamos no passado ainda permanecem no estágio atual do ensino de 

MQ nos cursos de graduação em Física. O conhecimento gerado pela presente 

revisão constitui um recorte que contribui para uma maior compreensão da 

situação atual dos componentes curriculares, como um dos segmentos mais 

importantes do processo formativo dos estudantes e, de maneira mais ampla, 

resulta em subsídios para orientar a tomada de decisão no tocante à formulação 

de cursos de MQ mais adequados à realidade de sala de aula. Ainda que não 

tenha sido objetivo do presente estudo esgotar o assunto, fica a convicção de 

que a revisão efetuada oferece suporte teórico e empírico para o argumento de 

que trabalhos de intervenção didática em diferentes abordagens, baseados em 

uma reflexão desenvolvida a partir de diferentes referenciais de leitura e 

enfoques teóricos, podem abrir novos rumos para os desafios colocados pelo 

processo de ensino-aprendizagem de MQ.  
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2. MATRIZ DE REFERÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE APOIO AO 

PROFESSOR NA CONDUÇÃO DO ENSINO DE MECÂNICA 

QUÂNTICA PARA A LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

Resumo 

Neste trabalho investigou-se como têm sido o processo de formação de 
professores de Física na área de Mecânica Quântica (MQ) no Brasil. Para tanto, 
analisaram-se documentos que guiam os processos formativos no país, tais 
como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e fontes bibliográficas que 
abordam o tema. Após análise desses documentos, foi apresentada uma Matriz 
de Referência (MR) a fim de tornar-se um instrumento de apoio ao professor na 
condução do ensino de MQ. Acredita-se ser possível articular propostas 
curriculares/cursos de MQ com o enfoque na História e Filosofia da Ciência que 
explicitem os conteúdos por meio de uma contextualização diretamente 
relacionada com o desenvolvimento e avanço da Teoria Quântica levando os 
estudantes a refletir sobre como ensiná-la em sua futura prática docente. Feita 
uma ponte com as componentes curriculares presentes nos cursos de 
licenciatura em Física das instituições do país na área de MQ, concluímos que 
as relações entre a MQ, licenciatura em Física e o processo formativo permeiam, 
majoritariamente, os conteúdos da velha Teoria Quântica. No entanto, para uma 
formação mais eficaz nessa área, sugerem-se que os componentes curriculares 
se aproximem da MQ moderna de modo contextualizado. A MR representa uma 
possibilidade de vislumbrar caminhos para a necessária mudança.  

Palavras-chave: Mecânica Quântica; Licenciatura em Física; Matriz de 

Referência. 

 

2.1 Introdução 

 

A formação de professores de Física e a relação entre a teoria e prática 

eminentemente perpassa na interdisciplinaridade. O processo formativo implica 

desenvolver no futuro professor a capacidade de mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes para lidar com situações, problemas e dilemas da vida 

profissional e sua certificação expressa legitimação social de pessoas que 

passam a ser reconhecidas como capazes de atuar na carreira docente.  

O processo formativo é regido por Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

que preconizam a formação de professores da educação básica. Brasil (2001; 

2002), institui as primeiras DCN para os cursos de graduação em Física que 

estabelece competências e habilidades a serem promovidas na formação inicial. 

Além disso, atualmente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está vigente 
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com orientações metodológicas para o ensino com tratamento interdisciplinar. 

(BRASIL, 2018). Tem-se, por fim, incentivos a relacionar os saberes 

epistemológicos apreendidos e as experiências vivenciadas no processo de 

formação docente. (BRASIL, 2019).  

Assume-se que o licenciado em Física tem conhecimento dos processos 

de construção da Física e a utiliza para resolver situações e problemas em sua 

prática docente. Desconsidera-se o que acontece quando no cotidiano esse 

saber é confrontado com as diversas formas de saber existentes. Então, que 

conhecimento esse licenciado, que recebe na graduação, utiliza efetivamente 

em sua prática? Que novas posições ou estratégias poderiam ser adotadas ao 

curso de licenciatura em Física para que refletisse em melhores resultados na 

prática docente? Como aproximar as discussões teóricas observadas na 

literatura específica da sala de aula de modo a serrem acionadas pelos 

professores subsidiando diferentes práticas pedagógicas? 

Tudo isso torna a formação de professores de Física o fio condutor dessa 

pesquisa. Concorda-se com Moreira (2018), é preciso pensar em como ensinar, 

é preciso dar atenção à didática específica, à transposição didática, a como 

abordar a Física de modo a despertar o interesse, a intencionalidade, a 

predisposição dos alunos e, assim, tornar a aprendizagem significativa. Esses 

desafios implicam em “mudar o currículo e o ensino na graduação em Física de 

modo que tenha mais Física, porém de uma perspectiva contemporânea, 

conceitual, epistemológica e de transposição didática”. (MOREIRA, 2018, p.79).  

Nesse contexto, a presente investigação tem como objeto de estudo o 

currículo de Mecânica Quântica (MQ) para a formação inicial de professores de 

Física. Esse recorte justifica-se pela existência de vários desafios postos ao 

tratá-la em sala de aula. A literatura específica, que discute o processo de 

ensino-aprendizagem desse campo de conhecimento, revela que, apesar de 

crescente o número de pesquisas, pouco tem sido modificado na realidade dos 

cursos de MQ. (MONTEIRO et al., 2009; PANTOJA et al., 2011; SANTOS, 2012; 

KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017; ROCHA et al., 2018).  

Segundo Brasil (2001, p.2), qualquer que seja a área de atuação do 

formando (licenciatura ou bacharelado), ele deve em geral: “ser um profissional 
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que, apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz 

de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 

preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou 

tecnológico”. Portanto, a MQ faz parte dos conhecimentos que merecem 

atenção. 

Como dito, esse campo de conhecimento tem sido bastante explorado. 

Observa-se que há, predominantemente, uma abordagem formal restrita a certos 

aspectos fundamentais que mantém o escopo da velha Teoria Quântica 

adotando a interpretação de Copenhague. Entretanto, essa forma tem resultado 

em inúmeros desafios, então, propõe-se elaborar uma abordagem nova 

adequada aos anseios para a formação inicial.  

Esse estudo resulta na elaboração de uma proposta de Matriz de 

Referência (MR) que sinaliza uma estrutura básica de conhecimento da MQ a 

ser construído por professores de Física em formação inicial. O ensino de MQ 

deve necessariamente dialogar com os trabalhos que se inserem nessa linha de 

pesquisa iniciada no Brasil nos anos 1990. Entre os argumentos está que o 

ensino de MQ deve explorar as componentes históricas, filosóficas, sociais e 

culturais da ciência, dando ênfase às potencialidades de sua utilização nas 

aulas. (FREIRE JR. et al., 1995; OSTERMANN, 1999; OSTERMANN; 

CAVALCANTI, 1999; OSTERMANN; MOREIRA, 2000a; PINTO; ZANETIC, 

1999; TERRAZZAN, 1992, 1994). Portanto, esse trabalho concentra-se nos 

aspectos ligados à abordagem da MQ na formação inicial de modo a discutir os 

componentes curriculares por considerar que é preciso repensá-los.  

A literatura tem mostrado a necessidade de reflexão sobre os objetivos do 

processo de ensino-aprendizagem adequados à realidade atual em contexto de 

alterações para adequação à BNCC, entendendo que o conhecimento de 

conteúdo e conhecimento pedagógico são indissociáveis, “a qual precisa ir muito 

além do momento de estágio obrigatório.” (BRASIL, 2019, p.4). Então, será 

traçado caminhos que aproxime dos estudantes o conteúdo da Teoria Quântica 

com olhar no fazer pedagógico. Assim, a construção da MR, como instrumento 

de apoio pedagógico aos docentes, poderá auxiliar no planejamento de cursos 

sobre a MQ afim de atingir os objetivos educacionais esperados para a formação 

inicial, bem como traçar metas para potencializar sua condução em sala de aula. 
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Assume-se, como um dos primeiros passos para se repensar as 

estruturas de componentes curriculares, a construção de um panorama geral dos 

conteúdos de MQ presentes nos cursos de licenciatura em Física das Instituições 

de Ensino Superior (IES) do Brasil para estabelecer os termos em que o ensino 

se distingue (e inova). Nesse sentido, buscou-se observar se as IES têm aderido 

em seus currículos novas propostas didáticas. Foram apresentadas algumas das 

considerações e percursos construídos para a elaboração da referida MR.  

Essa proposta não se sobrepõe a outras, é uma dentre várias propostas 

plausíveis e interessantes e pode ser útil para qualquer outro contexto de 

formação de professores de Física. A MR estabelecida, com pesquisa 

documental e bibliográfica, é um exemplo de como vislumbrar possibilidades 

com vistas à melhoria nos processos formativos. Selecionaram-se os conteúdos 

e os descritores mais mencionados em documentos oficiais e na literatura 

específica, de maior interesse para os futuros professores e com maior 

frequência de complexidade e prioridade dadas pelos docentes. Os conteúdos 

contemplados pela matriz consideram não apenas as diretrizes dos documentos 

oficiais, mas também outras visões, tais como as dos pesquisadores da área, 

destacando os novos marcos e critérios nesta área específica que reflete a 

necessidade de um novo raciocínio pedagógico para a formação docente 

(ROSA; ROSA, 2012; BRASIL, 2001; 2019). 

 

2.2 O perfil de formação do professor de Física 
 

O art. 27 da Resolução CNE/CP nº 2/2019 fixa o prazo limite de até dois 

anos para a implantação das DCN da Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Essa resolução deve ser 

implantada, obrigatoriamente, a partir do 1º semestre civil do ano de 2022 que, 

nos moldes da BNCC, estabelece competências gerais e específicas, dessa vez 

para os docentes. As IES, todavia, podem implantá-la antes dessa data limite. 

Com isso, o ano de 2020 começa com a necessidade de readequação 

dos cursos de licenciatura. Destaca-se, entre os fatores que podem contribuir 

para o sucesso dessas mudanças na educação básica, a avaliação das 
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condições de ensino e da aprendizagem. Os sistemas formativos precisam 

adequar-se as DCN seguindo o conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos gerais a serem observados na organização institucional e 

curricular de cada estabelecimento de ensino superior. (BRASIL, 2002; 2019). 

Além de resoluções, pareceres e diretrizes gerais a todos os cursos de nível 

superior há os que tratam, especificamente, dos cursos de Física. (BRASIL, 

2001; 2002). Essas apontam para as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelo estudante no decorrer do curso e configura um conjunto de 

diretrizes que regem os aspectos que efetivamente normatizam, estruturam e 

organizam os cursos de licenciatura/bacharelado em Física no país. 

No contexto formativo, há preocupação em relação a vivência do 

graduado em Física com: a prática de laboratório; o uso de equipamentos de 

informática; a pesquisa bibliográfica, sabendo identificar e localizar fontes de 

informação relevantes; a leitura de textos básicos com conceitos fundamentais 

da Física; a produção acadêmica; a compreensão da ciência como 

conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, 

culturais e econômicos; o domínio dos princípios gerais e fundamentos da Física 

estando familiarizado com suas áreas clássicas e modernas, mantendo-se 

atualizado culturalmente; elaboração e desenvolvimentos de atividades 

relacionadas ao ensino, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias 

adequadas, entre outras. Em específico, destacam-se as diretrizes 

preconizadoras para formação de professores e dos currículos dos cursos de 

Física. Entre as diretrizes principais, ressalta-se a organização curricular visando 

o preparo para a atividade docente. (BRASIL, 2019). 

São várias as exigências que aparecem nos documentos oficiais e 

desenvolvê-las é um assunto muito controverso. Uma formação adequada a 

esses aspectos não é algo fácil de realizar. De todo modo, os cursos de 

licenciatura devem promover uma formação que permeie, necessariamente, as 

DCN e o contexto dos atuais debates mediados por estas, as quais propõem 

mudanças que devem ser pensadas para a formação inicial e continuada de 

professores, na tentativa de atender às demandas emergentes. (NÓVOA, 2009). 

Além disso, as DCN focam mais na construção curricular das instituições 

de ensino e a discussão das competências é bastante geral. É o caso da BNCC, 
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voltada mais para o professor e sua prática de sala de aula, embora ainda pouco 

detalhada. Têm-se que a Ciência e a Tecnologia tendem a ser encaradas não 

somente como ferramentas capazes de solucionar problemas, tanto os dos 

indivíduos como os da sociedade, mas também como uma abertura para novas 

visões de mundo. (BRASIL, 2018). Na BNCC, os conhecimentos conceituais são 

aqueles que englobam leis, teorias e modelos e que devem ser aprofundados. 

As competências e habilidades da BNCC abrangem a melhoria da 

qualidade de vida, segurança, sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, 

para que o aluno possa compreender os processos científicos, bem como ter 

capacidade para discutir diferentes teorias científicas. Para abordar a questão 

histórica, enfatiza-se que deve se associar as descobertas da ciência com a 

política, a economia, a sociedade de cada local, levando em consideração, 

principalmente, à época em que os fatos ocorrem, enfatizando os processos e 

práticas da investigação. O aluno deve ser capaz de propor e solucionar 

problemas, criar hipóteses, descartá-las quando necessário, devendo também 

haver a discussão das diferentes teorias para que haja o desenvolvimento da 

argumentação. Diante dessas definições, a BNCC aponta que os alunos devem 

ser capazes de entender a linguagem científica. (BRASIL, 2018). Assim, mais 

uma vez, se vê o reforço que a parte das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias busca estabelecer nos conteúdos conceituais, mas não mostra um 

caminho que o professor possa seguir, no sentido de como ensinar. Os desafios 

que se colocam são intensos e carece-se de uma preservação dos avanços já 

conquistados pelas instituições e sistemas de ensino no que se refere às 

propostas curriculares e tendências pedagógicas progressistas. 

Em decorrência disso, é preciso refletir sobre a adequação do perfil 

formativo dos professores, em termos de competências e habilidades, aos 

objetivos do ensino básico considerando o contexto escolar. É preciso pensar 

como preparar um professor que forme alunos para a realidade cotidiana, com 

olhar crítico, que responda ao mercado e ao mundo do trabalho e profissional, 

mas com justiça, ética e solidariedade. Então, salienta-se que a ideia de uma 

base comum traz um parâmetro, mas é preciso estar atento aos problemas que 

as concepções subjazem, porque é uma base que pensa uma formação muito 
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parecida para a maioria dos professores em um Brasil muito desigual e 

diverso. (LAVOURA, ALVES, JUNIOR, 2020).  

Nesse sentido, a aproximação dessa intenção com a MQ é interessante, 

uma vez que o termo ‘quântico’ se tornou familiar no cotidiano das pessoas, seja 

por fins científicos, ficção científica, míticos ou práticas charlatães. Entretanto, 

esse conhecimento sem a devida cientificidade, faz muitas vezes, as pessoas 

associarem a MQ a uma disciplina extremamente difícil ou a fenômenos exóticos 

levando ao surgimento da pseudociência quântica. Segundo Silva, Almeida 

(2011), um caminho para evitar concepções equivocadas é a discussão da MQ 

no ensino médio. Esta facilitação do acesso aos conteúdos científicos possibilita 

que os alunos possam se interessar pela ciência, afastar-se da pseudociência e 

compreender os processos científicos alcançando, consequentemente, alguns 

dos objetivos da BNCC para as Ciências da Natureza.  

Para isso é preciso garantir uma adequada preparação dos futuros 

profissionais nesta disciplina a nível superior. (BRASIL, 2019). Na presente 

investigação, essa questão será analisada discutindo o conteúdo específico e as 

tendências atuais nacionais e internacionais estabelecendo relações com os 

componentes curriculares dos cursos de formação de professores de Física. 

 

2.3 Ensino de Mecânica Quântica 

 

Historicamente, a MQ, enquanto uma teoria cientifica formal, compreende 

dois momentos marcantes em sua constituição. O primeiro, entre 1900 e 1925, 

é configurado por ideias iniciais da teoria derivadas de resultados experimentais 

obtidos na transição entre os séculos XIX e XX. Tratavam-se de resultados que 

a Física Clássica, nos moldes em que ela foi configurada nos XVIII e XIX, não 

podia explicar. Hoje, este período é conhecido como a velha teoria quântica. 

São os conceitos fundamentais da teoria quântica que formam a base dos 

avanços subsequentes. Na sequência, tem-se a formulação da equação de 

Schrödinger, além do trabalho de vários outros físicos como Heisenberg, Born, 

Dirac, Von Neumann que surgiram durante todo o primeiro quarto do século XX. 

Na década de 20, Louis de De Broglie afirma que é possível atribuir às partículas 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/como-a-diversidade-se-traduz-em-desigualdade-na-escola-brasileira/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/como-a-diversidade-se-traduz-em-desigualdade-na-escola-brasileira/
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uma propriedade ondulatória e são desenvolvidos os formalismos de 

Schrödinger (mecânica ondulatória) e Heisenberg (baseado na álgebra matricial) 

da teoria quântica. Ambos os formalismos estruturam a MQ como um arcabouço 

teórico que substitui e amplia o âmbito de validade das leis de movimento que, 

a partir de então, são consideradas inadequadas para descrever o 

comportamento das entidades microscópicas. Contudo, foi na década de 30 que 

a MQ se estabeleceu formalmente e continua em ascensão – o que configura a 

MQ moderna. 

Após os anos efervescentes, que serviram de pano de fundo para o 

desenvolvimento (1900-1922) e formulação (1923-1928), veio o período de 

legitimação, a partir da década de 1930, da teoria quântica pela capacidade de 

explicar uma gama de fenômenos cada vez mais amplos, com interpretações 

conceituais e filosóficas seguindo um passo constante. (LALOE, 2001).  

Nesse momento, as questões epistemológicas e filosóficas correlatas são 

relegadas para segundo plano. As discussões sobre os fundamentos e 

interpretações ficaram restritas a pequenos grupos. Até que em 1964, com o 

trabalho de John Bell, recoloca-se as questões de fundamento num novo 

patamar, no qual podiam ser investigadas também experimentalmente. (FREIRE 

JR., 2003, 2006, 2009). Este período, caracteriza-se pela retomada das 

discussões interpretativas e conjecturais da MQ. (BOHM, 1989). 

Entre as interpretações, destacou-se a de Copenhagen, fruto de um longo 

processo dialógico dentro da comunidade científica e filosófica. Seu surgimento 

envolve questões sobre o determinismo, o caráter probabilístico da natureza, a 

realidade do objeto quântico, o caráter da representação, o papel do observador 

e do ato de medida, o papel da consciência, a objetividade do conhecimento, a 

completeza da representação. (BELLER, 2001). Aliada a alguns resultados 

experimentais, abre caminho para a constatação de uma teoria não-realista.  

Ao optar pela Interpretação de Copenhagen, o professor deve, de alguma 

forma, valorizar os conceitos básicos que podem ser mantidos no ensino da MQ 

e, com o processo de ensino, diferenciá-la da Física Clássica. Um bom exemplo 

refere-se ao conceito de trajetória. Embora sua definição conceitual seja o 

mesmo, na MQ tal conceito deve ser abandonado, porque não mais há sentido 
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em se falar em trajetória no âmbito quântico. Ainda, segundo Pessoa Jr. (2006), 

a interpretação que oficialmente dominou a Física entre 1928 e 1970 foi a da 

complementaridade ou a “interpretação de Copenhague”, também chamada de 

“ortodoxa” e, portanto, é resguardada sua importância no estudo da MQ. 

No entanto, hoje em dia vive-se em uma época de pluralidade de 

interpretações, logo não se pode dizer que esta interpretação seja hegemônica, 

como o foi anteriormente. Conforme Paulo, Moreira (2011, p. 432) afirmam: “a 

opção pela Interpretação de Copenhagen, contudo, pode não se constituir no 

único caminho frutífero para o ensino da MQ. Não se pode negar que outros 

caminhos sejam possíveis”. Desse modo, outras interpretações poderão ser 

apresentadas aos estudantes, reconhecendo que é indispensável a 

aprendizagem dos conceitos básicos em uma interpretação antes de se 

confrontarem com outras. (GRECA, 2000).  

Em termos didáticos, não é surpresa as várias dificuldades relacionadas 

ao ensino da MQ. Um dos principais desafios relacionados aos cursos 

introdutórios de MQ é, portanto, encontrar uma abordagem que equilibre a 

introdução dos conceitos fundamentais e as questões interpretativas de seu 

formalismo matemático. (GRECA; FREIRE JR, 2014). 

Seu ensino é comumente introduzido através da história de sua origem. 

Desde o final do século XIX e até as primeiras décadas do século XX,  é discutida 

a quantização de energia de Planck para explicar o espectro de radiação do 

corpo negro, os fótons de luz de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico, os 

níveis de energia de Bohr em seu modelo atômico para explicar espectros, a 

hipótese de De Broglie de ondas associadas a elétrons, Schrödinger com a 

formulação de uma equação de onda para elétrons em órbita, a introdução de 

Heisenberg do princípio da incerteza e a interpretação de Born da função de 

onda em termos de probabilidade. (EISBERG; RESNICK, 1979; SAKURAI, 1994; 

GRIFFITHS, 2011). 

Essa visão da MQ é tão difundida que vários autores como Fischler, 

Lichtfeldt (1992), Johnston et al. (1998), McKagan et al. (2008) e Greca, Freire 

Jr. (2003; 2014) consideram que a maioria das dificuldades que os estudantes 
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têm com teoria estão relacionadas ao seu ensino característico formal que se 

tem durante os cursos introdutórios. 

Para avanços no ensino, considera-se necessário tomar algumas 

decisões pedagógicas. No contexto formativo das licenciaturas em Física, deve-

se ter em mente que uma abordagem primordialmente contextual-conceitual 

permitirá um primeiro contato com a teoria, sendo objetivo a primeira instância 

uma compreensão mínima da MQ. Os conceitos fundamentais da teoria podem 

ser delineados pela compreensão da dualidade onda-partícula, devendo incluir 

tópicos como as desigualdades de Bell e o conceito de emaranhamento 

quântico. (PESSOA Jr., 2003). Desse modo, propõe-se uma estrutura 

acentuando reflexões qualitativas e interpretativas na tentativa de promover uma 

abordagem contextualizada e atual da MQ, acompanhando os avanços 

científicos e tecnológicos. A ideia não é excluir a velha MQ, mas evitar a 

restrição. (DOMINGUINI et al., 2012). É entendido que os conteúdos da velha 

MQ são necessários para entender como se chegou à equação de Schrödinger, 

mas que o ensino não deve ser centralizado apenas nessa parte.  

Portanto, a proposta é que seja oportunizado um breve estudo da Física 

do século XX, começando por assuntos semiclássicos seguindo com maior 

ênfase para os assuntos estritamente quânticos. É sugerida a ênfase em 

discussões nas quais o formalismo quântico se relaciona com os aspectos 

conceituais da teoria, sem que haja a supervalorização de procedimentos 

matemáticos. Segundo Johansson et al. (2016), é relevante para o ensino de MQ 

discussões com destaque para o amplo reconhecimento de quão fundamentais 

foram os estudos do último século para a Física, bem como o papel que tem 

desempenhado no cenário atual com relação aos resultados experimentais. 

A motivação para essa proposição surge, apoiada na literatura da área, 

da necessidade de transmitir conceitos quânticos para professores de Física em 

formação inicial e buscar diminuir as dificuldades enfrentadas no processo de 

ensino-aprendizagem. (HADZIDAKI, 2008 a, b; McDERMOTT; REDISH, 1999; 

WUTTIPROM et al. 2009; GRECA; FREIRE Jr., 2003; 2014). Espera-se 

promover maior significado para as aulas ajudando os estudantes a reorganizar 

e aprimorar seu conhecimento inicial. (WATTANAKASIWICH, 2005; MONTEIRO 

et al., 2009; DIDIŞ et al., 2010; AKARSU, 2011; CUESTA, 2018).  
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A proposição dessa MR abre um leque de possíveis opções para 

introdução de assuntos referentes à teoria quântica, nos cursos de formação em 

Física, uma vez que capitaliza informações relativas aos aspectos conceituais, 

históricos e epistemológicos da teoria ao optar por propostas pedagógicas 

inovadoras, em que prevalecem os aspectos históricos e filosóficos 

concernentes às grandes controvérsias ao longo da consolidação da teoria e de 

seus postulados quânticos. Dessa forma, os professores se sentirão capazes de 

explorar a MQ, pois minimamente a compreendem. (SANTOS, 2012). 

 

2.4 Percurso metodológico  
 

O projeto de construção da MR foi organizado em quatro etapas e 

apresentou delineamento qualitativo com apoio da pesquisa exploratória-

descritiva. (CRESWELL, 2007; GIL, 2008; DAL-FARRA; LOPES, 2013). A partir 

da análise das DCN e da literatura específica, foram estabelecidas as relações 

com o ensino de MQ e maior compreensão do problema.  

Na etapa 1, foi feita uma análise documental e bibliográfica fundamental 

para levantar os elementos que irão compor a MR, utilizando-a como fonte de 

informação. Foram consultadas as DCN (BRASIL, 2001, 2002, 2019) e artigos 

da área de ensino da MQ (OSTERMANN; MOREIRA, 2000b; GRECA, 2000; 

GRECA; FREIRE Jr., 2014; JOHANSSON et al., 2016; CUESTA, 2018; entre 

outros) e livros didáticos (GOTTFRIED; YAN, 2004; PESSOA JR, 2003; LE 

BELLAC, 2006; GRIFFITHS, 2011; PERES, 2016; NOVAES, 2016).  

Na etapa 2, houve a construção da versão preliminar da matriz a partir de 

estudo e discussão do referencial teórico dos artigos e livros acessados pela 

pesquisa bibliográfica. A proposta da MR foi progressivamente reformulada, a 

partir dos resultados das análises da literatura, visando sistematizar os 

conteúdos e otimizar a operacionalização da construção do instrumento. 

A seleção e delimitação dos conteúdos foi orientada pelas perguntas:1) 

Para quem? – refere-se ao público-alvo em contexto para qual está sendo 

desenvolvida a MR; 2) O que ensinar? – refere-se ao conhecimento a ser 

integrado na MR; 3) Por quê? – refere-se às razões que motivam a escolha do 
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conhecimento; 4) Para quê? – refere-se ao que se deseja desenvolver, 

precisamente aquilo que se pretende alcançar com o conjunto de conhecimentos 

selecionados; 5) Como? – refere-se as especificidades do planejamento da MR.  

Essas perguntas definiram o enfoque metodológico da MR. Os conteúdos foram 

organizados a partir do estabelecimento de eixos temáticos visando relacionar 

as competências e habilidades presentes nas DCN adequadas ao perfil do 

professor de Física durante a formação inicial.  

Na etapa 3, para a fiabilidade do instrumento foi realizada uma validação 

por três colaboradores à distância por via eletrônica de maneira simplificada 

entre profissionais efetivamente experientes na área e no campo que está se 

desenvolvendo o estudo. Na avaliação inicial, buscou-se a convergência de 

opiniões em termos de relevância e pertinência de cada descritor da matriz. Era 

facultado a inclusão de sugestões ao final de cada domínio, que seriam 

reavaliadas na etapa seguinte. Foram realizadas análises de conteúdo e críticas 

em torno do objetivo central por se tratar de uma MR para o ensino de MQ na 

formação inicial, alguns conteúdos poderiam ser postos para segundo plano e 

os tidos como mais relevantes permaneceriam na versão final da matriz. 

Na etapa 4 e última, considerando o referencial teórico-metodológico aqui 

explicitado, optou-se por uma análise crítica dos conteúdos convencionalmente 

presentes nos componentes curriculares das IES do Brasil que ofertam o curso 

de Licenciatura em Física. Foi realizado um levantamento panorâmico e 

observou-se os conteúdos previstos, bem como os livros didáticos adotados com 

objetivo de fornecer subsídios para discussão e validação teórica da proposta de 

MR e percepção de convergências e divergências. 

A coleta dos dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 

2018 e foi organizada em planilhas no Excel, possibilitando o acesso e 

verificação das mesmas. De posse dos dados, caracterizaram-se os 

componentes que compõe a amostra da pesquisa, bem como a bibliografia 

adotada, observando as convergências com a MR a fim de culminar em um 

instrumento de apoio ao professor na condução do ensino de MQ para a 

licenciatura com vistas a possíveis melhorias.  
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2.5 Apresentação e discussão dos resultados 

2.5.1 Estrutura Matriz de Referência 

A matriz foi elaborada para auxiliar o ensino da MQ e pode tornar-se 

referência em termos de expectativas básicas e essenciais ao processo de 

formação e, por consequência, orientar processos didático-pedagógicos e de 

proposição de intervenções ou tomada de decisões no âmbito do ensino. O 

entendimento de sua formulação permeia as perguntas levantadas, assim 

respondidas: 

• Para quem? – elaborada para licenciatura em Física; 

• O que ensinar? – os conteúdos de MQ foram organizados em eixos 

temáticos tendo como critério contemplar, de forma extensiva, os 

elementos básicos para a formação do professor.  

Cada eixo temático foi elencado de modo a representar o agrupamento 

de conhecimentos abrangidos pela MQ e tem a função de auxiliar na orientação 

e no planejamento do trabalho docente. Serão listados amplamente os 

conhecimentos da MQ para que seja possível compreender os filtros de restrição 

aplicados a posteriori. São estabelecidos os seguintes eixos: 

Eixo temático 1 (E1) - princípios e conceitos fenomenológicos - iniciado 

pela introdução dos fundamentos da velha MQ (1900–1925), envolvendo os 

operadores e postulados quânticos até as recentes conceituações;  

Eixo temático 2 (E2) - formalismo matemático e métodos de cálculos - 

inclui desde pré-requisitos para o estudo da MQ até a introdução da equação de 

Schrödinger e a mecânica matricial;  

Eixo temático 3 (E3) - efeitos, experimentos e consequências - inclui os 

efeitos mais introdutórios, como o efeito fotoelétrico, aos que exigem maior 

conhecimento dos fundamentos quânticos como os experimentos de Aspect; 

Eixo temático 4 (E4) - aplicações tecnológicas - se propõe abordar os 

desenvolvimentos práticos da MQ. Historicamente a primeira aplicação da MQ 

foi o átomo de hidrogênio com o famoso modelo de Bohr, mas em decorrência 

de seu desenvolvimento são observadas uma gama de utilidades práticas;  
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Eixo temático 5 (E5) - métodos didáticos - é voltado para o estreitamento 

das relações entre a teoria e a prática docente. Ressalta-se que esse eixo destoa 

dos demais por relacionar aspectos diretamente pedagógicos. Porém, trata-se 

de uma relação de causa e efeito: Uma vez que está se formando futuros 

professores discutindo determinado conteúdo, se há reflexões sobre a futura 

prática docente é possível que se oportunize habilidades específicas. 

Na seleção de conteúdo, realizada uma consulta a três colaboradores, 

percebeu-se em princípio que houve concordância em suas avaliações. 

Contudo, algumas ponderações foram feitas. Quanto a acréscimos: 1) inserção 

de pré-requisitos, sendo um deles a Álgebra Linear. Neste caso, não no sentido 

de incluir mais conteúdo, mas como base de estruturação matemática da MQ; 2) 

inclusão de aspectos históricos e filosóficos tanto como método didático de 

ensino quanto de discussão para transposição didática com foco na prática 

docente; 3) ênfase na discussão conceitual do conteúdo. Quanto a exclusões, 

um aspecto foi assinalado: quais dos conteúdos levantados com base na revisão 

bibliográfica pareceria mais complexo para a compreensão do estudante e qual 

deles tinha maior prioridade para o processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse momento é tomada a decisão de advogar pela descentralização 

das ideias iniciais da MQ e dos conteúdos mais avançados da teoria 

considerando que seu ensino pode ser oportunizado em outros momentos. Por 

exemplo, as ideias iniciais podem ser adequadamente discutidas em 

componentes curriculares anteriores à MQ, como no caso da Física Moderna; e 

os conteúdos mais avançados em formação continuada. Essa consideração está 

em sintonia com a literatura acerca das exigências para se formar um professor 

de Física qualificado para compreender, entre outros assuntos, conceitos da MQ. 

Portanto, na MR foram sinalizados os conteúdos de maior interesse e com maior 

correlação positiva. 

• Por quê? – para melhor compreensão dos fenômenos quânticos, o 

ensino da MQ deve ser desenvolvido com um enfoque mais 

conceitual, contextual e fenomenológico. A literatura revela que a 

ausência de um ensino nessa perspectiva gera dificuldades no 

processo de formação dos estudantes e, portanto, pesquisadores 

da área concordam entre si que é preciso atrair mais atenção 
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pedagógica para o desenvolvimento de diferentes práticas 

metodológicas. (TERRAZZAN, 1994; MCDERMOTT; REDISH, 

1999; KALLIO-TAMMINEN, 2004; GRECA; MOREIRA, 2001; 

LOBATO e GRECA, 2005; MULLER, 2008; CUESTA, 2018). 

Considera-se como conhecimento conceitual o conjunto de conceitos, 

modelos e teorias que compõem o conhecimento de MQ, o contextual como todo 

conteúdo que remete a um contexto social, tecnológico, ambiental ou histórico 

que dá sentido aos conceitos quânticos apresentados, o fenomenológico sendo 

as situações subatômicas não visíveis, mas que podem ser detectados, e o 

epistemológico, a dimensão que refere-se aos conteúdos que fazem menção a 

natureza da ciência ou operações que são desenvolvidas para produzir 

conhecimento. Portanto, torna-se necessário a referência aos contextos nos 

quais esses conceitos são aplicáveis, aos contextos históricos em que eles 

surgiram e às suas interações com outros conceitos. Essas relações possibilitam 

o estudante explicitar suas ideias, trabalhar com elas e refletir sobre seus 

significados. Esta articulação pode favorecer melhor compreensão dos conceitos 

científicos, tirando do estudante a impressão de que a ciência deve ser aprendida 

de forma passiva, pois ele deve participar desse processo de construção. 

Para conseguir estes objetivos, concorda-se com Hadzidaki (2008a, 

2008b), que uma educação científica responsável deve ir além da preparação 

para aprender as ideias básicas e os cálculos técnicos da MQ, mas deve ajudar 

os estudantes a compreender como a ciência se relaciona com toda a cultura, 

dando-lhes o conhecimento suficiente para participar da cultura científica quando 

seja necessário e oferecer-lhes a oportunidade de pensar sobre as implicações 

filosóficas derivadas da Física Moderna, questões que passam, umas e outras, 

por uma apropriada compreensão conceitual da MQ. 

 

• Para quê? – o processo de ensino-aprendizagem da MQ na 

formação inicial tem esbarrado, entre outros obstáculos, na falta de 

uma compreensão conceitual, logo é importante repensar seu 

ensino buscando solucionar os problemas enfrentados. 

Como afirmam Greca e Freire Jr. (2011), parte da dificuldade com seus 

conceitos, que se distanciam de conceitos culturalmente compreendidos como a 
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causalidade, o determinismo ou a localidade, é sua apresentação basicamente 

formalista, centrada na aprendizagem de métodos matemáticos de resolução de 

casos típicos, com pouca ou nenhuma discussão conceitual ou interpretacional. 

Portanto, considera-se que um ensino mais contextualizado apresenta maior 

possibilidade de compreensão da MQ e de êxitos na futura prática docente. 

• Como? – não há consenso entre as abordagens para o ensino de 

MQ. Diferentes abordagens são possíveis, mas para não se 

estender nessa discussão, alinhou-se ao apresentado por Greca e 

Moreira (2001) e Cuesta (2018). Há pesquisas que não indicam 

essas mesmas categorias. 

1) Abordagem histórico-conceitual – propõe um modelo construtivista em 

que os estudantes se envolvam em atividades e situações problemas que 

lhes permitam conhecer alguns dos estágios históricos do surgimento de 

novas hipóteses e dos conceitos quânticos fundamentais;  

2) visão filosófica – considera que a MQ tem um conjunto de regras de 

cálculo muito acuradas, mas cuja interpretação Física ainda não está 

completamente compreendida, logo o estudante deve adquirir uma visão 

epistemológica salientando-se os aspectos conceituais;  

3) abordagem “particularista” – introduz a descrição quântica destacando 

o caráter corpuscular;  

4) utilização de recursos computacionais – auxiliar os estudantes a 

visualizar aspectos centrais do mundo microscópico;  

5) ênfase na prática experimental – propõe práticas de laboratório para 

trabalhar com os estudantes identificação, argumentação e explicação 

dos fenômenos quânticos (conceitos e Natureza da Ciência);  

6) utilização de resultados recentes sobre fundamentos da MQ – prioriza 

exemplos baseados em experimentos recentes e discussões que 

apontem para aspectos da MQ moderna, em oposição às abordagens que 

buscam semelhanças com sistemas clássicos, envolvendo o estudante 

com ferramentas quânticas básicas;  
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7) enfoque físico/matemático – equilibrando os temas abordados entre 

demonstrações matemáticas simples, mas fundamentais para discussões 

conceituais;  

8) mudança curricular – enfatiza conteúdos mais atualizados e o uso de 

tecnologias de informação e comunicação, mas também dá atenção a 

marcos históricos e epistemológicos no desenvolvimento da Física, assim 

como para teorias de aprendizagem. 

Nossa escolha é pelo uso didático da História e Filosofia da Ciência 

(HFC). A justificativa é que o ensino de MQ pode beneficiar-se ao ser explorado 

o papel desempenhado pelos cientistas e suas contribuições ao longo do 

desenvolvimento da nova teoria, ao reunir argumentos dos trabalhos teóricos e 

experimentais realizados, ao discutir o enfrentamento dos obstáculos 

tecnológicos que dificultam seu desenvolvimento, além de priorizar a 

apresentação das considerações epistemológicas e ontológicas subjacentes ao 

objeto do conhecimento associado ao formalismo matemático, ou ainda ao 

discutir as controvérsias sobre as interpretações e implicações conceituais. 

(JONES, 1991; FISCHLER; LICHTFLEDT, 1992; OSTERMANN; RICCI, 2003; 

MONTEIRO et al., 2009). 

O ensino de MQ com esse enfoque não supervaloriza procedimentos 

matemáticos, mas conecta-se aos resultados experimentais e interpretativos, 

incluindo discussão das contribuições dos vários físicos/estudiosos. A ênfase na 

discussão conceitual do conteúdo deverá ser oportunizada a partir de um 

tópico/exemplo concreto. Essa forma de ensino justifica-se, entre outras razões, 

pela tentativa de incorporar uma nova perspectiva para os conteúdos, trazendo 

consigo a expectativa de novas ações pedagógicas e novas abordagens nas 

propostas didáticas, como é o caso exemplificativo do uso didático da HFC. 

Conforme esses direcionamentos e adequando-se as diretrizes 

essenciais para formação de professores (BRASIL, 2001, 2002, 2019), 

estabeleceu-se conformidade ao perfil profissional com as competências e 

habilidades para o licenciado em Física adequando-as ao ensino de MQ aqui 

proposto. Segundo Brasil (2019), são 10 competências gerais (Quadro 1) e 12 

competências específicas, estas últimas agrupadas em três dimensões 
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(conhecimento, prática e engajamento profissionais), com descrições detalhadas 

de habilidades em cada uma (Quadro 2). No caso dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Física, Brasil (2001) apresenta 5 competências e 11 habilidades 

específicas (Quadro 3). Vale registrar que essa última DCN é anterior a 

resolução CNE/CP nº 2/2019, logo está passível de revisão e atualização – dar-

se um primeiro passo de análise. 

 
 
 

Quadro 1. Competências gerais docentes (BRASIL, 2019) 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS DOCENTES 

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a 
realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem 
colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva.  

2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções 
tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e 
significativas.  

3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, 
e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa 
ampliar seu repertório cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e fazer 
com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como 
ferramenta de formação, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens.  

6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e 
afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento 
profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, 
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de 
aprendizagem.  

10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de 
aprendizagem possa refletir esses valores.  
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Quadro 2. Competências específicas (BRASIL, 2019) 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
1. CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL 
2. PRÁTICA PROFISSIONAL 

3. ENGAJAMENTO 
PROFISSIONAL 

1.1 Dominar os objetos de 
conhecimento e saber como 
ensiná-los 

2.1 Planejar as ações de ensino 
que resultem em efetivas 
aprendizagens 

3.1 Comprometer-se com o 
próprio desenvolvimento 
profissional 

1.2 Demonstrar conhecimento 
sobre os estudantes e como eles 
aprendem 

2.2 Criar e saber gerir ambientes 
de aprendizagem 

3.2 Comprometer-se com a 
aprendizagem dos estudantes e 
colocar em prática o princípio de 
que todos são capazes de 
aprender 

1.3 Reconhecer os contextos 
2.3 Avaliar o desenvolvimento do 
educando, a aprendizagem e o 
ensino 

3.3 Participar do Projeto 
Pedagógico da escola e da 
construção dos valores 
democráticos 

1.4 Conhecer a estrutura e a 
governança dos sistemas 
educacionais 

2.4 Conduzir as práticas 
pedagógicas dos objetos 
conhecimento, competências e 
habilidades 

3.4 Engajar-se, 
profissionalmente, com as 
famílias e com a comunidade 

 
 
 

Quadro 3. Competências e Habilidades para os cursos de física (BRASIL, 2001) 

Competências 

C1 
Dominar princípios gerais e fundamentos da física, estando familiarizado com suas áreas 
clássicas e modernas 

C2 
Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em 
termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais 

C3 

Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou 
teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos 
apropriados 

C4 Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional específica 

C5 

Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, 
compreendendo a ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 
contextos sócio-políticos, culturais e econômicos 

Habilidades - Bacharelado e Licenciatura 

H1 Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais 

H2 
Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de medições, 
até à análise de resultados 

H3 Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade 

H4 
Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada 
e demorada 

H5 
Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de 
procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados 

H6 
Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem 
computacional 

H7 
Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em medições, 
seja em análise de dados (teóricos ou experimentais) 

H8 
Reconhecer as relações do desenvolvimento da física com outras áreas do saber, 
tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas 

H9 
Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como relatórios, 
trabalhos para publicação, seminários e palestras 

Habilidades especificas da licenciatura: 

H10 
O planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em física, 
reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas 

H11 
A elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus 
objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais 
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A relação da BNC-FORMAÇÃO com as diretrizes para formação do 

licenciado em Física é estabelecida.  As competências (C1, C2, ..., C5), e 

habilidades (H1, H2, ..., H11) são distribuídos interseccionando-se com os 

conteúdos distribuídos por eixos temáticos (E1, E2, ..., E5) nas diversas células 

da matriz, de tal modo a constituírem um todo unificado havendo uma 

dependência mútua completa, conforme apresentado no Quadro 4. 

 
 
Quadro 4. Matriz referência com adequação ao perfil profissional para o professor de Física 

MR 

EIXOS TEMÁTICOS 

E1 
Princípios e 
conceitos 

fenomenológicos 

E2 
Formalismo 

matemático e 
métodos de cálculos 

E3 
Efeitos, 

experimentos e 
consequências 

E4 
Aplicações 

tecnológicas 

E5  
Métodos 
didáticos 

BNC-FORMAÇÃO 
 

 

 
 

PERFIL PROFISSIONAL 
 

C
o
m

p
e
tê

n
c
ia

s
 e

 H
a
b

ili
d
a
d
e

s
 

 
H3  
H5 

C3  C2 
H2 
H5 

C2 
C4 

H5 
H8 

C4 
C5 

H3 
H6 

H10 
H11 

  C3     H8 C4 

H5 
H6 
H9 

H10 
H11 

 H5   C2 H2 C2 H4 
C2 
C4 

H5 
H6 

H10 
H11 

C1  
C1 

 
C3 

H1 C1    
C4 
C5 

H5 
H6 
H7 

H10H
11 

   H7  H7   
C4 
C5 

H5 
H10 
H11 

C1 H3 C3 H1  H2 
C1 
C2 

H4 
H8 

C1 
C4 
C5 

H3 
H6 

H10 
H11 

 

Essa estruturação está em consonância com as ideias de Silva (2005). 

Para ele, o currículo é resultado da seleção de um universo mais amplo de 

conhecimentos e saberes que irá constituí-lo. Nesse sentido, considerou-se que 

tais ideias devem se estender aos componentes curriculares que compõem os 

cursos com a intenção de contribuir para a total e plena construção da identidade 

dos futuros professores. A perspectiva adotada está baseada na concepção de 

que o ensino de MQ não pode ser realizado de forma estanque e separado dos 

demais elementos da MR.  

Competência Conhecimento

Prática Engajamento
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Dessa forma, uma decisão tomada para trabalhar com um dos elementos 

depende, em essência, das decisões adotadas em relação aos demais. 

Ressalta-se que não é esperado uma abordagem temática. Os eixos temáticos 

não são estanques, pelo contrário, são abertos e estão constantemente em 

construção. É possível discutir integradamente aspectos importantes sobre um 

tema escolhido, proporcionando compreensão mais ampla dos conceitos, 

fenômenos e consequências relacionadas.  

O Quadro 5, a seguir, representa o instrumento elaborado para o ensino 

de MQ construído a partir dos estudos documental e bibliográfico realizados, 

sendo inseridos os tópicos de modo extensivo. Os elementos em vermelho são 

os conhecimentos da MQ sugeridos a descentralização devido à motivação, 

segundo a literatura da área, de otimizar o ensino da teoria na licenciatura 

através do oferecimento de uma visão mais direta dos fenômenos da MQ 

moderna. (CARVALHO NETO, 2008; GRECA; FREIRE, 2014). 

 
 
 
Quadro 5. Matriz de Referência 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE MECÂNICA QUÂNTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE FÍSICA 

Conteúdo Indicadores Descritores 

EIXO TEMÁTICO 1: PRINCÍPIOS E CONCEITOS FENOMENOLÓGICOS 

Radiação de corpo negro 
Hipótese de Planck 
Quantização da energia 
Dualidade Onda-Partícula 
Princípio da Incerteza 
Modelo atômico 
Átomo de Bohr 
Hipótese de De Broglie 
Átomo de hidrogênio 
Spin do Elétron 
Limites da Física Clássica 
Função de onda (Eq. de Schrödinger) 
Princípio da complementariedade 
Princípio da correspondência 
Superposição de estados 
Estados quânticos 
Argumento de EPR 
Problema da Medição 
Observáveis 
Caráter probabilístico 
Não-localidade 
Redução do pacote de onda 
Postulados da Mecânica Quântica 
Princípio de Pauli 

Pa 
Pb 
Pc 
Pd 
Pe 
Pf 
Pg 
Ph 
Pi 
Pj 
Pl 

Pm 
Pn 
Po 
Pp 
Pq 
Pr 
Ps 
Pt 
Pu 
Pv 
Px 
Pz 
Pk 

 

Esse eixo é voltado para o ensino dos princípios e 
conceitos da MQ ordenando uma série de 
discussões com o objetivo de promover o 
conhecimento dos aspectos que fundamentam a 
teoria, bem como estabelecer suas inter-relações 
com os demais eixos a fim de contextualizá-los e 
significá-los. 
 
EXEMPLOS 
Pl e Pz. Estabelecer os limites da Física Clássica 
ao discutir os postulados da MQ. 
Pm. Apresentar a interpretação padrão de 
Copenhague e como uma função de onda (ou 
vetor de estado) descreve um único sistema em 
um único instante. 
Ps-Pz. Enunciar o problema da medição; 
estabelecer modelos teóricos e resultados 
experimentais com objetivo comum de entender o 
mundo físico; discutir a natureza quântica a partir 
da superposição e emaranhamento e suas 
propriedades independentes por meio do processo 
de medição; compreender o conceito de medição 
no domínio quântico. 
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EIXO TEMÁTICO 2: FORMALISMO MATEMÁTICO E MÉTODOS DE CÁLCULOS 
Noções de Álgebra linear (pré-requisito) 
Notação de Dirac 
Espaço de Hilbert 
Eq. de Schrödinger dependente/ind.do 
tempo 
Eq. de Schrödinger tridimensional 
Valores esperados e operadores 
Potenciais unidi. independentes do tempo 
Potenciais em três dimensões 
Oscilador harmônico 
Autofunções e autovalores 
Estados estacionários 
Momento angular 
Formulação matricial 
Evolução temporal de um sistema quântico 
Método variacional e aproximação (WKB) 
Teoria de perturbação 
Teoria do espalhamento 
Noções de Estatística Quântica 

Fa 
Fb 
Fc 
Fd 

 
Fe 
Ff 
Fg 
Fh 
Fi 
Fj 
Fl 

Fm 
Fn 
Fo 
Fp 
Fq 
Fr 
Fs 

Neste eixo, espera-se o uso do formalismo 
matemático enfatizando a priori as relações entre 
conceitos físicos. Embora seja importante exercitar 
sua operabilidade, se espera que o nível de 
exposição auxilie o estudo da MQ no sentido de 
compreensão dos fenômenos. 
 
EXEMPLOS 
Fc. Pz. Introduzir uma formulação do espaço de 
Hilbert para a teoria probabilística e, partir desta 
construir os postulados da MQ. 
Fb. Introduzir os espaços vetoriais complexos 
através da notação de Dirac, representando um 
estado físico da MQ contendo todas as 
informações daquele estado. 

 EIXO TEMÁTICO 3: EFEITOS, EXPERIMENTOS E CONSEQUÊNCIAS 
Efeito fotoelétrico 
Efeito Compton 
Experimento de Taylor  
Experimento Franck-Hertz  
Experimento Davisson-Germer  
Experimento de Thomson (difração de 
elétrons) e Jönson (dupla fenda c/elétrons) 
Experimento Stern-Gerlach 
Emaranhamento quântico  
Interferômetro de Mach-Zehnder 
Efeito Zeeman 
Efeito Stark 
Efeito Túnel 
Experimentos de Aspect 
Interpretações da Mecânica Quântica 

Ea 
Eb 
Ec 
Ed 
Ee 
Ef 
 

Eg 
Eh 
Ei 
Ej 
El 

Em 
En 
Eo 

A contextualização dos princípios e conceitos 
pautados nas experiências criam as condições 
necessárias para compreensão dos fenômenos 
quânticos; mas essa contextualização só tem 
sentido físico com o formalismo que permite ler tal 
fenômeno.  
 
EXEMPLOS 
Eh. Compreender o fenômeno tomando 
inicialmente o contexto no qual se deram as 
reflexões teóricas propostas por Einstein, 
Podolsky e Rosen (1935). 
Ei, En. Analisar o fenômeno da interferência 
quântica sob a luz das principais interpretações da 
MQ.  

EIXO TEMÁTICO 4: APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 

Teletransporte quântico 
Computação quântica 
Criptografia quântica  
Dispositivos microprocessados 
Nanotecnologia*  
Tomografia computadorizada*  
Ressonância magnética*  
Laser*  
 
* Ver não como uma aplicação MQ, mas destacar o 
limite clássico 

Aa 
Ab 
Ac 
Ad 
Ae 
Af 
Ag 
Ah 

 
 
 

Os usos e tecnologias relacionados a MQ 
decorrentes dos fundamentos quânticos trata-se 
de uma importante estratégia para auxiliar no 
desenvolvimento de competências para a 
formação do professor.  
EXEMPLOS 
Aa-Ah. Estabelecer os limites da Física Clássica 
discutindo como a MQ contribui(u) para o avanço 
da ciência. 
Aa-Ac, Pr. Explorar o argumento de EPR 
associado aos possíveis desenvolvimentos 
tecnológicos. 

EIXO TEMÁTICO 5: MÉTODOS DIDÁTICOS 

Aspectos históricos 
Aspectos filosóficos 
Aspetos metodológicos para transposição 
didática 

Ma 
Mb 
Mc 

 

Uma das capacidades que o licenciando deve 
desenvolver é a percepção de como abordar tais 
tópicos em sua prática docente. Sugere-se uma 
abordagem que utilize os vários enfoques da MQ, 
vislumbrando possibilidades de introdução do 
tema no ensino médio. Aqui, exemplificamos o uso 
da História e Filosofia da Ciência como estratégia 
de ensino.   

 

Nota: os indicadores, a fim de diferenciá-los são a junção da letra inicial de especificação do eixo com a 
sequenciação das letras do alfabeto. Ou seja, P (E1 - Princípios) a (primeiro tópico do eixo), Pa.  
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Em sua versão final, aplicados os filtros supracitados, a MR ficou 

composta da articulação de quatro grandes domínios: perfil profissional; 

competências e habilidades; conteúdos; abordagem didática. Os domínios foram 

estruturados detalhadamente para compreenderem as características 

essenciais a serem perseguidas durante o ensino de MQ na formação inicial. 

Sua estrutura apresenta singularidades quando comparada com as matrizes 

tradicionais. A estruturação do conhecimento específico valorizando a 

contextualização marca uma perspectiva inovadora.  

A título de exemplificação, se um professor decide planejar uma unidade 

de ensino sobre o princípio da complementariedade utilizando a matriz, ele 

necessariamente precisará escolher caminhos para desenvolver o seu trabalho 

que perpasse os demais eixos. Alguns descritores idealizados desse processo 

são postos no Quadro 5. Cada descritor elaborado considerou os objetivos 

educacionais estabelecidos para formação inicial e procurou articular o processo 

cognitivo para a compreensão do estudante sobre o conhecimento em 

discussão. Por esse motivo, a MR pode ter sua dinâmica alterada ou adequada 

pelo professor - quando ele achar necessário - bem como poderá ser ramificada 

em várias intervenções didáticas ou componentes curriculares.  

Para advogar a aplicabilidade desse instrumento apresenta-se dois 

estudos. O primeiro estudo de Silva et al. (2015), no qual é analisado como 

estudantes ingressantes na universidade produziram sentidos sobre o paradoxo 

EPR a partir da leitura de fragmentos do artigo de Einstein et al. (1935) em texto 

de divulgação científica – de acordo com a MR, esse estudo mobiliza os eixos 

E1, E3 e E5. Para os autores, embora a maioria dos participantes tenha relatado 

dificuldades na leitura realizada, a proposta didática parece lhes ter 

proporcionado pequenos incrementos em sua compreensão sobre o assunto.  

No segundo estudo de Souza et al. (2020), realizado em contexto mais 

amplo, é implementado uma proposta didática com a utilização da HFC para 

auxiliar a aprendizagem da MQ, discutindo os conceitos de emaranhamento 

quântico e não-localidade na licenciatura em Física. Os autores destacam que o 

uso da HFC é percebido como passo importante para aprendizagem de MQ. “Os 

estudantes, embora tenham apresentado lacunas na compreensão conceitual, 

mostram-se interessados na HFC, uma vez que ela possibilita ricas trocas 
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histórico-conceituais fundamentais para que se prossiga com aprendizagem” 

(SOUZA et al. 2020, p. 16) – são mobilizados os eixos E1, E3, E4 e E5.  

Dessa forma, a MR é colocada como instrumento de apoio para orientar 

as intencionalidades dos professores frente aos desafios do processo de ensino-

aprendizagem podendo sofrer alterações de acordo com a necessidade. Ainda, 

para verificar a potencialidade da MR, a partir de análise documental discutiu-se 

nas seções seguintes um levantamento panorâmico dos componentes 

curriculares de MQ dos cursos de Física do Brasil, que resultam em inferências 

e evidências teóricas quanto a concentração de conteúdos de MQ nos currículos. 

 

2.5.2 Análise panorâmica dos componentes curriculares da MQ 

 

Partindo do pressuposto de que é importante um ensino de MQ 

contextualizado, que resgate aspectos fundamentais para a compreensão 

conceitual da teoria, que o estudante aprenda o conteúdo tornando-se apto, por 

meio da transposição didática, a ensinar tópicos de MQ no nível médio, conforme 

incentivado na MR; a finalidade da análise que segue é verificar se há 

uniformidades e aproximações dessas características nos componentes 

curriculares, bem como se existe alguma convergência para o instrumento 

apresentado nesse trabalho, de modo a perceber se há indícios de passos 

iniciais para um ensino contextualizado. 

No processo de levantamento dos dados, foram acessados os sítios das 

IES do Brasil (universidades federais, universidades estaduais e os institutos 

federais considerando os campi sede) mapeando-os para coletar o Projeto 

Político Curricular, a Estrutura Curricular e as ementas das disciplinas. Listou-se 

a oferta de 102 cursos. Das matrizes curriculares foram encontradas 210 

(duzentos e dez) componentes que contemplam tópicos de MQ – a quantidade 

de componentes listados (n=210) se justifica pela forte variação em sua 

nomenclatura (dados apresentados na Tabela 1). Devido à extensão territorial 

do país, julgou-se relevante organizar a análise por regiões. 
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Uma base com as informações foi organizada e classificada de forma 

analítica em planilhas do Excel e segue com livre acesso5. Os componentes 

curriculares foram observados destacando: carga horária, objetivo, programa, 

metodologia, avaliação e bibliografia. Estes dados foram comparados entre si e, 

na sequência, foram delineadas suas tendências teóricas. Tal critério 

metodológico não oferece bases para avaliar a qualidade do ensino – não é essa 

a intenção. O interesse é contribuir para o desenvolvimento da formação de 

professores e, portanto, instrumentar para avanços futuros.  

 
Tabela 1. Quantificação das instituições por região que compõem a amostra 

Região 
Cursos de 

licenciatura 
em Física 

Componentes 
encontrados 

que envolve MQ 
Obrigatórios Optativos 

Região Norte 16 23 17 6 

Região Nordeste 38 62 42 20 

Região Centro-Oeste 8 25 16 9 

Região Sudeste 30 63 51 12 

Região Sul 10 37 26 11 

TOTAL 102 210 152 58 

 

Em todo Brasil, há uma ampla oferta de cursos de Licenciatura em Física, 

tendo maior ênfase na região Nordeste (n=38) e na região Sudeste (n=30), 

seguidos da região Norte (n=16), Sul (n=10) e Centro-Oeste (n=8). Dos 

componentes de MQ (n=210), têm-se que 152 (72,4%) do total são componentes 

obrigatórios, enquanto 58 (27,6%) são optativos. Uma questão que pode ser 

discutida é o percentual optativo, pois, há IES nas quais os conteúdos 

pertinentes à MQ são abordados em uma única disciplina e, em outras, estão 

pulverizados em componentes optativos das quais não há garantias que os 

estudantes cursam pelo simples fato que os mesmos têm a liberdade de 

escolher, por exemplo, disciplinas que dão ênfase à prática de sala de aula e 

suas metodologias. (SANTOS, 2012). Outra questão, além da forma de oferta, é 

a disparidade em relação à carga horária (Tabela 2). 

 
 
 

 
5 Base de dados dessa pesquisa: 

https://drive.google.com/file/d/1kRXWGA3_NwP0nbVZYvI0DXJeYiN3PyCb/view?usp=drive_open 

https://drive.google.com/file/d/1kRXWGA3_NwP0nbVZYvI0DXJeYiN3PyCb/view?usp=drive_open
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Tabela 2. Percentual carga horária dos componentes curriculares que compõem a amostra 

Região 
Média de carga 

horária 
Maior carga horária 

Menor carga 
horária 

Região Norte 70,7 h 120 h 45 h 

Região Nordeste 70,5 h 128 h 30 h 

Região Centro-Oeste 69,1 h 136 h 34 h  

Região Sudeste 67,3 h 120 h 30 h 

Região Sul 75,8 h 136 h 34 h 

MÉDIA FINAL 70,7 h 128 h 34,6 h 

 

Conforme mostrado, tão pouco há consenso quanto a carga horária. Por 

todo o país se observa variação, sendo as médias de maior e menor carga 

horária 128h e 34,6h respectivamente. No Quadro 6 a seguir, foram explicitadas 

outras divergências. 

 
Quadro 6. Demonstração de características dos componentes curriculares por região 

Região Disciplina de maior carga horária Disciplina de menor carga horária 

Região 
Norte 

Tópicos de Física Moderna – UNIFAP6 – 90h – Noções 
de Teoria da Relatividade Restrita. Origens da Teoria 
Quântica: Comportamento da luz como partícula. Efeito 
fotoelétrico e Compton. Modelo atômico; noções de 
Mecânica Quântica; o Princípio da Incerteza; Átomos. 
Núcleos Atômicos.  
* Não há outro componente curricular correspondente 
a MQ na matriz. 

Introdução à Mecânica Quântica – UFT – 45h 
– Autofunções e autovalores. Estrutura geral da 
mecânica ondulatória. Formalismo de 
operadores. Sistemas de N partículas. 
Momento angular. Átomo de hidrogênio. 
Matrizes e Spin. Adição de momento angular. 
Teoria da perturbação independente do tempo. 
* Único componente curricular de MQ. 

Região 
Nordeste 

Física Moderna – UECE – 102h – Teoria da Relatividade 
Restrita; A desconstrução do átomo: Algumas evidências 
do século XIX; Raios catódicos; A radioatividade; A 
radiação de corpo negro; Modelo atômico; Os modelos 
quânticos do Átomo; A Mecânica Quântica matricial; 
Mecânica Quântica Ondulatória; Aplicações da equação 
de Schrödinger; Os indivisíveis de hoje. 
* Presença de MQ I e II como optativa. 

 
Mecânica Quântica I – IFMA – 60h – A 
equação de Schrödinger. Valores Médios de 
Grandezas Físicas. Partículas Idênticas. 
Sistemas Unidimensionais. Formalismo (A). 
* Presença de MQ II como optativa. 

Região 
Centro-
Oeste 

Física Moderna – UEMS – 136h – Relatividade Especial. 
Propriedades da luz e da matéria. Modelo atômico. A 
equação de Schröedinger. Átomos com um elétron. 
* Não há outro componente curricular correspondente 
a MQ na matriz 

Física Moderna I – IFG – 54h – Relatividade 
especial. Cinemática e dinâmica da 
relatividade. Introdução à relatividade geral. 
Radiação térmica. Quantização da carga 
elétrica. Efeito fotoelétrico e efeito Compton. Os 
modelos atômicos de Thomson, Rutherford, 
Bohr e Sommerfeld. Propriedades ondulatórias 
da matéria. Postulado de Broglie. Função de 
onda e interpretação probabilística. Princípio da 
incerteza. 
* Presença de MQ como optativa. 

Região 
Sudeste 

Física Moderna I – USP – 120h – Revisão dos problemas 
em aberto da física do final do séc. XIX. Caráter dual da 
radiação eletromagnética. Efeito fotoelétrico. Energia e 
momento do fóton. Raios X produzidos no freamento de 
elétrons. Efeito Compton. Difração de raios-X. Dualidade 
onda eletromagnética-fóton. O modelo atômico de 
Rutherford e o problema da estabilidade do átomo na 
física clássica. O modelo de Bohr. O caráter dual da 

Princípios da Mecânica Quântica – UFABC – 
48h – Radiação de corpo negro. Dualidade 
onda-partícula. Experimento de fenda dupla. 
Equação de Schrödinger. Introdução ao 
formalismo matemático. Representação de 
Schrödinger e Heisenberg. Postulados da 
mecânica quântica. Interpretações da 
mecânica quântica. Interferômetro de Mach-

 
6Para mais informações sobre as instituições que compõem a amostra da pesquisa sugere-se que acesse 
a base de dados já informada. 
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matéria: onda-partícula. Partículas e ondas. A hipótese de 
De Broglie. A experiência de Davisson-Germer. Discussão 
da experiência da fenda dupla com fótons e elétrons. A 
mecânica ondulatória de Schrödinger. Pacotes de ondas. 
O princípio da incerteza. Interpretação probabilística de 
Born. Uma equação de onda para as "ondas de elétrons". 
A equação de Schroedinger dependente do tempo em 
uma dimensão. Soluções em ondas planas e princípio da 
superposição. Problemas unidimensionais estacionários: 
estados ligados e espalhamento. Valores esperados. A 
equação de Schrödinger em três dimensões. Partícula na 
caixa cúbica. Degenerescência. A mecânica quântica e o 
átomo de hidrogênio. 
* Presença de MQ como optativa. 

Zehnder. Questões atuais no ensino de 
mecânica quântica. 
* Único componente curricular de MQ na 
matriz. 

Região 
Sul 

Introdução à Física Quântica – FURG – 108h – Os 
limites da Física Clássica. Fótons. Relação de De Broglie. 
O princípio de Incerteza de Heisenberg. Modelo atômico 
de Rutherford-Bohr. A mecânica ondulatória de 
Schrödinger. Problemas unidimensionais. 
* Presença de MQ como optativa. 

Tópicos de Física Contemporânea – UFPEL 
– 34h – Tópicos diversos e variados de Física 
Contemporânea, envolvendo temas de 
interesse, tais como: semicondutores, 
supercondutores, física nuclear, física de 
partículas, cosmologia e gravitação. Os temas 
podem ser definidos pelo professor 
responsável pela disciplina, garantindo com 
isso uma flexibilização dos conteúdos a serem 
trabalhados. 
* Presença de MQ como optativa. 

 

Entre os diferentes componentes (n=210), o Quadro 6 representa um 

demonstrativo das diferenças que ocorrem no ensino de MQ. Por exemplo, na 

região Norte, a UNIFAP oferece “Tópicos de Física Moderna” (90h) que têm 

como objetivo a discussão inicial da teoria quântica (conceitos e aplicações). 

Enquanto a UFT oferece “Introdução à Mecânica Quântica” com metade da 

carga horária (45h) e com uma estrutura mais densa. Para cursá-la, 

teoricamente, é pré-requisito conhecimento da origem da MQ e do formalismo 

de Schrödinger. Para que então, ao curso deste componente, se tenha contato 

com a álgebra de operadores e a solução de problemas quânticos. O pouco 

tempo dispensado para tal é um desafio. 

No Nordeste, a UECE oferece “Física Moderna” (102h) com a proposta de 

abranger boa parte dos conteúdos iniciais da MQ, ofertando conhecimentos 

básicos de Matemática, em nível de graduação. Já no IFMA, o componente 

“Mecânica Quântica I” (60h) é mais reduzido e igualmente a UECE. Em ambas, 

outros conceitos essenciais ficam a cargo de componentes optativos, firmando 

uma lacuna na formação docente. 

No Centro-Oeste, a componente “Física Moderna” (136h) da UEMS é 

pouco específico e não há oferta de outros com tópicos de MQ. Já o IFG com 
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“Física Moderna I” (54h), em menor carga horária, propõe a abordagem de vários 

conteúdos com forte apelo à linguagem matemática.  

Na região Sudeste, a USP com o componente “Física Moderna I” (120h) 

parece ter uma carga horária adequada, ainda que com longo perfil, porém deixa 

conteúdos importantes à mercê de componentes optativos. Na UFABC, observa-

se um componente introdutório “Princípios da Mecânica Quântica” (48h), no qual 

é abordado conceitos fundamentais, mas por estender-se em tópicos da velha 

MQ, não há garantias que haverá tempo suficiente para construir um alicerce 

teórico elementar sobre “Questões atuais no ensino de MQ”, conforme ementa. 

Por fim, na região Sul, os componentes apresentados são ambos 

introdutórios. Enquanto na FURG (108h), há forte apelo à velha MQ; na UFPEL 

(34h), tem-se a peculiaridade de que “temas podem ser definidos pelo professor 

responsável pelo componente, garantindo com isso uma flexibilização dos 

conteúdos a serem trabalhados”, não dando indícios de que conteúdos serão 

abordados. Em ambos os casos, independente de carga horária, não há 

garantias de se proporcionar uma compreensão conceitual-contextual da MQ.  

Como se vê, ainda que em nível demonstrativo, há muitas diferenças no 

ensino de MQ no Brasil, algumas delas, inclusive, preocupantes. É curioso que 

componentes “semelhantes” tenham uma carga horária tão variante ou que 

outras com maior descrição de conteúdo tenham menor tempo de ministração. 

Salientou-se que uma grande carga horária não se configura garantia de eficácia 

no processo de ensino-aprendizagem, visto que, os estudantes desenvolvem 

melhor as competências e habilidades em dependência também dos assuntos 

de ordem didático-pedagógicos aplicados. Entretanto, devido à complexidade e 

o caráter contra intuitivo, seria interessante mais tempo de reflexão, o que 

justificaria a sua introdução mais cedo no currículo. (JOHNSTON et al., 1998). 

Em continuidade, uma análise também foi realizada em relação às 

referências bibliográficas. Do total de 210 ementas, 68% (n=143) explicitavam 

as referências adotadas. Então foram selecionados os títulos mais presentes, 

listados no Quadro 7. 
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Quadro 7: Bibliografia incidente dos cursos por região que compõem a amostra 

Autores Nome do livro e editora Ano Incidência 

EISBERG e RESNICK 
Física Quântica, 23ª ed. Campus, Rio de 

Janeiro 
1983 49 

TIPLER e LLEWELLYN Física Moderna, 6ª ed. LTC, Rio de Janeiro 2001 31 

COHEN-TANNOUDJI, 
DIU e LALOË 

Quantum Mechanics, vol. I, John Wiley & Sons 2006 17 

CARUSO e OGURI 
Física Moderna. Origens Clássicas & 

Fundamentos Quânticos. 2ª ed. Elsevier. 
2009 15 

GRIFFITHS 
Mecânica Quântica. 2 ed. Pearson Brasil, São 

Paulo 
2011 15 

 

As obras mais utilizadas seguem em ordem inversa aos seus anos de 

publicação, começando pelo livro mais antigo, Eisberg, Resnick (1983) com 49 

incidências, aos mais atuais, Caruso, Oguri (2006) e Griffiths (2011) com 15 

incidências. Isso pode ser justificado de várias formas. Segundo Carr, McKagan 

(2009), alguns destes, por exemplo, são livros clássicos com os quais a maioria 

das pessoas está familiarizada e que tem sido usado ao longo de muitos anos – 

o que justificaria o uso do Eisberg, Resnick (1983) ou Tipler, Llewellyn (2001); 

ou por serem livros com abordagens diferenciadas – como Cohen, Tannoudji 

(2006) ou Griffiths (2011). Conhecidas as bibliografias, a partir de cada sumário, 

os conteúdos foram estatisticamente analisados (Tabela 3).  

 
Tabela 3: Concentração de conteúdo da MQ de acordo com análise bibliográfica 

Objeto de Conhecimento Eisberg Tipler  Cohen Caruso  Griffiths 

Eixo Temático 1 
Princípios e conceitos 
fenomenológicos 

50% 53% 75% 53% 93% 

Eixo Temático 2 
Formalismo 
matemático e métodos 
de cálculos 

16% 39% 72% 50% 77% 

Eixo Temático 3 
Efeitos, experimentos e 
consequências 

36% 43% 11% 28% 50% 

Eixo Temático 4 
Aplicações 
tecnológicas 

0% 12% 12% 0% 37% 

Eixo Temático 5 Métodos didáticos 66% 0% 0% 33% 33% 

 

O livro que mais se aproxima da proposta apresentada na MR, no que se 

refere à concentração de conteúdos, é o Griffiths (2011) – embora tenha maior 

ênfase nos eixos temáticos 1 e 2 e tenha ausência de alguns tópicos. Inclusive, 

o Griffiths, que tem uma proposta diferenciada para o ensino de MQ, não trata 

de conteúdos importantes como a superposição de estados, postulados e 

interpretações da MQ etc; sua contribuição sobre estes aspectos limita-se ao 

epílogo sobre o argumento de EPR. 
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A intenção não é avaliar tais referências, mas acentuar um aspecto que 

condiz com discussões acerca de livros didáticos para ensinar. Esses, 

tradicionalmente, presentes nos cursos, estão longe de oferecer o que vem 

sendo argumentado para uma melhor formação de professores. Possivelmente, 

os livros tenham sua contribuição reduzida por priorizar demasiadamente o 

enfoque matemático em detrimento de outros tópicos da MQ. Os livros didáticos 

também apresentam limitações quanto ao tratamento histórico da MQ e não 

consideram adequadamente os processos e complexidade da construção do 

conhecimento científico. (FANARO, 2009; MONTEIRO, 2010; MANZANO; 

ALONSO, 2012; SINARCAS; SOLBES, 2013; VIZCAÍNO, 2016). 

Diante do exposto, evidencia-se que tais bibliografias não se adequam, 

necessariamente, a proposta de MR apresentada e, portanto, salientou-se outro 

problema: falta de material didático adequado para formação de professores do 

ponto de vista mais amplo. Em consonância com essa análise geral, na seção 

seguinte, serão elucidadas as discrepâncias entre as IES sobre os componentes 

curriculares ofertados em termos dos conteúdos que são ensinados. 

 

2.5.3 Avaliação do perfil de ensino da MQ  

 

A formação inicial de professores é, sem dúvida, ainda um grande desafio 

a ser vencido. Nesse contexto, é importante conhecer mais de perto o processo 

de formação proposto nas DCN, ainda que não fique explicito quais conteúdos 

devem compor as matrizes curriculares. (BRASIL, 2001, 2002, 2019). As 

regulamentações apenas afirmam que “o núcleo comum é caracterizado por 

conjuntos de disciplinas relativos à Física geral, Matemática, Física Clássica, 

Física Moderna e ciência como atividade humana.” (BRASIL, 2001, p. 6). Se 

entende por Física Moderna e contemporânea: “a Física desde o início do séc. 

XX, compreendendo conceitos de Mecânica Quântica, Física Estatística, 

relatividade e aplicações.” (BRASIL, 2001, p. 7). 

Neste sentido, apresenta-se em forma de gráficos – por região do país – 

a distribuição dos conteúdos de MQ nos componentes curriculares elencados a 

partir de análise estatística. Os conteúdos presentes nas ementas, conforme 
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supracitado, foram tabulados em planilhas do Excel e através de termos de 

buscas geram-se as porcentagens apresentadas nos gráficos que seguem. É 

lembrado que indicadores em vermelho são tópicos que podem ser 

descentralizados do componente específico de MQ a depender dos objetivos de 

ensino e aprendizagem estabelecidos pelo professor. 
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Cada gráfico apresenta o perfil dos componentes de MQ de sua região 

correspondente e foi gerado quando contrastado com a MR. Em decorrência, 

pode-se observar as frequências por conteúdo distribuídos nos eixos temáticos. 

Desse modo, a discussão que segue mantém essa estrutura.  

 

Eixo temático 1: princípios e conceitos fenomenológicos  

Alguns conteúdos são abordados com maior frequência, como por 

exemplo: a Equação de Schrödinger (referência Pm) com 74% na região Sul 

(Gráfico 4), 60% na região Norte (Gráfico 1), 45% no Sudeste (Gráfico 3), 37% 

no Centro-Oeste (Gráfico 5) e por último com 33% no Nordeste (Gráfico 2). Fica 

evidente que a diversidade no ensino de MQ é tamanha que mesmo esse tópico, 

o mais frequente no Sul, não obteve a mesma expressividade nas demais 

regiões. Ressalta-se que todas as demais frequências são inferiores a essa, o 

que evidencia um currículo muito dissolvido em seus vários tópicos. 

Por outro lado, ao se observar os perfis dos Gráficos (1-5), nota-se que 

há um padrão de repetição, pois os gráficos se comportam de modo geral, de 

forma muito parecida (uma pequena discrepância é o da região Centro-oeste – 

Gráfico 5). Infere-se que, a despeito das diferenças, há também similitudes em 

relação à distribuição dos objetos de conhecimento em todo o Brasil, ao que se 

parece há uma certa tradição compartilhada.  

Essa tradição na ênfase em objetos dos conhecimentos pertinentes à 

velha MQ – indicadores de Pa a Pm – é observada em todos os gráficos. É 

comum o ensino de tópicos mais introdutórios da MQ. Em geral, são usados para 

abordar a radiação térmica, mais precisamente a radiação de corpo negro 

(geralmente é feita uma abordagem clássica do assunto), a teoria de Planck, a 

quantização da energia e a discussão de fótons de luz de Einstein para explicar 

o efeito fotoelétrico. Os níveis de energia de Bohr são utilizados para explicar 

espectros atômicos, a hipótese de ondas associados com os elétrons de De 

Broglie. Depois é introduzida a função de onda, a dualidade onda-partícula e o 

princípio da incerteza de Heisenberg. 

Na base desses conhecimentos emanam determinadas concepções 

sobre a matéria que são conhecimentos chaves para a compreensão do modelo 
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teórico da MQ. No entanto, se o currículo de MQ se limita prioritariamente ao 

perfil acima citado, segundo reporta a investigação de González et al., (2004), 

os professores desenvolverão visões históricas e conceituais reducionistas e, 

possivelmente, com associação as ideais clássicas assinalando uma série de 

limitação nos processos de ensino da teoria quântica.  

Além disso, muito tempo é destinado a discussão de aspectos mais 

introdutórios. Isso limita o tempo de estudo da MQ em seu estabelecimento 

formal, fins da década de 1920. O ensino desses conceitos iniciais não é 

somente uma grande simplificação, mas também uma imagem falsa do que 

realmente seja a MQ. (GRECA; FREIRE Jr., 2014).  

Os aspectos conceituais fundamentais da MQ moderna são, então, 

bastante negligenciados, enfatizando-se o ensino de uma MQ em boa parte 

ultrapassada e com um foco em desenvolvimentos matemáticos. O ensino 

realizado desta forma, é considerado árduo pelos estudantes em formação e não 

consegue estimulá-los a lecionar tópicos desta teoria na escola básica. 

Outro aspecto é sobre conteúdos que contemplam os postulados da MQ 

e suas noções estatísticas que não são abordados efetivamente. Muitos 

apresentaram 0% de frequência, o que pode ser observado em qualquer um dos 

gráficos. Quando abordados, limitam-se a estabelecer o caráter probabilístico da 

MQ com frequência máxima de 24% (Gráfico 1) na região Norte. Como se ver, 

ainda pouco expressivo.  

Considera-se importante a abordagem dos primeiros postulados da MQ e 

suas implicações, como por exemplo, o emaranhado quântico, os relógios 

atômicos e a criptografia quântica. (ROCHA et. al., 2010). Além de gerar a 

possibilidade de compreensão da imagem quântica do mundo, auxilia na 

associação com os avanços tecnológicos de origem quântica, aspectos de fato 

relevantes para a formação docente. 

Eixo temático 2: formalismo matemático e métodos de cálculos 

Embora seja possível notar a predominância dos eixos temáticos 1 e 2, 

especificamente, o 2 é mais enfatizado que o 1. A formulação da equação de 

onda, a interpretação em termos do momento angular, aplicações aos potenciais 

e a notação de Dirac são os tópicos mais frequentes. Porém, ensinar ideias 
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fundamentais de MQ não deve se limitar ao caráter extremamente matemático. 

(JOHNSTON et al., 1998; CASTRILLÓN et al., 2014). 

As leis do movimento ondulatório de uma partícula são tratadas com a 

equação de onda na forma diferencial consistente com as equações de Newton 

e com os postulados de De Broglie-Einstein. Em seguida, pode-se analisar a 

interpretação de Born para funções de onda com estabelecimento das previsões 

probabilísticas (valores esperados), inserindo os métodos de operadores na MQ. 

Conceitos como potencial degrau e suas respectivas aplicações são os mais 

abordados, com frequência de 47% (Gráfico 4) na região Sul.  

Outros tópicos com menor frequência se fazem presente como a 

densidade de probabilidade, coeficiente de transmissão através da barreira 

(técnica de aproximação de WKB) etc. Estes, prioritariamente, são tratados com 

rigor matemático e que pouco significa para os estudantes por se limitar a este 

aspecto, o que vai de encontro ao discutido na literatura. 

Além disso, Rocha et al. (2010), apontam que em vários cursos o ensino 

de MQ enfatiza a resolução de problemas envolvendo equações diferenciais e 

com poucos aspectos relacionados aos conceitos fundamentais. É também 

caráter predominante dos componentes o conteúdo ser apresentado de forma 

dedutiva, deixando de lado seu desenvolvimento histórico. Assim, uma das 

causas para o insucesso do ensino da MQ parece residir na maneira como os 

conteúdos têm sido apresentados aos estudantes.  

Eixo temático 3: efeitos, experimentos e consequências 

Os efeitos mais presentes nos componentes curriculares têm sido o efeito 

fotoelétrico com porcentagem entre 11% e 36% (referência Ea), seguido do efeito 

Compton com porcentagem entre 9% e 36% (referência Eb). Os demais efeitos 

e consequências da MQ dissolvem-se pelos gráficos com menor frequência. 

A discussão das propriedades corpusculares e ondulatórias das partículas 

estão presentes também nesse eixo. Contempla-se a hipótese de De Broglie, de 

que uma partícula material tem associada uma onda de matéria e que governa 

seu movimento, comprovada posteriormente com a experiência de Davisson-

Germer e a de Thomson. Em seguida, chega-se à interpretação de Born sobre 

dualidade onda-partícula. Desse tópico, surgem as evidências que levam ao 
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princípio da incerteza de Heisenberg e suas consequências, o que possibilitou o 

estudo das propriedades das ondas de matéria; mas que pouco são 

contextualizados.  

Mesmo na literatura específica, não há consenso entre as 

implementações de propostas didáticas nem sobre quais as melhores escolhas 

para discutir os fenômenos quânticos. Abordagens com variadas estratégias 

didáticas (a exemplo, HFC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

experimentos, material didático específico) são adotadas, a depender de cada 

contexto e enfoque didático. (GRECA, 2000; CUESTA, 2018; FANARO; ELGUE, 

2018). No entanto, o argumento é um só: são didaticamente eficientes em 

detrimento ao ensino nos moldes tradicionais. 

Eixo temático 4: aplicações tecnológicas 

Em consonância com o eixo temático 3, um melhor entendimento dos 

conceitos e fenômenos quânticos pode ser alcançado através da discussão da 

aplicabilidade da teoria decorrentes do seu desenvolvimento – utilizada como 

recurso motivador –, para que, quando os estudantes estiverem compreendendo 

os fundamentos, possam ser apresentados ao formalismo matemático. No 

entanto, em quase sua totalidade o ensino da MQ é desconectado desses 

aspectos. Apenas na região Norte se observa, com frequência de 8% (Gráfico 

1), a presença do tópico “Laser”.  

Destarte, um curso de MQ deve perpassar os eixos temáticos 

apresentados na MR e não exigir do estudante apenas conhecimento em Física 

Matemática. A omissão da discussão sobre as aplicações tecnológicas dificulta 

a aprendizagem subsequente dos estudantes em relação aos conceitos 

atinentes à MQ. (SHABAJEE; POSTLETHWAITE, 2000). Portanto, é 

fundamental um ensino para além dos formalismos matemáticos. 

Eixo temático 5: métodos didáticos 

Além da aplicabilidade da MQ como critério para a introdução de seu 

ensino, deve-se reconhecer a relevância das implicações filosóficas e 

epistemológicas. (FANARO et al., 2007). No entanto, estes aspectos históricos-

filosóficos não são frequentes nos currículos, de maneira que a maior frequência 

na região Centro-Oeste é de 7% (Gráfico 5). Esse resultado reafirma o discutido 
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por Teixeira, Freire Jr. (2007) sobre o quão têm sido ausente, nos currículos dos 

cursos de graduação em Física no Brasil, aspectos históricos e epistemológicos 

da ciência, e, portanto, esse incentivo se faz necessário. 

Segundo Moreira (2017), mesmo estando no século XXI, a Física 

ensinada não passa do século XIX. É preciso que conceitos físicos sejam 

discutidos nesse contexto e incentive sua compreensão incorporando as 

tecnologias e situações que façam sentido para os estudantes. Ressalta-se que 

no processo de construção da MR, foi observado que a MQ introduzida é 

relacionada com elementos da Física Clássica, considerando seus pressupostos 

mais básicos e formalismo matemático complexo sem discutir, ou discutindo 

superficialmente, o fato de que os objetos de estudo quânticos são advindos de 

uma natureza diversa daqueles objetos clássicos. (GUERRA et al., 1998).  

Nesse sentido, muitos problemas filosóficos e de aprendizagem emergem 

ao pensar no ensino da MQ como conteúdo para o ensino superior. (GRECA et 

al, 2001). Ou seja, as abordagens tradicionais não criam condições para que os 

estudantes aprendam os fenômenos e princípios da MQ. É preocupante que, 

apesar da diversidade de tópicos apresentados na MR, se observe, em termos 

gerais, uma uniformidade apenas no conteúdo da velha MQ. 

Essas limitações podem gerar outras. Por exemplo, nenhum currículo 

analisado aborda os aspectos necessários para a adequada relação Teoria-

Prática, e, portanto, não instruem diretamente os futuros professores para o 

ensino de MQ na educação básica. No entanto, uma ferramenta tão relevante 

quanto o conhecimento técnico é o conhecimento de um aparato teórico que 

permita a abordagem destes conhecimentos mais modernos no ensino médio. 

Este processo é o que Yves Chevallard (1991) define como Transposição 

Didática - instrumento que possibilita analisar o processo de transposição de 

saberes para diferentes contextos - processo fundamental de operacionalização 

que viabiliza as experiências de ensino e estimula a criatividade didática. A 

discussão sobre os métodos didáticos para ensinar a MQ é extremadamente 

relevante, principalmente, por ser a participação dos professores indispensável 

para a atualização, revisão ou reformulação curricular. (PENA, 2006).  
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Dessa forma, a abordagem proposta poderá auxiliar na superação de 

dificuldades enfrentadas no processo de ensino-aprendizagem da MQ e no 

distanciamento entre ela e a aplicabilidade, bem como poderá dar lugar a uma 

melhor formação do professor sobre tais aspectos. Esse olhar crítico é 

fundamental, pois assim será possível desenvolver o processo educacional. 

 

2.6 Perspectivas ao ensino de MQ na formação de professores 

 

Algumas constatações que são apresentadas ao longo do trabalho não 

são novidades e já são debatidas há algum tempo (excesso de tempo dado à 

velha MQ, excessivo apego das instituições formadoras a livros didáticos que 

omitem discussão sobre fundamentos da MQ, introdução da MQ com contexto 

podendo ser por meio da HFC e outros). A questão é a ausência de uma maior 

frequência de práticas inovadoras na sala de aula que privilegie, por exemplo, 

uma perspectiva de contextualização para o ensino da MQ.  

Em virtude disso, a MR apresenta um caminho para se buscar novas 

possibilidades de melhorias para a formação de professores de Física. O 

processo formativo deve preparar o licenciado para as novas demandas 

educacionais do século XXI, e no contexto apresentado, a abordagem proposta 

se torna um apoio importante para repensar a formação na área de MQ e a 

relação com a prática docente. A referida contextualização é pensada através da 

incorporação da HFC, entendendo que a articulação entre os saberes 

específicos dispostos nas regulamentações oficiais claramente sinaliza para a 

necessária reorientação das práticas e dos saberes docentes, considerando, 

entre outros, a atual relevância de compreender os diversos conceitos científicos 

e suas aplicações. 

O caráter de maior confiabilidade e de validação dessa matriz se baseia 

na explicitação dos modos como tem se feito presente a MQ no currículo, que 

se valeu de uma ampla análise. Além disso, a contribuição dos colaboradores 

argumenta pela descentralização de alguns conteúdos que têm sido 

demasiadamente ensinados nacionalmente defendendo outros julgados mais 

importantes, sem, contudo, perder sua capacidade de expressar sinteticamente 
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aquilo que se considera essencial e até mesmo imprescindível para se alcançar 

uma formação de qualidade, conforme entendido nas DCN. Argumentos 

apoiados também pela literatura. (GRECA; FREIRE Jr., 2014). 

Reconhece-se que o processo de ensino-aprendizagem é complexo. Que 

ensinar Física é um grande desafio e que começa na formação dos professores. 

Não é novidade que licenciandos finalizam o curso de Física com dificuldades e 

defasagens nas competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 

socializados (saber específico). Logo, pesquisas na área de formação docente 

precisam ser incentivadas.  

Considerando isso, não é intenção apresentar uma generalização, bem 

como a MR apresentada não esgota todo conteúdo a ser trabalhado em sala de 

aula. Busca-se aqui lançar novas discussões nesse campo, ao nortear o que se 

espera do futuro professor em termos de formação inicial para atuação em nível 

médio, centrada das demandas oriundas da legislação e da literatura específica. 

Lembra-se que esse instrumento pode sofrer variações, a fim de alcançar 

resultados de aperfeiçoamentos metodológicos. A MR funcionará apenas como 

um dos instrumentos facilitadores do trabalho dos professores em sala de aula.  

 

2.7 Considerações 
 

A matriz foi construída com base na análise das DCN, de artigos 

acadêmicos sobre o ensino de MQ e livros didáticos. Os conteúdos incluídos na 

matriz foram selecionados por critérios voltados ao público-alvo (licenciandos) e 

organizados em cinco eixos temáticos. É feita a opção por uma abordagem 

contextualizada por meio da HFC desses conteúdos. O resultado foi validado por 

colaboradores e por comparativo com ementas de componentes curriculares da 

IES do Brasil que ofertam o curso de Licenciatura em Física. Assim, a ideia geral 

desse artigo concentra-se em desenvolver uma proposta de MR que incorpora 

tendências atuais para ensino de MQ, sendo esse um recurso que pode 

interessar aos docentes envolvidos na formação de professores de Física. 

A literatura aqui discutida teve a intenção de mapear a situação atual do 

ensino de MQ mostrando a forma multifacetada das bases curriculares e as 
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tendências a serem seguidas para os possíveis caminhos apontados no texto. 

As reflexões sugerem um olhar mais apurado sobre o problema em questão: 

como articular conteúdos de MQ (o que ensinar, como ensinar e a partir de que 

parâmetros) para buscar superar deficiências enfrentadas na formação inicial.  

Nessa perspectiva, o ensino de MQ surge da inter-relação dos elementos 

da matriz, orientado pelas competências e habilidades específicas e do debate 

contemporâneo mais amplo, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento. Torna-se fundamental investir na possibilidade de 

introdução de alguns desses tópicos, sobre a perspectiva apresentada e que se 

atente, explicitamente, para as dificuldades de interpretações dos fenômenos 

quânticos pelos discentes para que possibilite mobilizar no futuro professor as 

competências necessárias para uma efetiva formação. 

De acordo com os resultados apresentados, os professores de Física 

formados nas IES brasileiras têm, em sua maioria, estudado com bastante 

ênfase apenas conceitos da velha MQ; seja por limitações nos livros didáticos 

e/ou pouco tempo dispensado (ou ainda sua ausência) dos componentes 

curriculares de MQ; o processo formativo tem sido deficiente e pode resultar em 

dificuldades para ensinar tópicos da MQ no nível médio. 

Por fim, essas considerações não apontam para um fechamento dos 

temas discutidos e desenvolvidos nesse artigo, no qual procuraram-se articular 

teoria e prática que fornecessem uma base possível para a construção de uma 

proposta de MR para o ensino de MQ. Pelo contrário, houve a intenção de 

fomentar o debate em torno da temática que se amplia como uma necessidade 

emergente nos dias atuais, tornando-se um desafio aos educadores; uma 

tentativa de transcender da teoria à prática que leve a compreensão mais efetiva 

da MQ. Este é um estudo introdutório, estudos posteriores auxiliarão no 

aprimoramento do instrumento proposto. 
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3. UMA DISCUSSÃO SOBRE O PROBLEMA DA COMPLETUDE, DA 

NÃO-LOCALIDADE E DO REALISMO NA TEORIA QUÂNTICA 

 

 

Resumo 

É apresentada uma narrativa histórica que representa um recorte dos 
arcabouços teóricos que ocupam lugar central no debate quântico e que deram 
lugar a várias interpretações da Mecânica Quântica (MQ). Discutiu-se, 
inicialmente, o argumento de Einstein, Podolsky e Rosen (1935) e os 
desenvolvimentos posteriores com foco no trabalho de John Bell (1964), que 
recolocaram as questões de fundamento teórico para o campo, também, 
experimental. De frente ao argumento que teve maior importância na busca de 
uma interpretação da MQ, em conformidade com o período, destacou-se a 
Interpretação de Copenhagen e sua coerência com a natureza com os 
fenômenos quânticos. Essa narrativa é respaldada nos requisitos teórico-
metodológicos da nova historiografia da história das ciências. Foram utilizados 
textos originais como fontes primárias e várias outras secundárias que discorrem 
entorno do argumento de EPR. Uma possibilidade de contribuição desse artigo 
é a utilização por estudantes/professores de Física e entusiastas da teoria 
quântica, tendo em vista que, apesar da importância das discussões sobre a 
manutenção do determinismo, realismo e não-localidade, quase todos os livros 
de texto, com raras exceções, ignoram relevantes aspectos – em consequência, 
supre de algum modo lacunas quanto falta de materiais didáticos para o ensino.  
 
Palavras-chave: Mecânica Quântica; Interpretação de Copenhagen; Narrativa 
Histórica. 
 
 

3.1 Introdução 
 

A Mecânica Quântica (MQ), enquanto uma teoria científica formal, 

compreende dois momentos bem demarcados em sua constituição. O primeiro 

marca o período entre 1900-1925 que se configura a partir de uma coleção de 

resultados experimentais obtidos na transição entre os séculos XIX e XX, são 

exemplos: duplicação de linhas espectrais em campo magnético; ionização por 

raio X; medição de energias de elétrons secundários; emissão e absorção de luz 

em quantidades discretas de energia; experimento da dupla fenda para luz 

fraquíssima; calores específicos dos sólidos; espalhamento de raios alfa pelo 

núcleo; efeito fotoelétrico; duplicação de linhas em campo elétrico; perda de 

energia de elétrons movendo-se em vapor de mercúrio; efeito Compton etc. 

Trata-se de resultados que a Mecânica Clássica, nos moldes em que foi 
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configurada entre os séculos XVIII e XIX, não podia explicar. Hoje, esse período 

é conhecido como a velha teoria quântica – ou ainda, antiga teoria quântica.  

A partir de 1927, o formalismo da teoria quântica foi formalmente 

estabelecido descrevendo o comportamento das entidades subatômicas e se 

mantém até hoje em ascensão – o que configura a MQ propriamente dita, ou 

ainda, MQ moderna. Passados os anos efervescentes que serviram de pano de 

fundo para o desenvolvimento (1900-1922) e formulação (1923-1928), veio o 

momento de demarcação, período de desdobramentos, iniciado na década de 

30. Neste momento, a teoria torna-se de fato um paradigma e legitima-se pela 

capacidade de gerar explicações para uma gama de fenômenos cada vez mais 

amplos como Física Nuclear, Física do Estado Sólido, Teoria Quântica de 

Campos, nas inovações tecnológicas etc.  

Meados da década de 30, pode-se dizer que especialistas relegaram para 

segundo plano as questões epistemológicas, ou assuntos filosóficos correlatos. 

As discussões sobre os fundamentos e interpretações ficaram restritas a 

pequenos grupos e a filósofos. Um trabalho que ganha destaque é o de Bell 

(1964) que recolocou as questões fundamentais e filosóficas num novo patamar, 

onde podia ser investigada também experimentalmente. (FREIRE JR., 2003, 

2006, 2009). Ao longo dos anos, o debate sobre interpretações fica a cargo de 

Copenhague, sendo ortodoxia, e o ressurgimento da interpretação de Broglie-

Bohm e muitos mundos, além disso, várias outras interpretações surgiram nos 

anos 1980 como a interpretação das histórias consistentes de Griffiths (1984) e 

Omnès (1992). Um estudo geral que envolve quarenta interpretações da teoria 

quântica é apresentado por Pessoa Jr. (2006a). 

Com mais de 100 anos de crescimento, o interesse pela história da teoria 

quântica tem aumentado e fica a questão: Onde buscar fontes confiáveis? Uma 

possibilidade é buscar boas referências históricas como o livro de Mehra, 

Rechenberg (1982), intitulado “The Historical Development of Quantum Theory”; 

ou clássicos que tratam da história e dos problemas conceituais da teoria 

quântica, destacamos: Jammer (1966), Pais (1982) e Kragh (1999). Ainda, há o 

livro “The Quantum Dissidents: Rebuilding the Foundations of Quantum 

Mechanics (1950-1990)”, de Freire Jr. (2015).  
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Nesse caso, uma impressão que pode surgir é que vem uma avalanche 

de nomes, filiações, teorias e experimentos. Infelizmente, e talvez porque se trata 

de uma complexa teoria e/ou por não se ter intimidade com o assunto, o contato 

histórico via tais livros pode parecer confuso ou muito complexo.  

Outra possibilidade é buscar referências bibliográficas clássicas como: 

Eisberg, Resnick (1983); Tipler, Llewellyn (2001); Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë 

(2006); Caruso, Oguri (2009); Griffiths (2011); entre outros. Esses livros, 

tradicionalmente presentes em cursos de graduação, estão longe de oferecer o 

que vem sendo argumentado para uma melhor formação histórico-conceitual da 

teoria quântica. São organizados tematicamente, em ordem cronológica, sem 

considerar que o conhecimento científico não é construído de tal forma. 

(FANARO, 2009; MANZANO; ALONSO, 2012; SAVALL et al., 2013; SINARCAS; 

SOLBES, 2013; VIZCAÍNO, 2016). 

Uma terceira opção são as narrativas históricas que têm sua importância 

por demonstrar os encaminhamentos e a exploração de fontes históricas de um 

determinado episódio histórico, capazes de mobilizar a aprendizagem histórica 

e auxiliar na formação de professores e estudantes.  São exemplos de narrativas, 

que seguem tendências historiográficas baseadas na história da Espectroscopia 

Atômica e de vários tópicos da Física Estatística, como radiação do corpo negro 

ou da estatística de gases: Hendry, 1984; Beller, 1999; Darrigol, 2009.  

Essa tendência é particularmente significativa, inclusive para as 

disciplinas científicas, conforme argumentam Millar, Osborne (1998) e Norris et 

al. (2005). Para estes autores, as narrativas passam a ter um importante papel: 

favorecer a apresentação de conteúdos científicos e de ideias num contexto 

social, histórico e cultural mais amplo. As narrativas delimitam um estudo 

histórico com mais clareza descrevendo ações e experiências feitas por um certo 

número de personagens, bem como sua contribuição na construção do 

conhecimento. (NORRIS et al., 2005; KLASSEN, 2006; METZ et al., 2007).  

Diante das possibilidades, por reconhecer a amplitude dos conhecimentos 

sobre a teoria quântica, este trabalho faz uma opção pela da utilização de 

narrativas voltada para o ensino de ciências. Empreenderam-se esforços na 

escrita de um texto que envolve um recorte temático acerca de algumas 



116 
 

discussões sobre o problema da completude, o conceito da não-localidade e o 

critério epistemológico do realismo. A expectativa é elucidar questionamentos e 

influências em relação aos desdobramentos na teoria. 

O problema da completude, apresentado inicialmente por Von Neumann 

(1932), e depois no artigo de Einstein et al. (1935), foi discutido por uma minoria 

interessada nos fundamentos da teoria quântica, mas foram amplamente 

ignorados pela grande massa de professores do nível superior deixando, quase 

sempre, fora do currículo7. Inclusive, os livros usados nos cursos, até 

recentemente, apresentam apenas a interpretação de Copenhague, sem jamais 

abordar a discussão profunda e riquíssima que os autores desses artigos e 

outros da época levantaram. (PINTO NETO, 2010). No entanto, considerou-se 

que divulgar discussões fundamentais da teoria são importantes e podem 

contribuir para um enriquecimento do ensino de Física. 

Por sua vez, sabe-se que não é elementar escrever uma narrativa 

histórica, que abarca uma infinidade de perspectivas e requer a definição de 

recortes bem delimitados para o enfoque, tanto do ponto de vista temporal, 

quanto temático, além da necessidade do cuidado com possíveis equívocos 

historiográficos que ocasionam problemas epistemológicos. (MARTINS, 2001; 

SILVA et al., 2013). É preciso atender aos requisitos historiográficos, bem como 

as recomendações para a transposição didática. (FORATO, 2009).  

Assim, foram considerados os requisitos da nova historiografia da história 

das ciências: de qualificar o ensino através da contextualização que possa 

contribuir com maior precisão para os saberes científicos e tecnológicos da 

atualidade. (KRAGH, 1987; MARTINS, 2004). Tal escolha foi motivada pelos 

propósitos educacionais e os objetivos estabelecidos de pesquisa para uma tese 

de doutorado, para a qual tal narrativa foi inicialmente construída. A versão aqui 

apresentada configura material de leitura que fundamenta uma proposta didática 

para abordar tópicos da MQ na licenciatura em Física. No entanto, sua utilização 

pode ser ampliada a todo leitor que tenha interesse na temática por ser composta 

de aspectos históricos sobre a teoria quântica, bem como seus desdobramentos 

 
7 Para conhecer melhor uma vasta bibliografia sobre a análise lógica do argumento de EPR foi 
desenvolvida na segunda metade do século XX, ver: Chibeni (1997; 2005); Mc Grath (1978); Wessels 
(1981); Godoy, (2018). 
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na compreensão de certos aspectos da teoria que podem ser muito fecundos 

como estratégias de ensino acerca de conceitos que carecem de trivialidades. 

 

3.2 Referencial teórico-metodológico   

 

Uma narrativa histórica que explore elementos histórico-filosóficos 

constitui forte aliado ao ensino de ciências. Os autores Norris et al. (2005), 

Klassen, (2006), Metz et al. (2007), Batista e Silva (2018) apontam nas narrativas 

um auxílio na geração de interesse em aprender por parte do estudante, bem 

como incentiva um processo de análise crítica para discutir, interagir e questionar 

sobre a história da ciência apresentada. Desse modo, a narrativa foi construída 

tendo o principal público alvo estudantes de licenciatura em Física.  

A pretensão é contemplar uma abordagem alternativa sugerida por 

Martins (2015), baseada na ideia de temas no lugar de princípios, através do 

eixo histórico-epistemológico. São agrupados temas relativos ao papel do 

indivíduo, da comunidade científica e as influências históricas e sociais 

relacionados à origem do conhecimento (experiência x razão; papel da 

observação, da experiência, da lógica, do pensamento teórico e da influência da 

teoria sobre o experimento) e aos processos da ciência (coleta, análise, 

avaliação de dados, inferência, correlação, modelagem em ciência, papel da 

imaginação e criatividade). (MARTINS, 2015).  

No caso em estudo, deu-se destaque para as perspectivas históricas que 

mostrem a incerteza da ciência, ou seja, que a ciência está em construção; e 

para questões que problematizem a natureza da ciência. A abordagem 

historiográfica adotada privilegia uma discussão centrada nos conceitos físicos 

e, por conta disso, orienta-se por meio de um processo de análise crítica para 

discutir, interagir e questionar sobre a história da ciência apresentada. 

É apresentado, um contexto geral da teoria situando o período e os 

conhecimentos que se tinham na época. Em seguida, foram analisadas as fontes 

primárias dialogando com os trabalhos já existentes a respeito da temática 

escolhida, caminhando para a construção da referida narrativa. As fontes 

primárias com as quais estabeleceu-se um diálogo inicial são: Einstein, 

Podolsky, Rosen (1935), Schrödinger (1935), Bell (1964) e Aspect, Dalibard, 
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Roger (1982b). São sinalizados pontos discordantes, avanços teóricos e 

conceituais, chegando à validação experimental que se conhece hoje. Em alguns 

casos, o texto traz trechos de fontes primárias, descrições de experimentos ou 

explicações dadas por cientistas para determinados fenômenos físicos. 

Dessa forma, espera-se auxiliar no estudo da teoria quântica de forma 

ampla ao passo que foi tratado o debate a respeito do realismo, da não-

localidade e da completude da teoria quântica. Sabe-se que a teoria suscitou 

diversos outros debates sobre questões de fundamentos, e considerou-se o 

argumento de EPR8, um marco importante nos esclarecimentos das questões 

envolvidas nesse debate.  

 

3.3 Do quantum ao argumento de EPR 

Em meados da década de 1920, a compreensão do nível subatômico 

incorpora a conceituação de quantum nos fundamentos da Física. Estava claro 

que elétrons, átomos, moléculas, há muito considerados como partículas, 

também mostram propriedades ondulatórias. Firma-se nesse momento o 

conhecimento que estabelecia a antiga teoria quântica, abrindo espaço para o 

surgimento de novas conceituações – como, o abandono do determinismo 

inerente à Física Clássica e aceitação de uma descrição essencialmente 

probabilista. Em 1923, tinha-se uma teoria quântica que era insatisfatória e vários 

resultados experimentais requerendo explicação. (PESSOA Jr., 2006). 

Em princípio, a teoria apareceu em diferentes formalismos matemáticos e 

com propostas independentes. Em resumo, Heisenberg forneceu a base para 

MQ, enfatizando o aspecto da partícula dos objetos quânticos e Schrödinger 

enfatizou o aspecto da onda. Para Schrödinger, de fato, essas duas formas da 

MQ são equivalentes, isto é, maneiras diferentes de expressar as mesmas 

relações. A equação de Schrödinger tornara-se predominante, embora os 

símbolos usados sejam, agora, interpretados de forma diferente do uso original9. 

 
8 Adota-se “argumento EPR” assim como Jammer (1974, p. 187-188), visto que em Einstein et al. (1935) 
não se considerou a tese como um paradoxo. O primeiro autor a considerar o argumento EPR como 
paradoxal foi o físico Erwin Schrödinger (1935, p. 556). 
 
9 Relatos com maiores detalhes sobre esses aspectos é apresentado por Jammer (1966, 1974). 
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Entre 1925 e 1926, intervalo de tempo de dois anos, Heisenberg, Max 

Born e Pascual Jordan formularam a MQ para uma interpretação corpuscular 

(enquanto positivista), representando-a em forma de matrizes. Paul Dirac, 

através de uma outra representação, formulou, de forma independente, a nova 

teoria. Schrödinger, também de forma independente, associando à Física 

Clássica ondulatória, obteve a equação que leva seu nome e que constitui um 

dos postulados da MQ, fornecendo a função do estado ψ em função do tempo e 

admitindo uma interpretação ondulatória. Enquanto, Bohr, em 1927, defendia 

uma interpretação claramente dualista que punha os aspectos de onda e 

partícula como complementares – conhecida com interpretação da 

complementaridade. (PESSOA Jr., 1992; 2006).  

Outros físicos de destaque do século XX, entre os quais Planck, Einstein, 

De Broglie, Pauli e Feynman, têm o nome, de algum modo, associado à MQ. 

(FREIRE e CARVALHO, 1997). Na sequência, os fenômenos microscópicos 

passam a ser vistos de modo dualista, o que ficou amplamente conhecido como 

“interpretação ortodoxa” da MQ, sustentada por Bohr e por um conjunto de 

cientistas. (PESSOA Jr, 1992). Discussões memoráveis, tendo um marco no 5° 

Congresso de Solvay em 1927, sobre os aspectos quânticos da matéria são 

observadas. Uma discussão que merece destaque, que se prolonga até 1930, 

envolveu as tentativas de Einstein para escapar ao princípio de incerteza através 

de uma violação para energia e tempo. No entanto, Bohr vence a discussão 

apontando os erros de Einstein e ganhando mais adeptos à interpretação 

ortodoxa da MQ. (PESSOA Jr., 2006). 

Em 1932, John Von Neumann, representando estados quânticos em um 

espaço vetorial complexo (espaço de Hilbert), discute o problema da medição 

para um sistema quântico e conclui que o resultado de uma medição é 

indeterminado porque o estado do observador antes da medição não é 

conhecido de maneira exata. Von Neumann (1932) tenta provar a 

impossibilidade da teoria de variáveis ocultas, mas a prova acaba por ter 

algumas lacunas que são, posteriormente, discutidas por Wigner (1963) e Bell 

(1966). O que parece uma limitação absurda da natureza, devido à 

imprevisibilidade dos resultados, dá origem aos debates interpretativos sobre o 

abandono do determinismo clássico.  
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Sobre a medição da posição e momentum de duas partículas não-

interagentes, mas correlacionadas, Einstein, alemão, juntamente com o 

ucraniano Boris Podolsky e o americano Nathan Rosen, colegas da faculdade 

de Princeton, apresentam um artigo que deu origem ao famoso argumento de 

EPR (ulteriormente chamado EPR, representando as iniciais dos autores). 

(EINSTEIN et al., 1935)10.  

Esse trabalho provocou primeiro esclarecimentos fundamentais da MQ 

envolvendo estados ditos correlacionados (que interagiram no passado) ou 

“emaranhados” e, depois, motivou atividades experimentais que exibiram a 

existência de tais estados. A função de onda de uma única partícula não poderá 

ser escrita como um produto de funções de onda de partículas individuais e, 

portanto, o emaranhamento é entendido como uma característica genérica de 

duas funções de onda de partícula.  

Einstein, Podolsky e Rosen levantaram um dos problemas mais 

fundamentais da teoria quântica: seria a MQ uma teoria completa ou se, pelo 

contrário, contém variáveis escondidas. Para os autores, a posição e o 

momentum de uma das partículas poderiam ser considerados elementos 

simultâneos de realidade, já que os valores de cada um desses observáveis 

poderiam ser determinados, sem perturbar de qualquer maneira o sistema, 

simplesmente medindo a posição ou o momentum da outra partícula.  

Nessas configurações, admite-se a incompletude da MQ e questiona-se 

a interpretação de Copenhagen. (EINSTEIN et al. 1935). De acordo com a MQ, 

duas observáveis cujos operadores não comutam não podem ter realidade 

simultânea. Conceitualmente simples, mas fugindo à vivência clássica de uma 

teoria de partículas, um dos aspectos relacionados ao EPR é a não-localidade, 

o que os autores do citado trabalho descartaram como hipótese de trabalho 

válida. Esses argumentos configurou uma longa controvérsia envolvendo 

cientistas e filósofos, tendo atingido seu ápice em 1982, quando se verifica 

experimentalmente a questão da não-localidade.  

 
10 Traduções para o português pode ser encontrada em: Cadernos de História e Filosofia da Ciência 2 
(1981), pp. 90-96.  
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No mesmo ano, Bohr (1935) refina a interpretação da complementaridade, 

dando importância ainda maior para o aparelho experimental, cujo arranjo 

passou a determinar se o “fenômeno” observado exibe características de 

partícula ou de onda. E, também, Schrödinger (1935) que apresentou seu 

experimento mental do paradoxo do gato e adota uma postura mais “realista” 

para usar o problema da medição como um argumento para a incompletude da 

MQ. (PESSOA Jr., 1992).  

Anos mais tarde, David Bohm, em 1952, reinterpreta a teoria quântica 

reproduzindo um amplo quadro conceitual que, com o auxílio de parâmetros 

adicionais (variáveis ocultas), permite nova descrição dos sistemas quânticos, 

no qual, qualquer partícula teria posição e momentum simultâneo bem definidos, 

e estas variáveis evoluiriam de forma continua e determinística. Assim, o 

problema da completude é discutido através de uma modificação do formalismo 

quântico semelhante ao que ocorre na teoria da onda piloto de De Broglie. 

(BOHM, 1952a, 1952b).  

Segundo Pessoa Jr. (1992), outra solução radical ao problema geral da 

medição seria a abordagem dos “muitos mundos” de Everett, em 1957, que 

postulou que o universo como um todo deveria ser descrito por uma única função 

de onda que evoluiria de modo determinístico de acordo com a equação de 

Schrödinger. Embora fosse perceptível diferentes interpretações para os 

fenômenos quânticos, a interpretação de Copenhagen foi estabelecida com 

segurança e poucos estavam interessados em reconsiderar seus fundamentos11. 

Esse debate, no entanto, sempre continuou vivo, tendo surgido posteriormente 

novos elementos para a discussão. 

Por exemplo, pouco tempo depois, são estabelecidas as desigualdades 

de Bell, que deveria ser obedecida por qualquer teoria realista e local. (BELL, 

1964, 1966). Em 1964, com uma atitude realista defendendo a teoria de variáveis 

ocultas, estabeleceu as desigualdades de Bell em coeficientes de correlação12 

 
11 Um relato claro e compreensivo da teoria de Bohm e sua recepção é dado por James T. Cushing, 
Mecânica Quântica: Contingência Histórica e a Hegemonia de Copenhague (University of Chicago Press, 
Chicago 1994). 
12 Coeficiente de correlação: conceito físico e matemático para um sistema de duas partículas 
correlacionadas. 



122 
 

de spin a partir da localidade de Einstein para correlações EPR, compartilhando 

os mesmos pressupostos de 1935.  

As desigualdades de Bell fornecem um critério simples para testar 

qualquer teoria local de fenômenos naturais, formulada sob o marco do realismo 

e evidenciam que a MQ não é uma delas. A MQ se mostra incompatível com 

qualquer teoria de variáveis ocultas locais. Ao discutir o teorema de Bell, dar-se 

destaque ao dilema (ou trilema) existente: ou abandona-se o realismo, ou 

abandona-se a localidade (ou os dois). (GODOY; PESSOA Jr. 2016).   

A década de 1960 marca um novo capítulo na MQ. O teorema de Bell foi 

apenas o preâmbulo de muitas atividades promissoras que discutiam o realismo 

nos últimos 60 anos. Com passar do tempo, outras demonstrações do teorema 

de Bell são apresentadas como em Clauser et al. (1969), Herbert (1975), 

d’Espagnat (1979), Kuttner, Rosenblum (2010), tendo uma profunda influência 

sobre o campo de fundamentos da MQ. Por exemplo, em 1969, os físicos John 

Clauser e Abner Shimony perceberam que os resultados experimentais 

disponíveis permitiam verificar a dupla escolha implícita no teorema de Bell: seja 

a teoria quântica ou realismo local. 

Desde então, uma série de experiências foram realizadas levando a 

confirmação dessa estranha propriedade quântica: não-localidade. Nos anos 80, 

os físicos conseguiram manipular fótons, elétrons, nêutrons e átomos, tornando 

os experimentos idealizados reais, promovendo desenvolvimentos teóricos 

combinados com avanços experimentais. (ASPECT; GRANGIER, 2006). 

Cabe acrescentar que testes experimentais das desigualdades de Bell 

apresentam resultados favoráveis à MQ e ganharam destaque nas décadas de 

70 e 80. Esses experimentos são realizados primeiro por Freedman, Clauser 

(1972), depois por muitos outros, e sustentou consistentemente as previsões da 

MQ, tornando mais difícil de sustentar qualquer tipo de teoria da variável 

escondida local. Fecham as lacunas os experimentos de Aspect et al. (1982b) – 

posteriormente, verificado por outros13.  

 
13 Sobre a cultura material dos primeiros testes experimentais do teorema de Bell, sugeriu-se a leitura do 
trabalho de Bispo, David (2011) que analisa algumas técnicas e instrumentos. 
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Em continuidade, características da MQ, como o emaranhamento, 

consideradas estranhezas perturbadoras, são agora, sistematicamente, 

exploradas. Em termos de aplicações, os problemas conceituais levantados 

fizeram com que se desenvolvessem métodos de observação dos objetos 

quânticos que esclareceram muito a respeito do seu comportamento. Viu-se um 

rápido aumento no interesse na computação quântica e na comunicação 

quântica, em que as propriedades quânticas de objetos microscópicos podem 

ser usadas como uma parte essencial dos processos de informação. É entendido 

que o argumento da incompletude só funciona com a imposição da localidade. 

Com essa percepção, o emaranhamento quântico não pode ser reduzido à 

dualidade onda-partícula: é, de fato, um novo mistério e é tido hoje como o 

segundo aspecto fundamental da teoria quântica. (ASPECT, 2006).  

De modo interessante, no estudo da MQ moderna, tem-se que o contexto 

social e político envolve: os efeitos da emigração na Europa na década de 1930, 

a Segunda Guerra Mundial e a era pós-Guerra. Os avanços consideráveis tanto 

no experimento como na teoria seguiu um ambiente intelectual do pós-guerra, 

marcado por uma hostilidade à causalidade e à racionalidade científico-

tecnológica, seguido da busca por uma explicação apropriada, que derivou não 

somente do conhecimento empírico. (SPENGLER, 1982; JOAS, 2011). 

Destaca-se que durante o regime nazista (1933-1945), Einstein, judeu 

alemão, em um ato de repúdio ao nazismo, tornou pública sua saída da 

Academia Prussiana de Ciências, da Universidade de Berlim e do Instituto 

Wilhelm de Física em Berlim tornando-se refugiado desde 1933 nos Estados 

Unidos, e mais tarde, em 1940, cidadão americano. Einstein defendia a liberdade 

individual e o respeito pelo indivíduo e criticava o hitlerismo, um sistema que visa 

a sujeição do indivíduo ao Estado, a sublocação da tolerância e da liberdade 

individual. Cinco anos antes dos alemães invadirem a Polônia e a Segunda 

Guerra Mundial ter início, o físico já alertava para “espírito agressivo” e militarista 

do sistema nazista. Mas, em que medida esse contexto afetou ou não o trabalho 

dos cientistas, particularmente, para o desenvolvimento da MQ? 

Segundo Francisco, Ferreira (2019) os físicos buscaram se acomodar e 

se adaptar ao estado de espírito do meio, abandonando (ou não) suas 

concepções positivistas sobre a natureza da ciência, reformulando-as e 
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buscando recuperar seu prestígio social e intelectual. Por um lado, são longos 

os debates para a aceitação do indeterminismo quântico, que é resultado de uma 

manifestação da ânsia dos cientistas por moldar as ciências exatas ao espírito 

da época. Em função disso procuram demonstrar a existência de um movimento 

relativamente bem difundido para eliminar a causalidade na física. Este 

movimento não se deve antes a desenvolvimentos internos da própria teoria 

quântica, mas decorre das influências externas, do meio, com relação à ciência. 

Por outro lado, avanços na experimentação, frequentemente dependentes 

da MQ, tiveram um papel crucial nas décadas seguintes ao advento da mesma 

e forneceram uma abundância de fenômenos a serem explicados. (JOAS, 2011). 

Após a Guerra, o crescimento sem precedentes no número absoluto de físicos 

amplificou essa tendência, o que resulta nos primeiros protagonistas da 

“aplicação” da MQ que ia bem além das questões de espectroscopia atômica. 

Todo esse processo, sumariamente descrito, fornece importantes 

aspectos para o estudo histórico-conceitual da MQ. Obviamente, não é possível 

descrever com rigor toda a história da MQ em poucas linhas. Essa história vai 

além do escopo aqui apresentado e existem inúmeras fontes sobre o assunto 

(algumas supracitadas). A intenção é apresentar uma discussão em torno do 

abandono do determinismo, passando pelo argumento de EPR e alguns 

aspectos cruciais que deste surgiu. 

Ressalta-se, portanto, a importância do argumento de EPR: estabelecido 

em 1935, que fomentou conflito na MQ com questões em relação à completude 

da teoria. A partir da Teoria de Variáveis Ocultas Locais (TVOL), que surgiu em 

1965, e as desigualdades de Bell – peça principal na resolução da controvérsia 

– guia-se à realização dos experimentos e desdobramentos teóricos. 

Considerando esse contexto, nas seções seguintes um aprofundamento nos 

argumentos de Einstein et al. (1935) é realizado.  

 

3.4 O artigo de EPR e a (in)completude da MQ 

O artigo intitulado “Can Quantum Mechanical Description of Physical 

Reality Be Considered Complete?”, publicado na revista Physical Review, atraiu 

atenção da comunidade científica daquela época, justamente pelo fato de 
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colocar em xeque a MQ. (EINSTEIN et al., 1935, 1981). Através de um 

experimento de pensamento (Gedankenexperiment), Einstein, Podolsky e 

Rosen, supostamente, mostravam que a MQ era uma teoria incompleta, apesar 

de não fazerem referência a uma possível maneira de completá-la.  

Há uma insistência na localidade e no realismo. O argumento apresentado 

discutia a descrição quântica da realidade física fornecida pelas funções de onda 

alicerçadas na condição de completude – para cada elemento da realidade física 

deve existir um elemento que o represente na teoria – e se consolidava em duas 

perguntas que os autores julgaram importantes para verificar o sucesso de uma 

teoria. A primeira “a teoria é correta” e a segunda “se a descrição fornecida pela 

teoria é completa”. (EINSTEIN et al., 1935). Todo o argumento foi desenvolvido 

considerando apenas a segunda pergunta. Para que uma teoria seja 

considerada completa deve satisfazer a condição de completude:  

 

Se quisermos entender os estados quânticos como a descrição de um 
mundo objetivo teremos que admitir que nele há grandezas físicas sem 
valor definido, e que tais grandezas com valores por assim dizer 
‘potenciais’ podem, em um sistema, ser afetadas por ações sobre 
sistemas arbitrariamente distantes, não conectados com o primeiro por 
nenhuma interação física ordinária. (CHIBENI, 1991, p. 100).  

 

Nesse contexto, a pré-história das desigualdades de Bell encontra-se na 

crítica feita por Einstein et al. (1935) à interpretação de Copenhagen, 

considerada a crítica “madura” de Einstein. (FREIRE Jr., 1991). É que 

anteriormente este buscava, através de Gedankenexperiment, limitar a validade 

das relações de Heisenberg. Do início dos anos 30 em diante, Einstein não mais 

busca este objetivo, mas passa a considerar a teoria quântica como logicamente 

consistente, de forte respaldo empírico, mas incompleta. Essa percepção é 

estabelecida mediante duas condições fundamentais: condição de completude 

e critério de realidade física. (EINSTEIN et al., 1935)14. Voltar-se-á a examinar 

essas condições nas seções seguintes. 

 
14 Uma discussão mais extensa e precisa das sobre as posições filosóficas de Einstein, ver: Paty, M. 
Einstein. São Paulo: Estação Liberdade, 2008. 
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Contudo, essa argumentação não aparece tão explícita no artigo de 1935. 

Os autores propõem um experimento que revelaria existir propriedades físicas 

dos micros objetos que não estariam expressas no formalismo da teoria, daí sua 

incompletude. O experimento proposto por Einstein et al. (1935, p. 777) é 

apresentado em um parágrafo que será transcrito completamente:  

 

Para este efeito, suponhamos que temos dois sistemas, I e II, que 
permitem a interação do tempo t = 0 para t = T, após o que supomos 
que não há mais nenhuma interação entre as duas partes. Supomos 
também que os estados dos dois sistemas antes de t = 0 já eram 
conhecidos. Podemos então calcular, com a ajuda da equação de 
Schrödinger, o estado combinado do sistema I + II em qualquer 
momento posterior, em especial, para qualquer t > T. Vamos designar 
a função de onda correspondente por 𝜓. Não podemos, no entanto, 
calcular o estado em que qualquer um dos dois sistemas é deixado 
após a interação. Isso, segundo a Mecânica Quântica, só pode ser feito 
com a ajuda de outras medições, por um processo conhecido como a 
redução do pacote de ondas. 

 

Entende-se que um sistema composto de dois objetos quânticos interage 

num dado instante e depois separam-se espacialmente. É realizada então uma 

medição de um determinado observável físico em uma das partículas. Com essa 

informação mais a função de estado do sistema das duas partículas (fornecida 

pela teoria quântica) e mais algumas informações derivadas da interação que 

teria ocorrido entre as duas partículas, pode-se prever o valor do mesmo 

observável para a outra partícula, que não foi objeto de medição. Logo, o 

observável da segunda partícula pode ser conhecido sem ser objeto de medição. 

Ao representar a função de estado, pode-se optar por medir outro 

observável físico na primeira partícula e, pelo mesmo processo, pode-se 

conhecer o valor deste outro observável para a segunda partícula sem realizar 

qualquer medição sobre esta. A opção por medir um ou outro observável não 

altera a função de onda. (FREIRE Jr., 1991). Logo, é possível afirmar a 

existência de distintos observáveis da segunda partícula sem realizar qualquer 

medição sobre ela. Isto é, usando o princípio da localidade, pode-se afirmar que 

para a segunda partícula os observáveis estavam pré-determinados, tinham 

valores precisos, independentes de qualquer medição. 
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Vemos que, como consequência de duas medições diferentes 
efetuadas sobre o primeiro sistema, o segundo sistema pode ser 
deixado em estados com duas funções de onda diferentes. Por outro 
lado, uma vez que no momento da medição os dois sistemas não 
interagem, nenhuma mudança real pode ocorrer no segundo sistema 
em consequência de qualquer coisa que possa ser feito ao primeiro 
sistema. Esta é, naturalmente, apenas uma declaração do que se 
entende pela ausência de uma interação entre os dois sistemas. Assim, 
é possível atribuir duas funções de onda diferentes (no nosso exemplo 

 e ) para a mesma realidade (o segundo sistema após a interação 
com o primeiro) (EINSTEIN et al., 1935, p. 779). 

 

No experimento proposto, considera-se os dois observáveis físicos 

canonicamente conjugados como sendo a posição e o momentum das duas 

partículas no formalismo da teoria quântica. Como neste formalismo, estes 

observáveis não podem ter realidades simultâneas, chegou-se a uma situação 

em que o sistema físico teria propriedades (os dois observáveis canonicamente 

conjugados da segunda partícula) não admitidas pelo formalismo da teoria.  

É estabelecido um formalismo incompleto, porque não incorporava, em 

seu formalismo, todas as propriedades existentes na realidade física. Vale 

destacar que uma teoria capaz de expressar no seu formalismo variáveis 

canonicamente conjugadas, como posição e momentum, teria como 

consequência a restauração do determinismo próprio da Física Clássica, o que 

era também uma aspiração de Einstein. (FREIRE Jr., 1991). Será discutido 

separadamente cada uma das afirmações feitas por Einstein et al. (1935). 

 

3.3.1 Descrição da Realidade (primeira afirmação) 

Em termos lógicos e utilizando-se do realismo, o formalismo da MQ, que 

inclui o “postulado da projeção” e descreve a redução de estado, pode-se prever 

algo com certeza, então existe um “elemento de realidade” correspondente. 

(PESSOA Jr., 2006). O conceito de realidade, condição “suficiente” de realidade, 

dada pelos autores no artigo, é que: “se, sem de modo algum perturbar o 

sistema, pudermos prever com certeza (ou seja, com probabilidade igual a um) 

o valor de uma quantidade física, então existe um elemento de realidade física 

correspondente a esta quantidade física.” (EINSTEIN et al., 1935, p. 777). 
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Esse conceito não esgota as maneiras de se reconhecer uma realidade 

física, mas fornece uma dessas maneiras e, em certas condições específicas, 

está em concordância tanto com as ideias clássicas de realidade como com as 

ideias quânticas. De forma geral, demonstra-se que, na MQ, o conhecimento 

preciso de um observável implica na indeterminação do outro (para o caso de 

observáveis canonicamente conjugados, como posição e momentum, energia e 

tempo, etc.), mais ainda, qualquer tentativa de determinar experimentalmente 

um observável altera o estado da outra. (PATY, 2010).  

A primeira afirmação feita é que: “(1) a descrição da realidade dada pela 

função de onda na mecânica quântica não é completa, ou (2) estas duas 

quantidades não podem ter realidades simultâneas.” (EINSTEIN et al., 1935, p. 

778). O que se entende é que, para a MQ, quando duas partículas são afastadas 

por certa distância e se efetua uma medição do momentum de uma dessas 

partículas, isso modifica o resultado da medição do momentum da outra partícula 

– essa ideia é hoje conhecida como não-localidade. A ideia de localidade é 

justamente o contrário, efetuando-se uma medição do momentum em uma 

partícula não modifica o resultado da medição da outra. Com isso, argumentando 

apenas pela possibilidade de se realizar medição, EPR admitem a incompletude 

da teoria quântica. (JAMMER, 1974). 

De acordo com Jammer (1974), o argumento EPR se baseia em quatro 

premissas principais, onde as duas primeiras são formuladas e duas últimas são 

assumidas. São elas: critério de realidade, critério de completude, assunção da 

localidade, assunção da validade. Para Jammer, a formulação do critério de 

realidade é bastante fiel aos conceitos clássicos ao passo em que considera a 

realidade física “algo” cuja existência espaço-temporal seja objetiva e 

independente. A estrutura do argumento seria tal que, sob a base fornecida por 

esse critério, as assunções da localidade e da validade implicariam que a MQ 

(ortodoxa) não satisfaria o critério de completude e, então, a descrição fornecida 

por tal teoria seria incompleta. 

3.4.2 A contradição (segunda afirmação) 

Quando se considera que a função de onda fornece uma descrição 

completa da realidade, dentro do contexto das ideias discutidas no artigo, surge 
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uma contradição (mostrado através do experimento citado na seção anterior)15. 

Ao considerar o processo descrito, por exemplo, se um sistema qualquer antes 

da medição é descrito pela superposição de dois autoestados Ψ1 e Ψ2, Ψ =

 Ψ1C1 + Ψ2C2 onde C1 e C2 são as amplitudes complexas, sendo16 Σ|C𝑖|
2 = 1, 

após a medição o sistema se reduz a um dos dois estados Ψ1 ou Ψ2, fala-se de 

colapso da função de onda17.  Sobre a noção de colapso da função de onda, 

apenas algumas interpretações da teoria quântica consideram como 

consequência do formalismo da MQ, ver Pessoa Jr. (1992). 

Em consequência de uma medição executada sobre I, o sistema II pode 

ter duas funções de ondas diferentes. Por outro lado, no ato da medição, os 

sistemas não estão mais interagindo, “não pode ocorrer nenhuma mudança real 

em II, em decorrência de qualquer alteração que se faça em I.” (EINSTEIN et al., 

1935, p.779). Logo, é possível atribuir duas funções de onda diferentes à mesma 

realidade física.  

Retomemos a primeira afirmação, partindo da suposição de que a função 

de onda fornece uma descrição completa da realidade, os autores mostram no 

referido artigo que podem existir realidades físicas simultâneas para esses dois 

observáveis, constituindo assim um paradoxo. Então, os autores afirmam: 

“somos assim forçados a concluir que a descrição quântica da realidade física 

através das funções de onda não está completa.” (EINSTEIN et al. 1935, p.780).  

Dessa forma, o artigo é finalizado sem discutir sobre a existência ou não 

de uma descrição completa da teoria quântica, deixando esta questão em aberto. 

O realismo de Einstein o influenciou em sua crítica à teoria quântica18. Segundo 

Chibeni (1997), há no trabalho, um apelo para a interpretação de ortodoxa ao 

destacar, para pares de quantidades físicas incompatíveis, que: “o conhecimento 

 
15 Não se tem a pretensão de explicar minuciosamente este processo e sim exemplificá-lo de forma 
simples. Para um maior entendimento ver Pessoa Jr., (2003). 
16 ΣІCiІ²=1 significa dizer que a função é normalizada, i.e., a probabilidade total é igual a um.  
17 “Após a medição, o sistema passa a se encontrar em um novo estado, estado este que depende do 
resultado obtido. Assim, pode-se dizer que no decorrer da medição o sistema evoluiu de maneira 
indeterminista. Esta transição tem sido chamada de ‘colapso do pacote de onda’ ou ‘redução de estado’, 
sendo descrita pelo postulado da projeção de Von Neumann” (PESSOA Jr., 1992, p. 178). 
18 Segundo Howard (1985), a incompletude de Einstein apresentava argumentos diferentes dos de 
Podolsky, conforme pode ser verificado em carta escrita a Schrödinger no mesmo ano em que o artigo 
original foi escrito. Esses aspectos influenciam diretamente na compreensão dos critérios de completude 
e na noção de elemento de realidade. Para outras referências que discutem a versão original de Einstein 
para o EPR, ver Lehner (2011) e Godoy (2018).  
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preciso de uma impossibilita o conhecimento preciso da outra, e que a tentativa 

de determinar uma delas alterará o estado da outra.” (EINSTEIN et al. 1935, 

p.778). Nesse caso, ao analisar a condição de completude e o caráter não 

determinístico da teoria, percebe-se claramente que ambos não se suportam na 

MQ, e significa a violação do determinismo, pois trata o colapso do sistema para 

um estado definido como sendo aleatório e dependente de uma medição. 

Muita discussão foi gerada pelo argumento de EPR. Inclusive Bohr 

(1935)19 com bastante cautela responde a este artigo com outro de mesmo título 

e aprimora a interpretação da complementaridade. Na perspectiva de Bohr, o 

argumento de EPR não continha nenhum desafio de ordem prática para a 

aplicação da teoria quântica a problemas físicos reais. Bohr considerava um 

sistema único (partículas e aparato de medição), logo, não fazia sentido falar em 

partes do experimento (JAMMER, 1974)20. Nos anos 60, o problema retornaria 

sob outra roupagem, através da desigualdade de Bell. 

 

3.4      A participação de Schrödinger em 1935 

No mesmo ano, Schrödinger (1935) apresentou de modo dramático as 

consequências do princípio da superposição, voltado a discussão do problema 

da medição. Através do experimento mental do gato – Gedankenexperiment –, 

embora não envolva a hipótese da localidade (e nem supõe a não-localidade), 

contribuiu de forma indireta com o abandono do determinismo pelo fato de 

discutir a interpretação de Copenhague e o comportamento da superposição de 

estados até ser observado ou interagir com o mundo externo. Schrödinger 

mostrou que poderíamos ter situações no mínimo estranhas caso o mundo 

macroscópico fosse totalmente descrito pela MQ.  

 

Um gato é colocado numa câmara de aço, juntamente com o seguinte 
dispositivo diabólico (protegido contra a interferência direta do gato): 
um contador Geiger com uma pequena quantidade de substância 
radioativa, tão pequena, que talvez no curso de uma hora um dos 
átomos decai, mas também, com igual probabilidade, talvez nenhum; 
se isso acontecer, o tubo contador descarrega e através de um relé 
libera um martelo que quebra um pequeno frasco de ácido cianídrico. 

 
19 Tradução para o português por Cláudio Weber Abramo: Cadernos de História e Filosofia da Ciência 2 
(1981), pp. 97-106. Disponível no Apêndice A. 
20 Outro viés de discussão, com igual relevância, é considerar o debate Einstein-Bohr, ver Brown (1981).  
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Se não tocarmos no sistema durante uma hora, diríamos que o gato 
ainda vive se, enquanto isso, nenhum átomo tiver decaído. O primeiro 
decaimento atômico teria envenenado o gato. A Ψ-função de todo o 
sistema expressaria isso tendo nele o gato vivo e morto (perdoem a 
expressão) misturadas ou sobrepostas em partes iguais. 
(SCHRÖDINGER, 1935, p. 157)21. 

 

Seguindo Schrödinger, imaginemos um gato dentro de uma caixa 

fechada. O gato pode estar vivo (|𝑣𝑖𝑣𝑜⟩) ou morto (|𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜⟩). Dentro da caixa, há 

um átomo instável (|á𝑡𝑜𝑚𝑜1⟩), que pode ter decaído para um outro átomo mais 

estável (|á𝑡𝑜𝑚𝑜2⟩). Suponhamos que a energia liberada nessa transição é 

suficiente para ativar um mecanismo que libera um gás tóxico, matando o gato. 

A MQ prevê a probabilidade de o isótopo instável decair, sem nos dizer quando 

isso ocorre (indeterminismo). Assim, aceitando a validade do princípio da 

superposição, o estado do sistema composto pelo gato e pelo átomo é: 

 

|Ψ⟩ = 𝑎 |á𝑡𝑜𝑚𝑜1⟩ |𝑣𝑖𝑣𝑜⟩ + 𝑏 |á𝑡𝑜𝑚𝑜2⟩ |𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜⟩ 

 

Aqui |𝑎|2 e | 𝑏|2 dão as probabilidades de o átomo não decair e decair, 

respectivamente. O estado acima é uma superposição de dois estados 

macroscópicos distintos do gato: superposição dos estados de “vivo” e “morto” 

(simultaneamente). Este resultado, absurdo classicamente, enfatiza a questão 

sobre o adequado limite entre sistemas clássicos e quânticos. Schrödinger, 

também explicita o problema da medição22 que surge quando se investiga mais 

detalhadamente essa forma de tratar a teoria. (PESSOA Jr., 1992). 

Para enfatizar a conexão íntima entre os dois subsistemas (gato mais 

átomo), Schrödinger (1935) introduziu na Física o termo Verschränkung, o qual, 

por sua vez, foi traduzido do alemão para o inglês como Entanglement e, 

finalmente, para o português como emaranhamento. O emaranhamento surge 

com a análise do argumento de EPR (que envolve um sistema entrelaçado de 

duas partículas, 1 e 2), ao se questionar: como medidas em uma partícula podem 

influenciar a outra se elas estão suficientemente distantes a ponto de não haver 

 
21 Tradução dos autores. Para o texto na integra, ver Apêndice A. 
22 O problema da medição quântica é analisado, detalhadamente, por Pessoa Jr. (1992). 
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interação (da amostra com o medidor)? ou, como gera correlações não locais 

que não podem ser explicadas classicamente?. A partir daí, iniciam-se intensos 

debates sobre o que exatamente seria o emaranhamento e sua compreensão 

depende diretamente de assumir uma interpretação filosófica da MQ. 

Ainda sobre a situação de estado do gato, a princípio não se parece 

aceitável acreditar em um objeto macroscópico em uma superposição de 

estados, inclusive, ainda não há relatos disso23. A passagem do mundo 

microscópico para o macroscópico não é nada trivial e ficou conhecido como um 

processo de decoerência quântica24. 

Uma justificativa imediata dentro do fenômeno de decoerência é que a 

observação do sistema quântico ocorre no momento em que o sinal é ativado no 

detector. O observador lê a medida transformando o estado em um autoestado 

do dispositivo, existindo assim um mecanismo que separa o estado clássico do 

gato (e de todos os componentes macroscópicos) e o estado quântico do sistema 

que evolui em superposição. (JOOS et al., 2010; LANGEN et al., 2013).  

Surgem então outras questões: qual o limite que diferencia um objeto 

capaz de atuar como um observador quântico de um objeto quântico por si 

(restrito à condição de observado)? O que precisamente constitui a medida? É 

possível a observação quântica depender da presença de um observador 

consciente, colocando em evidencia aspectos do caráter subjetivo da 

compreensão da realidade pelo ser humano, como grupo ou mesmo pelo 

indivíduo humano como ser consciente? Essas perguntas são muito difíceis de 

serem respondidas com clareza e de modo a não gerarem outras indefinições 

de compreensão. No entanto, é possível perceber que mesmo a consciência de 

outros objetos da realidade é tão questionável quanto qualquer instância dessa 

realidade exterior (alguém poderia se perguntar se qualquer sistema quântico é 

passível de colapsar sem que esta própria pessoa tenha realizado uma medida). 

Neste ponto, as discussões podem perder o contato com a pertinência científica, 

 
23 Sobre esses aspectos ver: Yam (1997) que menciona superposições em SQUIDS, ligadas às previsões de 
Leggett. 
24 O estudo da decoerência quântica consiste uma área de pesquisa contemporânea que continua na 
busca de entender melhor este efeito. 
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mas deve-se considerar que a hipótese está contida na elaboração do 

experimento do gato de Schrödinger.  

Os pontos levantados por Einstein et al. (1935) e Schrödinger (1935) não 

dão previsão quantitativa e, talvez, devido a isso que essas ideias passaram 

muito tempo no campo da filosofia. A partir de questionamentos desta natureza 

e motivado pelo argumento de EPR, Bell propõe uma nova visão para a MQ. 

 

3.5       O teorema de Bell 

Anos depois dos trabalhos de Bohm25 (1952a, 1952b), referente a 

variáveis ocultas e a violação da condição de localidade, Bell (1964, 1966) 

apontou as limitações na prova de impossibilidade de Von Neumann26 e discutiu 

a teoria de Bohm como sendo uma característica geral de qualquer teoria de 

variável oculta consistente com a teoria quântica. No artigo publicado em 1964, 

Bell derivou uma desigualdade envolvendo observáveis físicos mensuráveis 

para pares correlacionados de partículas que seria obedecida por qualquer 

TVOL, mas que seria violada pela teoria quântica. (PESSOA Jr., 2006). A MQ 

violava tais desigualdades, como ficou claro anos mais tarde. 

Entendendo que as variáveis ocultas são propostas devido à imposição 

da condição de localidade, sua admissão pode ser considerada como a única 

forma de evitar os efeitos radicalmente não locais que emergiam como 

resultados do experimento mental proposto, era o meio para que a teoria 

oferecesse uma descrição completa da realidade física. (GREENSTEIN; 

ZAJONC, 2006). Apesar da relevância do argumento apresentado por Einstein 

et al. (1935), no contexto das ideias da época, uma teoria local completada por 

variáveis ocultas não é possível. O problema da não-localidade só surge quando 

se consideram duas partículas correlacionadas, como foi demonstrado por Bell. 

No teorema, são analisadas duas partículas em um estado entrelaçado 

descritas por um estado singlet com spin total nulo; e toma a premissa 

 
25 David Bohm (1951) havia simplificado em seu livro os argumentos de EPR usando uma descrição de 

sistema composto mais simples do que o usado por Einstein et al. (1935).  
26 Bell não foi o primeiro a apontar a falha na prova de impossibilidade de Von Neumann. Grete Hermann, 
filósofa e matemática alemã, em 1935 (30 anos antes de Bell) já havia apontado falhas semelhantes a Bell 
no trabalho de Von Neumann. Porém, seus apontamentos foram ignorados pela comunidade de físicos. 
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einsteniana da separabilidade (independência de sistemas físicos distantes no 

contínuo espaço-tempo). Assim, fazendo-se uso do princípio da superposição 

aplicado a sistemas compostos (emaranhados), a MQ produz previsões 

quantitativas que, se confirmadas (a questão ainda não está fechada), 

invalidariam ou o realismo ou a localidade, as duas hipóteses utilizadas por Bell 

para demonstrar sua desigualdade. 

Os resultados de uma medição do spin levam à predeterminação das 

variáveis da partícula não sujeita à medição. Isso implica, como a teoria quântica 

não representa esta predeterminação, na possibilidade de uma mais completa 

especificação do sistema. A contribuição essencial de Bell vem a partir deste 

ponto. (FREIRE Jr., 1991). 

Bell traduz a premissa da separabilidade num critério físico e matemático 

e denomina de localidade; com base neste critério, formula um modelo de uma 

descrição mais completa, usando variáveis adicionais às usadas pela teoria 

quântica e busca tirar consequências deste modelo. Em um cálculo simplificado, 

ele demonstra que um modelo deste tipo são desigualdades (local e realista) que 

podem ser violadas pelas previsões da MQ. Sua conclusão é então que, ao 

menos no caso considerado, que a TVOL é incompatível com a teoria quântica 

e, portanto, que a teoria não pode ser “completada” dessa maneira.  

Os estados de EPR eram, não-normalizáveis, impossíveis de serem 

preparados em laboratório. De fato, até o teorema de Bell, a única maneira de 

explorar a teoria quântica por meio de variáveis ocultas locais, foi o experimento 

de Chien-Shiung Wu e Irving Shaknov, de 1950, que envolvia medições 

relacionadas à polarização de fótons emitidos do aniquilamento de um par 

pósitron-elétron, compararam as previsões nas quais esse sistema (experimento 

tipo-EPR para partículas com spin ½) é descrito por um estado entrelaçado puro 

com outros dois modelos de misturas locais que envolviam a teoria quântica de 

polarização – conhecido como experimento WS.  

Esse experimento foi apresentado por Bohm, Aharonov (1957) como a 

primeira prova experimental para verificar a experiência de pensamento do EPR. 

Segundo Maia Filho, Silva (2019), Bohm apresentou os dados obtidos por Wu e 

Shaknov em uma tabela, explicando o resultado experimental e associando-os 
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a correlações à distância, como sugerido pelo argumento de EPR, o que 

repercutiu na comunidade científica e acabou impulsionando um debate em 

torno da real possibilidade de verificação do EPR a partir do experimento WS.  

Bell, por sua vez, usou em sua análise do problema da não-

localidade/realismo e o sistema quântico emaranhado mais simples possível 

duas partículas de spin 1/2 correspondente ao mesmo sistema utilizado por 

Bohm, segue esquematizado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Montagem para a verificação do teorema de Bell (PESSOA, 2006, p. 258). 

 

Os componentes de spin em várias direções são as observáveis 

representadas por operadores que não comutam. A correlação entre as 

medições obtidas para os pares de partículas depende dos ângulos escolhidos 

para a medição dos spins segundo orientação dos aparatos de Stern-Gerlach 

utilizados. Na Figura 1, vemos os aparatos orientados em direções arbitrárias a 

e b, sendo que o componente de spin tem valor +
ℏ

2
, com simplificação este valor 

será +1, e quando for −
ℏ

2
 denota-se -1. O resultado obtido para a partícula 1, no 

par n, é denotado por 𝐼𝑛, e o resultado obtido para a partícula 2 é denotado por 

𝐼𝐼𝑛. (PESSOA, 2006). 

Bell reescreve uma equação conhecida como equação de De Broglie-

Bohm27, para um par de partículas com spins correlacionados, as quais formam 

um sistema de equações acopladas, exibindo assim um caráter não local. Ele 

então considerou que, se a função de onda fosse inicialmente fatorável, esta 

fatorabilidade traria a situação de que o estado de uma das partículas seria 

independente do estado da outra, o que representa a hipótese de localidade, ou 

 
27 Sobre esta equação ver Pessoa 2006, pp. 235, op. cit. Nota 17. 25 In: Bell, 1966, pp. 452. 
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separabilidade. Pessoa (2006) afirma que, em geral, a função de onda não é 

fatorável, o que faz com que a teoria de Bohm tenha um caráter não-local, ou 

seja, a disposição em uma parte do aparelho afeta os resultados obtidos em 

outra parte distante. 

Bell derivou uma de suas desigualdades que seria satisfeita por quaisquer 

TVOL obtendo um resultado surpreendente: esta desigualdade, em certas 

circunstâncias, para ângulos específicos, era violada pela MQ. Esse resultado 

mostra uma incompatibilidade entre a MQ e quaisquer TVOL – atualmente 

conhecida como “Teorema de Bell”. (BELL, 1964; FREIRE Jr.,1991).  

O teorema de Bell, é uma família de resultados matemáticos que mostra 

que as previsões experimentais fornecidas pela teoria quântica não estão de 

acordo com as fornecidas pela TVOL. A desigualdade apresentada por Bell foi: 

 

| 𝑃(𝑎, 𝑏) –  𝑃(𝑎, 𝑐)| ≤  1 +  𝑃(𝑏, 𝑐). 

 

Onde 𝑃(𝑎, 𝑏), 𝑃(𝑎, 𝑐) e 𝑃(𝑏, 𝑐) são as funções de correlação entre as duas 

partículas em várias orientações dos detectores, ou seja, uma média dos 

produtos das medições realizadas nas duas partículas28 e ‘a’, ‘b’ e ‘c’ são 

versores. Bell propôs que, ao invés de orientar o elétron, os detectores e o 

pósitron na mesma direção, os detectores girassem independentemente e 

sugeriu calcular o valor médio dos produtos dos spins, chamando-os de 𝑃(𝑎, 𝑏). 

O detector D1 mede o componente de spin do elétron na direção do versor “a”, o 

detector D2 mede o componente de spin do pósitron na direção do versor “b”. Se 

os detectores (D1 e D2) estiverem paralelos entre si, tem-se um spin “up” e um 

spin “down”, logo o produto entre eles será sempre -1, consequentemente a 

média também será -1: 𝑃(𝑎, 𝑎) = −1. Se os detectores forem antiparalelos (ou 

perpendiculares), o produto será +1, sendo assim a média dos produtos será: 

𝑃(𝑎,−𝑎) = +1. (BELL, 1964; FREIRE Jr.,1991). 

Lembrem-se que essas desigualdades supõem a existência de variáveis 

ocultas locais. Essas variáveis obedecem à condição de localidade (a medida 

realizada sobre uma partícula não altera o estado da outra partícula, estando 

 
28 Ribeiro Filho, A. Notas de Aula, curso ministrado para alunos de Pós-Graduação da Universidade Federal 
da Bahia no segundo semestre de 2008.  
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essas separadas espacialmente). O que Bell mostrou foi que as previsões da 

MQ violam essas desigualdades, logo há uma incompatibilidade de resultados 

entre as previsões teóricas da MQ e das TVOL.  

Dessa forma, ou a MQ (e, portanto, a natureza) é não-local, ou não-real, 

ou não-local e não-real. Porém, as violações da desigualdade de Bell não 

permitem dizer qual das duas hipóteses, realismo e/ou não-localidade, a MQ não 

satisfaz, já que ambas são necessárias para se chegar à desigualdade e que 

podem ser violadas apenas por sistemas emaranhados. Qualquer estado puro 

emaranhado exibe alguma inconsistência com o realismo local, ou seja, sempre 

é possível encontrar algum tipo de desigualdade de Bell na qual um estado puro 

emaranhado viole.  

Os experimentos realizados tornaram possíveis os testes de alguns 

aspectos apenas. O realismo e a não-localidade podem se manifestar de outras 

formas na teoria, não apenas através de teorias de variáveis ocultas. Ressalta-

se que, para a verificação experimental das desigualdades de Bell, ainda foram 

necessários outros desenvolvimentos e mesmo hipóteses adicionais às 

consideradas inicialmente. Assim, os debates sobre o realismo, a não-localidade 

e a completude da teoria quântica permanecem em aberto. Esses são apenas 

alguns debates que são pontos de discordância entre as diferentes 

interpretações da teoria quântica. 

Em particular, experimentos muito importantes foram feitos por Aspect et 

al. (1981; 1982a, 1982b), comprovando quase definitivamente que a MQ viola a 

desigualdade de Bell. Estes resultados, conforme se ver adiante, deixam cada 

vez menos espaço para a TVOL29. 

 

3.6      Os experimentos de Aspect e colaboradores  

 

No debate sobre os fundamentos da teoria quântica, marca-se a partir do 

final da década de 50 como o período que guiou a realização de diversos testes 

 
29 O físico francês Bernard d’Espagnet, em 1979, discutiu as consequências filosóficas de sete testes 
experimentais da desigualdade de Bell realizados no decorrer da década de 70, dos quais cinco verificaram 
a violação prevista pela teoria quântica (GODOY, 2018). 
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experimentais das desigualdades de Bell. A princípio, o teorema de Bell teve 

uma repercussão inicial muito discreta, até que um grupo de físicos se debruçou 

na verificação experimental da desigualdade de Bell.  

Bohm, Aharonov (1957), usando o resultado de WS para discutir 

fundamentos da MQ, conforme mencionado anteriormente, marcam as primeiras 

discussões dos chamados estados “entrelaçados”. Ainda, na visão de Bohm, “o 

experimento WS mostrava um caminho para novas possibilidades de 

experimentação que conduziriam os físicos experimentais a encontrarem 

respostas para questões da teoria quântica, a exemplo da não localidade e da 

teoria das varáveis ocultas locais.” (MAIA FILHO; SILVA, 2019, p. 7). 

Os autores retomam o argumento de EPR ressaltando a dificuldade que 

surge a partir do princípio da incerteza da MQ, segundo o qual apenas um 

componente do spin de cada partícula pode ter um valor definido em um dado 

instante. “Assim se o componente x é definido, então os componentes y e z são 

indeterminados”. (BOHM; AHARONOV, 1957, p. 1070). 

John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony e Richard Holt propõem 

uma desigualdade derivada do teorema de Bell, aplicável a um contexto 

experimental, conhecida como CHSH (CLAUSER et al., 1969; CLAUSER, 1991), 

que poderia ser testada em laboratórios de óptica quântica (FREIRE Jr, 2006). 

Outras medições foram feitas por Freedman e Clauser a partir de uma transição 

entre estados de um átomo de cálcio, que resultava na emissão de dois fótons. 

(FREEDMAN; CLAUSER, 1972)30. Em 1976, Edward Fry e Randall Thompson 

medem a correlação de polarização linear entre os dois fótons. Os resultados 

foram utilizados para avaliar a versão de Freedman da desigualdade de Bell. 

(FLY; THOMPSON, 1976). 

O ápice desse processo, e o mais rigoroso, foi a série dos três trabalhos 

do grupo de Alain Aspect (ASPECT et al., 1981; ASPECT et al., 1982a, 1982b) 

que refinou significativamente medidas anteriores, usando laser sintonizável 

para excitar amostras atômicas e obter o par de fótons por decaimento do elétron 

excitado. Os resultados finais obtêm clara violação da desigualdade e excelente 

 
30 Sobre as contribuições de John Clauser para o primeiro teste experimental do teorema de Bell, ver Bispo 
et al. (2013). 
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concordância com a previsão da MQ, impondo sérias restrições à possibilidade 

de existência de TVOL que pudessem descrever os sistemas quânticos.  

O conjunto dos experimentos indicava uma violação das desigualdades 

de Bell, e, portanto, das possíveis teorias realísticas locais, e uma confirmação 

das previsões da teoria quântica. Após o experimento de Aspect, ampliou-se 

sensivelmente o número dos que tinham esta mesma avaliação. 

O francês Alain Aspect31 liderou duas equipes diferentes que realizaram 

três experimentos nessa linha: 1º experimento – em 1981, juntamente com 

Philippe Grangier e Gérard Roger, na Universidade Paris-Sud em Orsay, o qual 

foi publicado na Physical Review Letters, intitulado “Experimental Tests of 

Realistic Local Theories via Bell’s Theorem”. (ASPECT et al., 1981); 2º 

experimento – Aspect et al. (1982a) realizou com a mesma equipe e foi publicado 

no mesmo periódico, o qual foi intitulado “Experimental Realization of 

EinsteinPodolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell’s 

Inequalities”; por fim, o 3° experimento – com Jean Dalibard e Gérard Roger, 

intitulado “Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying 

Analyzers”, no Institut d’Optique Théorique et Appliquée. (ASPECT et al., 1982b).  

O terceiro experimento de Aspect et al. (1982b) foi primeiro realizado com 

polarizadores variando no tempo, seguindo a proposta de Bohm e Aharonov 

(1957) e do próprio Aspect (1976). Este se torna mais importante pelas 

alterações realizadas em 1982: uso de um aparato que mudasse as 

configurações experimentais enquanto os fótons estivessem em voo.  

Bell insistiu na importância dos experimentos nos quais suas 

configurações mudassem enquanto os fótons estivessem em voo, pois estes 

testariam o caráter não local da natureza, caráter este que supostamente poderia 

levar a um sinal mais rápido que ao da luz. (ASPECT, 1976; ASPECT et al., 

1982b). Ao terceiro experimento de Aspect, dar-se maior destaque na literatura 

por que elucidou o argumento de EPR. 

A técnica de excitação foi a mesma utilizada no experimento 

anteriormente analisado, inclusive a cascata e a substância excitada, porém foi 

necessário diminuir a divergência do feixe, a fim de obter-se um bom 

 
31 Para um perfil mais detalhado de Aspect ver Freire 2006, pp. 606-610.  
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funcionamento dos interruptores, já que eles mudavam os fótons rapidamente 

de um polarizador para outro. (ASPECT et al., 1982a). Isso implicou na 

diminuição da quantidade de dados coletados por intervalo de tempo e na 

diminuição da taxa de coincidência por segundo. Não foi possível manter a 

eficiência na coleta de fótons tão boa quanto às anteriores, já que tiveram que 

reduzir a divergência no feixe para conseguir um bom funcionamento dos 

interruptores. (ASPECT et al., 1981; 1982a). Esse fator é importante, já que é 

um experimento estatístico, porém não alterou a confiabilidade do resultado.  

A principal mudança para a análise está na técnica de detecção. Também 

foram usados quatro fototubos, só que ao invés de dois polarizadores, eles 

utilizaram quatro, um polarizador para cada fototubo, no qual as orientações 

desses polarizadores eram modificadas após os fótons terem sidos emitidos da 

cascata de cálcio. Isso se dava através de um dispositivo shutter, que mudava 

rapidamente a direção dos fótons de um polarizador para o outro, polarizadores 

estes pertencentes a uma mesma direção “a” ou “b”. As mudanças entre os dois 

polarizadores ocorrem a cada 10 ns, sendo o tempo de vida no estado 

intermediário 5 ns. O tempo de mudança entre os polarizadores era menor do 

que o tempo de voo dos fótons (40 ns), seguindo a proposta de mudança da 

configuração experimental enquanto os fótons estivessem em voo. (BOHM; 

AHARONOV, 1957; ASPECT et al., 1982b). No experimento em questão (Figura 

2), viola-se claramente as desigualdades de Bell.  

 

 

Figura 2: Esquema experimental apresentado por Aspect et al.(1982b). 

 

A fonte é representada por “S”, ٧1 e ٧2 são os fótons correlacionados, CI 

e CII são os interruptores, “L” é a distância de um interruptor a outro, os 
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polarizadores são representados por I(a), I’(a’), II(b) e II(b’), PM1 e PM2 

representam os fototubos. O valor da quantidade “S” – fonte que emite 

simultaneamente um par de partículas no estado spin singleto – encontrada no 

experimento em questão foi: S = 0,101±0,020, mas, o valor máximo para a 

quantidade “S” é zero. De acordo com as previsões da MQ, o valor de “S” é igual 

a: S = 0,112. Logo, os resultados apontaram para as previsões da MQ. 

Esses experimentos não foram os últimos testes da MQ. Atualmente, 

Anton Zeilinger realiza outros experimentos, cada vez mais sofisticados, 

buscando testar de várias formas a confirmação das previsões da MQ para a 

correlação das polarizações de um par de fótons separados um do outro. 

(FREIRE Jr., 2015). Outros estudiosos, também, podem ser citados, como, 

Weihs et al., (1998), Rowe et al., (2001) e Gröblacher et al. (2007); estes com 

diferentes processos experimentais demonstraram uma ampla classe de teorias 

realistas não locais que são incompatíveis com correlações quânticas 

observáveis. 

Desse modo, destaca-se que até os dias atuais a MQ ainda é testada. 

Uma discussão sobre essa continuidade foge dos objetivos do presente texto, 

sendo uma possibilidade de trabalhos futuros. No entanto, a contribuição de tais 

experimentos e outros levaram a avanços que resultaram no fenômeno do 

entrelaçamento quântico que ganhou notoriedade servindo como principal 

elemento para o desenvolvimento de um novo campo de pesquisa, a informação 

quântica. 

 

3.7      Considerações 
 

Apresentada ao mundo científico em 1927, no 5º Conselho Solvay, a 

teoria quântica desencadeou um longo debate, que perdura até os nossos dias, 

que pode ser caracterizado como o principal debate científico e epistemológico 

da física do século XX. Na história deste debate, nessa narrativa, foi dado lugar 

de destaque os trabalhos de Einstein, Podolsky, Rosen (1935); Schrödinger 

(1935) e Bell (1964) com suas inquietantes desigualdades. 
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Esses trabalhos tratam do debate a respeito do realismo, da não-

localidade e da completude da teoria quântica. Suscitou diversos outros debates 

sobre questões fundamentais, além de evidenciar o problema da medição. Em 

consequência, revelam o processo de construção do conhecimento científico que 

transcorre a epistemologia, a matemática e a experimentação.   

Conforme discutido ao longo do trabalho, tomou-se por base alguns 

trabalhos do período de 1935 até 1982, devido ao desenvolvimento do 

argumento de EPR, sendo o artigo de Einstein, Podolsky, Rosen (1935) um 

marco importante no esclarecimento das questões envolvidas neste debate. 

Esses artigos estão entre os mais importantes dos fundamentos da Física 

Quântica e revelam aspectos cruciais dessa área de estudo. O contexto histórico 

apresentado retrata: 1) o argumento de EPR e suas consequências 

epistemológicas; 2) introduz a discussão sobre Teorias de Variáveis Ocultas 

através das desigualdades de Bell; e, 3) apresenta o experimento de Aspect-

Dalibard-Roger que elucidou o argumento de EPR.  

A discussão do conhecimento científico construída por esses trabalhos 

leva a concluir que: incompleta ou não, o que sabemos é que a MQ nos fornece 

resultados que coincidem com os experimentos realizados com objetos 

quânticos. Muitas pesquisas ainda são realizadas atualmente na tentativa de 

compreender mais sobre o universo quântico. Entretanto, essa área já é 

extremamente importante no que diz respeito às aplicações tecnológicas 

envolvendo os fenômenos estudados pela mesma. 

A partir da década de 1990, tornou-se evidente que estados quânticos 

emaranhados (emaranhamento quântico), além de serem interessantes para 

discussões sobre as bases conceituais da Física, podem ser vistos como um 

recurso da natureza. Os estados emaranhados podem ser usados para se 

realizar eficientemente tarefas impossíveis de serem executadas por meio de 

recursos clássicos. (NIELSEN; CHUANG, 2000; BOUWMEESTER et al., 2000). 

Atualmente, o emaranhamento quântico passa a ser visto como um recurso em 

potencial para desenvolvimento tecnológico, como nas áreas de Computação 

Quântica e Informação Quântica, por exemplo. 
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Por fim, essa narrativa histórica torna-se interessante para  

estudantes/professores de Física e entusiastas da teoria quântica, nos seus 

vários níveis de formação, tendo em vista que, apesar da importância das 

discussões sobre determinismo, realismo e não-localidade, quase todos os 

livros-texto voltados sobre a MQ, com raras exceções, ignoram relevantes 

aspectos – em consequência, supre de algum modo lacunas quanto falta de 

materiais didáticos, além de contribuir para compreensão conceitual significativa 

da MQ. Note-se também que se optou por um recorte histórico frente à MQ, 

destacando figuras importantes, bem como seus trabalhos. Outros recortes 

podem ser feitos sem prejuízo à compreensão dos fenômenos quânticos.  
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4. A (IN)COMPLETUDE DA MECÂNICA QUÂNTICA POR MEIO DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: ESTUDO PILOTO 

 

 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados obtidos com a implementação de uma 

proposta didática na formação inicial de professores de Física sobre a questão 

da (in)completude da Mecânica Quântica (MQ) e o conceito de não-localidade. 

Uma abordagem contextualizada é proposta por meio da História e Filosofia da 

Ciência (HFC). São selecionados quatro textos originais de cientistas 

diretamente relacionados à temática. O objetivo é investigar quais são as 

contribuições da utilização didática da HFC no processo de compreensão 

conceitual pelos futuros professores. As aulas são mediadas pela professora-

pesquisadora com marco teórico no conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal de Vigotski e estimula-se à leitura e discussão dos textos para 

estabelecer momentos dialógicos e de análise textual. As atividades realizadas 

pelos estudantes tornaram-se instrumentos de análise e são observados via 

Taxonomia de Bloom Revisada. Como resultado, apesar de certas dificuldades, 

a HFC exerceu papel importante no processo de ensino, tanto para a formação 

de uma cultura científica quanto para a compreensão de determinados 

conceitos, uma vez que possibilitou ricas trocas histórico-conceitual e resultou 

em motivação aos estudantes para que se prossiga com aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Mecânica Quântica; História e Filosofia da Ciência; 

Licenciatura em Física. 

 

 

4.1 Introdução 

 

O conhecimento científico da Mecânica Quântica (MQ) é, em geral, 

apresentado aos estudantes desarticulado do contexto histórico, e, em 

consequência, constituem-se barreiras para a compreensão histórico-conceitual. 

O estudante pode não entender a origem e implicação de um determinado 

conceito, sendo a abordagem histórica uma escolha que pode contribuir. 

(SINARCAS; SOLBES, 2013; KOHNLE et al., 2014; GRECA; FREIRE, 2014; 

CUESTA 2018).  

Inserido nesse cenário, foi elaborada uma proposta didática apresentada 

em Souza et al., (2018) que envolve, em especial, a questão da (in)completude 

da MQ e o conceito de não-localidade com a perspectiva de descentralizar o 



151 
 

ensino do que é conhecido como a velha MQ. Ao propor esse estudo, com um 

viés histórico, contempla-se a evolução conceitual e epistemológica da teoria 

quântica em seu processo de construção.  O presente estudo tem por objetivo: 

investigar, no contexto de formação inicial de professores de Física, em que 

medida a implementação de uma abordagem contextualizada por meio da HFC 

contribui para a compreensão histórico-conceitual da MQ.  

A proposta de trabalho foi implementada na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, no segundo semestre de 2018, com estudantes do curso de 

licenciatura em Física do 7° período em componente curricular que permite 

concatenar o conteúdo específico com o pedagógico. A disciplina foi escolhida 

por possibilitar a articulação teoria e prática ao conciliar o ensino da MQ com 

discussões histórico-conceituais, além de noções de sua importância para a 

futura prática docente32. Ressalta-se que, de acordo com a matriz curricular, os 

estudantes cursaram Física Geral IV e Física Moderna que prevê em ementa o 

estudo de conceitos iniciais da Física Quântica e seus desenvolvimentos no 

século XX. Logo, teoricamente, o público alvo já havia estudado tópicos que 

facilitam a compreensão conceitual do conteúdo a ser ensinado. 

O contexto histórico envolve as reflexões teóricas propostas por Einstein 

et al. (1935) e Schrödinger (1935) sobre o comportamento físico dos sistemas 

quânticos, bem como seu reconhecimento como campo de investigação 

consolidado na Física. (BELL, 1964; ASPECT et al., 1982). Este se insere em 

uma cadeia complexa e repleta de sutilezas, produzindo intensos debates até os 

dias atuais. (FREIRE JR., 2006). Tais aspectos possibilitam a compreensão do 

desenvolvimento da teoria e de suas aplicações, mas, sobretudo, a visão de 

ciência em construção. Então, julgou-se importante esse contexto para compor 

a proposta didática, pois oferece aos estudantes algumas noções sobre a MQ. 

Por conseguinte, o uso didático da HFC configura uma abordagem que 

pode trazer contribuições ao processo de ensino-aprendizagem gerando 

entendimento do impacto científico, tecnológico e filosófico que a MQ trouxe para 

 
32 No campo das didáticas um desafio que surge é como ajudar a outros a ensinar (FELDMAN, 2001). 
Assumindo esse desafio, previu-se na proposta um momento didático com desfecho na discussão sobre 
transposição didática para o ensino médio. Não será aprofundado, mas tem o objetivo de chamar atenção 
para a necessidade de refletir em como ensinar conceitos de MQ na educação básica. 
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a cultura dos séculos XX e XXI, bem como sua incompatibilidade com outras leis 

consolidadas na Física. (KRAGH, 1992).  

Em sala de aula não se apresenta apenas a história dos vencedores, 

datas, cientistas e acontecimentos, mas aborda as controvérsias, as idas e 

vindas e as trajetórias do desenvolvimento científico. Esses aspectos permitem 

que os estudantes compreendam as dificuldades, os obstáculos e os contextos 

culturais, filosóficos, tecnológicos etc., e possibilitam a interpretação da ciência 

como uma atividade humana realizada por homens e mulheres que apontam 

problemas e respostas em cada época. (KRAGH, 1989; MATTHEWS, 2015; GIL-

PÉREZ et al., 2001; SILVA, 2006; HODSON, 2014). 

Em linhas gerais, ao inserir o estudante em um processo de entender a 

evolução do conhecimento humano, a HFC também: 1) auxilia na formação de 

uma cultura científica capaz de desenvolver nos estudantes uma postura crítica; 

2) funciona como uma abordagem estruturadora na apresentação de um tema 

complexo; 3) representa um caminho facilitador na compreensão de conceitos, 

leis, modelos e teorias científicas; e, 4) auxilia na construção de uma visão da 

ciência sem distorcer sua história na qual se envolve o empreendimento 

científico como uma conquista de conhecimentos por aproximações sucessivas 

através de retificações e múltiplas rupturas. (MATTHEWS, 1994, 1995; 

PEDUZZI, 1998; MARTINS, 2006; DELIZOICOV et al., 2011). Neste trabalho, a 

inserção da HFC para o ensino de MQ em sala de aula é elemento que poderá 

contribuir para o entendimento de teorias científicas e seus métodos. 

Na referida proposta didática, Souza et al. (2018) propõe o ensino da MQ 

historicamente embasada e espera criar possibilidade de atingir os estudantes 

de forma a lhes dar subsídios para que possam ter uma compreensão mais 

sofisticada da construção do conhecimento científico, além de poder auxiliá-los 

no entendimento de determinado conteúdo, tornando possível uma clareza 

conceitual apoiada por diversos autores como: Martins (1990); Matthews (1995); 

Brockington (2005). Assim, a HFC para o ensino de MQ foi pensada como 

“estratégia didática facilitadora na compreensão de conceitos, modelos e 

teorias”. (MARTINS, 2007, p. 127). 
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Para viabilizar essas questões, adotou-se a premissa de que o 

conhecimento de elementos da HFC, através de textos originais, pode constituir 

um valioso instrumento para a formação conceitual e crítica dos estudantes com 

relação à prática científica. Foi considerado que a leitura e discussão de textos 

originais de cientistas seria o meio de promover o contato com importantes fontes 

bibliográficas e “oferecer subsídios à aprendizagem de teorias científicas, além 

de possibilitar discussões relevantes sobre a natureza.” (SILVA, 2012. p. 2). 

Autores como Moreira, Ostermann (1993), Gil Pérez et al. (2001), Holton 

(2003), Montenegro (2005), Praia et al. (2007) e Forato (2008) tecem argumentos 

a favor de que os textos originais de cientistas podem auxiliar os estudantes a 

construírem compreensão de ciência como um processo inacabado, repleto de 

construções históricas influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, 

além de suprirem limitações apresentadas nos tradicionais livros didáticos. 

Assim, “o contato com originais pode propiciar novas formas de se pensarem as 

questões discutidas nos livros-texto convencionais, que, em geral, não 

apresentam a argumentação histórica da construção conceitual.” (ZANOTELLO, 

2011, p. 991). 

Convém ressaltar que discussões sobre a (in)completude da MQ e temas 

afins não são comumente trabalhados nos cursos de formação inicial de 

professores de Física. Os tradicionais livros didáticos utilizados nesses cursos, 

por exemplo, Fundamentos de Física (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009) e 

Física Quântica (EISBERG; RESNICK, 1979) não abordam, necessariamente, 

esse tópico. No entanto, considera-se a temática relevante e importante para os 

professores em formação, porque permite a compreensão da construção do 

conhecimento científico em torno da MQ, envolvendo questões teóricas e 

experimentais que contribuíram para o desenvolvimento de um novo campo de 

pesquisa, a informação quântica. O que torna sua abordagem em sala de aula 

uma experiência em potencial para revelar novos caminhos para a prática 

docente universitária, bem como na futura prática docente a nível médio. 

Nesses moldes, esse estudo piloto serve para levantar importantes 

questionamentos pertinentes a elaboração e implementação de propostas 

didáticas para o ensino da MQ. Os elementos aqui elencados vêm ao encontro 

da necessidade de se investir na aprendizagem sobre o conhecimento científico 
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em MQ e na atualização do perfil de formação inicial do professor de Física. 

(OSTERMANN; PRADO, 2005).  

 

4.2 Referencial teórico-metodológico 
 

A presente investigação é qualitativa-empírica cuja preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto e os dados coletados são 

predominantemente descritivos. (LÜCKE; ANDRÉ, 1986). É estruturada nas 

quatro fases da Engenharia Didática de Artigue (1994): 1) análises prévias; 2) 

concepção e análise a priori; 3) experimentação; 4) análise a posteriori e 

validação. Situa-se o professor-pesquisador responsável pelo planejamento, 

implementação e avaliação. A saber: 

Primeira fase 

O embasamento teórico da proposta envolve a dimensão epistemológica 

e contextual através da HFC e a legislação vigente que rege a formação docente 

no país (BRASIL, 2001; 2019), traduzindo-os em situações didáticas 

fundamentada no processo de transposição didática de Chevallard (1991) e no 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vigotski (2003). 

Vigotski teoriza que em uma unidade de análise a interação social instiga 

o processo de ensino-aprendizado. Dessa concepção, para explicar o processo 

de internalização do conhecimento, Vigotski formula o conceito denominado 

ZDP, que está intimamente ligado à relação existente entre desenvolvimento e 

instrução e à ação colaborativa de outra pessoa, não sendo a instrução a 

garantia de desenvolvimento, mas que cria possibilidades. Assim, a 

aprendizagem é consequência do desenvolvimento construído, um processo que 

se expressa primeiro externamente para depois ser internalizado. (VIGOTSKI, 

2003). Nesse sentido, a partir do auxílio do professor, dos colegas, dos materiais 

de estudo, é incentivado o desenvolvimento intelectual até o ponto de dominar o 

novo conteúdo ensinado.  

Para auxiliar o processo de compreensão conceitual da MQ, uma 

alternativa pensada foi apresentar a MQ em contextos históricos de evolução 

conceitual e buscar na filosofia da ciência elementos de análise para enriquecer 
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a visão da ciência dos estudantes - não resumindo a MQ em simples formulações 

matematizadas sobre os conceitos quânticos - a fim de proporcionar o 

desenvolvimento dessas funções através da HFC, possibilitando elevar o nível 

de abstração dos estudantes até o uso operacional presente nos livros e 

apostilas. Assim sendo, o conteúdo deve ser transposto em “um conjunto de 

transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os 

objetos de ensino.” (CHEVALLARD, 1991, p.39). 

Em concordância com esses aspectos, propõe-se a leitura e interpretação 

de quatro textos originais de cientistas33. Esses textos contextualizam a 

problemática da (in)completude da MQ, a partir de um desafio cognitivo não tão 

difícil a ponto de os alunos não conseguirem solucioná-lo sozinhos, mas que seja 

solúvel com o auxílio de seus colegas e do docente, ou seja, que esteja 

adequada à estrutura de ZDP da maioria dos discentes.  

Nesse contexto, a contextualização histórica intenciona ser mais do que 

simplesmente um adendo à disciplina teórica. É esperado que o ensino da MQ 

a partir da HFC, com foco em uma narrativa do processo de construção científica, 

permita um grau maior de abstração através da discussão, interação e 

orientação do professor. (HEERING; HÖTTECKE, 2014). Pretende-se averiguar 

se a proposta embasada nesse referencial teórico potencializa a interação e se 

promove maior aprendizado dos conceitos quânticos. 

O conteúdo selecionado envolve desdobramentos da teoria, a partir de 

1935, com a discussão levantada por Einstein, Podolsky e Rosen (EPR) acerca 

da incompletude da teoria quântica. Nesse artigo, pautados em um experimento 

mental no qual analisaram a posição e o momento linear de duas partículas que 

teriam interagido questionando sobre realidade e localidade, os autores 

desenvolveram argumentos que procurava mostrar a incompletude da teoria 

quando interpretada, seguindo os padrões do grupo de Bohr. (EINSTEIN et al., 

1935). As críticas provocaram discussões conceituais sobre a natureza dos 

estados ditos “correlacionados” ou “emaranhados” e, depois, motivou 

investimentos em atividades experimentais. Entre as relevâncias desta temática, 

por exemplo, está que o emaranhamento entre sistemas quânticos – fenômeno 

 
33 Cabe salientar que chamou-se de ‘texto original de cientistas’ as traduções para a língua portuguesa a 
fim de tornar acessíveis e facilitar a leitura para os estudantes. Disponíveis no Apêndice A. 
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derivado dos estudos em questão – o qual tem prometido aplicações como a 

criptografia quântica e computadores quânticos. 

O famoso experimento mental do gato de Schrödinger também será 

discutido. (SCHRÖDINGER, 1935). Nele, o acoplamento de um sistema quântico 

a um clássico (um gato) conduziria este último à superposição dos estados de 

“vivo” e “morto” (simultaneamente). Este resultado absurdo, considerando a 

Mecânica Clássica, enfatiza a questão sobre o adequado limite entre sistemas 

clássicos e quânticos.  

Cerca de três décadas depois – vários trabalhados foram desenvolvidos 

ao longo desse tempo, mas por fins didáticos optou-se por tal recorte histórico – 

Bell (1964) propõe um teorema que destaca a não-localidade e estabelece as 

chamadas desigualdades de Bell que fornecem um critério simples para testar 

qualquer teoria local de fenômenos naturais, formulada sob o marco do realismo 

e evidenciam que a MQ não é uma delas. Os resultados favoráveis à MQ são 

confirmados experimentalmente por Aspect et al. (1982). O emaranhamento é 

um efeito quântico.  

Toda essa discussão é marcada por descrições, proposições teóricas e 

realizações experimentais que fornecem indícios dos caminhos trilhados para a 

construção dos conceitos em questão. Dada a dificuldade e ausência de 

trabalhos empíricos neste tema, se propõe um caminho que contém importantes 

ingredientes para promover ricas trocas histórico-conceituais, as quais são 

fundamentais para que os estudantes consigam avançar em seu aprendizado. 

Os quatro textos originais de cientistas são: Einstein et al. (1935); 

Schrödinger (1935); Bell (1964); e, Aspect et al. (1982). Estes comportam os 

conteúdos a serem estudados e foram articulados de forma a explorar a 

operacionalização de conceitos, como auxílio na compreensão da MQ. Essa 

escolha pode constituir-se boa estratégia de ensino, uma vez que a leitura e 

interpretação desses textos podem levar ao desenvolvimento de um pensamento 

abstrato, que pode ser conduzido ao desenvolvimento da abstração científica.  

Nesse contexto, a leitura proporcionará um caminho para a compreensão 

de que o conhecimento acumulado sobre a teoria quântica foi construído 

dependente do seu desenvolvimento histórico, gerando discussões acerca das 
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consequências da sua aplicação, tanto para as gerações passadas como para 

as futuras. A contextualização poderá permitir transformar o conceito lido em 

uma narrativa, em conceito científico aceitável e palpável ao estudante de forma 

a aderir ao novo ensinamento, construindo seus conceitos científicos. Conforme 

afirmam Lima e Ricardo (2019), ao ler, o estudante abstrai, cria e imagina os 

eventos descritos na sua leitura e, quando essa leitura apresenta conceitos 

específicos da Física, através de sua interpretação e tratamento didático, pode-

se conduzir à formação de conceitos científicos pretendidos. 

Segunda fase 

Definido o contexto histórico, são estabelecidos objetivos de ensino-

aprendizagem e atividades de aprendizagem34, organizando um espaço profícuo 

para o desenvolvimento do estudante buscando investir na qualidade da 

formação de professores. Assim, a estrutura da proposta didática constitui um 

modelo para o ensino de MQ fundamentado na HFC e na ZDP com atenção ao 

processo de transposição didática considerando, ainda, os conteúdos em três 

dimensões (conceituais, procedimentais e atitudinais - CPA). (COLL et al., 1992; 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

Para alcançar o objetivo da proposta didática – analisar como a 

contextualização histórica contribui para a aprendizagem da MQ –, discutiremos 

e articularemos os conceitos (conhecimento de fatos, acontecimentos, dados e 

fenômenos), procedimentos (ações ordenadas com um fim) e atitudes (valores 

e normas), sendo incluídos também outros aspectos como o trabalho em grupo, 

o respeito, a ética, a diversidade etc., que podem refletir positivamente na 

aprendizagem cognitiva, comportamental e social do conteúdo.  

Além das aulas e atividades de aprendizagem, foi incluída uma proposta 

de elaboração de um plano de aula para o ensino médio, estreitando a relação 

da teoria à prática. Embora seja uma atividade que diverge das usualmente 

presentes no ensino da MQ, a expectativa é que esta experiência também 

contribua na preparação dos futuros professores para discutir a teoria quântica 

neste nível de escolaridade. Não é intenção promover neste trabalho uma 

 
34 Um detalhamento da versão piloto da proposta didática, bem com a sequência de atividades 
propostas na integra está disponível em: 
https://drive.google.com/open?id=1P1ME79YTxI4HhKUuJGZJRfXd8X6aaRCP Acesso 19/03/2020. 

https://drive.google.com/open?id=1P1ME79YTxI4HhKUuJGZJRfXd8X6aaRCP
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discussão sobre fundamentação teórica e metodológica de como ensinar tópicos 

de MQ no ensino médio, mas considerou-se que o licenciado necessita de 

domínio deste tema, para que se possa aproximá-lo de sua prática docente. 

Foi totalizado um conjunto de 8 encontros com duração de 1h30. A coleta 

de dados foi por meio das produções escritas dos estudantes (resultantes do 

conjunto de atividades de aprendizagem), gravações de áudio/vídeo e anotações 

de observação direta participante.  

Terceira fase 

O problema da desarticulação das disciplinas é complexo e seria 

ingenuidade acreditar em soluções únicas. Foi reconhecido que existe a 

necessidade de mudanças reais na estrutura das aulas e nos procedimentos de 

trabalhos que se desenvolvem em sala de aula. As disciplinas encaradas de 

modo separado não relacionando-se entre si, como se pertencessem a 

universos distintos, geram consequências prejudiciais às atividades de ensino; 

apresentam-se compartimentadas, não sendo capazes de gerarem uma visão 

coerente de conjunto.  

Nesse contexto, a principal característica da prática docente universitária 

tem sido a de apenas proporcionar um volume cada vez maior de informações 

aos estudantes. (FERREYRA; GONZÁLEZ, 2000). Assim, marcou-se um passo 

inicial para a articulação entre os saberes ministrados. Essa articulação se faz 

necessária, pois, normalmente, o estudante não é capaz de relacioná-la. 

(SIMON et al., 2003). Admitindo essas concepções, a sequência de aulas ficou 

assim estabelecida35:  

1º Encontro. A proposta de trabalho foi socializada com a turma. O início 

da implementação é marcado pelo levantamento dos conhecimentos prévios 

existentes na estrutura cognitiva dos estudantes pois, segundo Moreira (2011), 

esses auxiliam na atribuição de significados a novos conhecimentos. Por meio 

de atividade de aprendizagem (AT1) com objetivo de avaliar o grau de 

conhecimento prévio sobre alguns tópicos de MQ dos estudantes, aplicou-se 

 
35 Por questões de espaço os conteúdos das aulas e como foram ministradas serão apresentadas 
rapidamente, porém são melhores discutidos no link de acesso disponibilizado anteriormente, para 
aprofundamento sugeriu-se que o acesse. 
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uma atividade de única questão com afirmativas a respeito da MQ para que os 

estudantes dissertassem sobre elas. 

A aula segue uma estrutura expositiva dialogada de modo a promover a 

participação do estudante, demandando interação deles com seus 

conhecimentos prévios através de problematizações que iniciam as discussões. 

Na sequência, são introduzidos os textos originais a partir da 

problematização/contexto de desenvolvimento da teoria quântica na década de 

1930, oportunizando de forma progressiva a percepção de construção do 

conhecimento.  

É solicitada a leitura de dois textos de Einstein et al. (1935) e Schrödinger 

(1935) com auxílio de questões de análise presentes na AT2, de modo a 

promover a aproximação dos estudantes com o conhecimento científico. São 

questões voltadas a guiar os estudantes à interpretação dos textos, 

considerando a leitura como uma prática cultural. (SOUZA; ALMEIDA, 2001). 

Nesse caso, a leitura não é pensada somente como transmissora de 

conhecimentos, mas de um instrumento que pode guiar o estudante para além 

dos muros da escola. 

2º Encontro. A discussão do texto de Einstein et al. (1935) foi retomada 

utilizando uma analogia (AT3) que remete a questão de (in)completude da MQ. 

Essa analogia é usada para gerar entendimento de como se dá o comportamento 

de fenômenos quânticos a partir do processo de medição, introduzindo a noção 

de superposição de estados quânticos. Neste encontro, discutiu-se, inicialmente, 

a compreensão dos estudantes acerca de questões primárias dos fenômenos 

quânticos através da leitura dos textos. Em seguida, foi pontuado o processo de 

detecção do emaranhamento, sua dinâmica e a relação com o conceito da não-

localidade. Foi aberto espaço para que os estudantes apresentem suas 

impressões sobre a leitura prévia, bem como dificuldades no entendimento de 

ideias e/ou termos específicos da MQ.  

Para as aulas seguintes, foi solicitada a realização de uma simulação 

sobre o emaranhamento quântico (AT4) – retirada do trabalho de tese de Netto 

(2015) sobre complementaridade onda-partícula e emaranhamento quântico na 
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formação de professores de Física – e leitura do texto de Bell (1964), também 

com auxílio de questões de análise (AT5).  

3º Encontro. A aula foi iniciada com destaque nas principais contribuições 

de cada um dos estudiosos, destacando os períodos da história, os problemas e 

as hipóteses apontadas nos textos lidos, a fim de sumarizar os conceitos 

discutidos e reforçar a interpretação dos trabalhos originais. Em continuidade, 

apresentou-se o argumento da teoria de variáveis ocultas e foi utilizada outra 

analogia para exemplificá-la (AT6). Nessa atividade, estabelece-se o confronto 

entre os conceitos bem consolidados da Física Clássica com as novas 

percepções da MQ, através da discussão da teoria de variáveis ocultas. Pontua-

se a interpretação de David Bohm da teoria quântica. Os estudantes deverão 

apresentar suas respectivas impressões em relação aos aspectos conceituais, 

científicos e culturais relacionados à nova roupagem que a MQ imprime sob as 

leis conhecidas da Física. Ao término, propôs-se a leitura do último texto Aspect 

et al. (1982) que aborda a discussão sobre o emaranhamento com foco nas 

desigualdades de Bell guiado pela AT7.  

Essa sequência de leituras está em concordância com Almeida et al. 

(2001). Segundo os autores, trabalhar a leitura em aulas de Física permite inserir 

contextos sociais e históricos, com potencial para se trabalhar a ciência como 

produtora de sentidos. Sua principal contribuição é a de mostrar que a leitura 

tem um papel importante na mediação da produção de conhecimento científico 

em um contexto mais amplo. 

4° Encontro. Aula foi iniciada com discussão de fragmentos do texto de 

Aspect et al. (1982), abordando características do trabalho científico com 

socialização dos conhecimentos adquiridos. Salientou-se que não se tem a 

pretensão de fazer um estudo histórico aprofundado do experimento, nem tão 

pouco de esmiuçar completamente os trabalhos originais. Após o tempo de 

discussão inicial, foram discutidas as ideias gerais sobre MQ presentes no texto, 

contextualizando o conteúdo (emaranhamento quântico, superposição de 

estados e desigualdades de Bell).  

5º Encontro. Uma síntese sobre o debate interpretativo quanto ao 

determinismo e do conceito de não-localidade foi realizada. Esse é o momento 
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de formalização e sistematização do conteúdo. Na oportunidade, é levantada a 

discussão de que as disputas de teorias acabaram por culminar na completude 

da MQ e na pluralidade de interpretações. É feita uma discussão geral e 

integradora com destaque para a importância do avanço científico para a 

sociedade. Por fim, leituras complementares foram sugeridas sobre a 

aplicabilidade dos fenômenos quânticos. 

6º Encontro. Inicialmente, mediou-se uma discussão acerca da 

computação quântica, criptografia quântica e teletransporte quântico para um 

contexto experimental e de aplicação. Direcionou-se a reflexão sobre a 

percepção do impacto científico e tecnológico na sociedade, e, também, se 

discutiu possibilidades de seu ensino para o nível médio. Foi finalizado com a 

proposta de elaboração de um plano de aula com ênfase na presença dos 

fenômenos quânticos na cultura do século XX e XXI. Os estudantes são 

orientados a se reunirem em duplas para argumentarem entre si sobre a 

importância de se perceber/compreender as aplicações da MQ e de como esses 

conteúdos devem ser apresentados na escola básica.  

Essa proposição confronta-se com um tácito consenso sobre “Por que 

ensinar”, “O que ensinar”, “Como ensinar”, refletindo que “...ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção.” (FREIRE, 1996, p.26). Ao final da aula, foi solicitado que fosse 

feita a atividade de aprendizagem AT8 que contempla o processo de 

recontextualização (agora, voltado para o nível médio). 

7º e 8º Encontros. Como fechamento, foi proposto um momento de 

socialização de opiniões sobre como ensinar tópicos de MQ na escola básica. A 

exposição mínima do processo de transposição didática é destinada a gerar uma 

discussão sobre a competência do docente de ensinar, que começa a acontecer 

na medida em que ele consegue estabelecer um clima de respeito, confiança e 

troca com seus estudantes, no qual o próprio docente acredita na sua 

capacidade de ensinar, gerando condições de os estudantes desenvolverem a 

capacidade de aprender. É realizada uma avaliação coletiva com destaque nas 

fragilidades e potencialidades nos planos de aula elaborados. O professor e a 

turma poderão tecer comentários sobre o plano, bem como apontamentos de 
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erros e acertos. Por fim, foi realizada uma fala de encerramento, um feedback 

avaliativo e agradecemos pela participação no projeto. 

É importante salientar que nessas aulas, o professor será um mediador, 

pois a leitura por si só não se efetiva como propulsora de aprendizado científico, 

faz-se necessária a presença ativa do professor, mediando a leitura com o 

conhecimento científico almejado ao aprendizado discente. 

Quarta fase 

Esta pesquisa fundamentou-se na abordagem qualitativa e os dados 

coletados foram descritos e analisados à luz da Taxonomia de Bloom Revisada 

(TBR). (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001). A TBR é adotada como elemento 

possível para estabelecer relações de apreciação e análise crítica dos 

resultados, cuja finalidade é auxiliar a identificação de avanços no 

desenvolvimento cognitivo – engloba a aquisição do conhecimento, competência 

e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino-

aprendizagem. 

A TBR utiliza-se de uma classificação hierárquica e bidimensional 

(Quadro 1). Seus níveis se dividem em seis categorias: lembrar, entender, 

aplicar, analisar, avaliar e criar. Esses configuram a dimensão do processo 

cognitivo (coluna horizontal). Para formar a estrutura bidimensional, tem-se a 

dimensão conhecimento (coluna vertical) que envolve níveis: Efetivo/factual; 

Conceitual; Procedimental; Metacognitivo. (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001). 

 
Quadro 1. Caráter bidimensional na Taxionomia revisada de Bloom 

Dimensão do 

conhecimento 

Dimensão do processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/factual       

Conceitual       

Procedimental       

Metacognitivo       

Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 430). 

 

As descrições do enfoque bidimensional da TBR do tipo de conhecimento 

a ser adquirido (Dimensão Conhecimento) e o processo utilizado para a 

aquisição desse conhecimento (Dimensão Processo Cognitivo), segundo 

Anderson, Krathwohl (2001) e Ferraz, Belhot, (2010), é sintetizado na Figura 1 

(página seguinte).  
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A estrutura da TBR relaciona a aquisição do conhecimento, 

desenvolvimento de habilidade e competência, com a dimensão do 

conhecimento (substantivos) e a dimensão processo cognitivo (verbos). A 

dimensão do conhecimento está relacionada ao conteúdo e contém quatro 

subcategorias; enquanto o processo cognitivo é considerado como o meio pelo 

qual o conhecimento é adquirido. A taxonomia representa uma hierarquia 

cumulativa, cada nível de competências contém uma descrição útil para 

categorizar os resultados de aprendizagem, em que uma categoria da dimensão 

conhecimento mais simples é pré-requisito para a próxima categoria mais 

complexa. Para atingir o nível Conceitual (nível 2) da dimensão conhecimento é 

necessário atingir o nível Factual (nível 1); para atingir o nível Procedural (nível 

3), é necessário atingir os dois primeiros níveis (Factual e Conceitual). 

 
 
Figura 1. Descritores das dimensões do conhecimento e processo cognitivo da TBR 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Ferraz e Belhot (2010). 

 

Dominio cognitivo

Aspecto 
substantivo

Dimensao do conhecimento

Factual

Conteúdo básico que o 
discente deve dominar 
a fim de que consiga 

realizar e resolver 
problemas apoiados 
nesse conhecimento.

Terminologia, 
elementos específicos 

e detalhes.

Conceitual

Elementos mais 
simples foram 

abordados e agora 
precisam ser 
conectados.

Classificações,  
categorias, teoremas, 
modelos, estruturas e 

generalizações

Procedural

O conhecimento 
abstrato começa a ser 
estimulado dentro de 
um contexto único.

De aptidões, técnicas, 
métodos e algoritmos 
relacionados ao tema.

Metacognitivo

Utilização de 
conhecimentos 

previamente 
assimilados 

(interdisciplinares) para 
resolução de 

problemas e/ou a 
escolha do melhor 
método, teoria ou 

estrutura.

Aspecto verbo

Dimensao processo cognitivo

1. Lembrar

Reconhecer

Relembrar

Listar

Nomear

Definir

Escrever

Apontar

2. Entender

Interpretar

Exemplificar

Classificar

Sumarizar

Inferir

Comparar

Explicar

3. Aplicar

Executar

Implementar

Computar

Resolver

Demonstrar

Utilizar

Construir

4. Analisar

Diferenciar

Organizar

Atribuir

Comparar

Contrastar

Separar

Categorizar

5. Avaliar

Verificar

Criticar

Julgar

Recomendar

Justificar

Apreciar

Ponderar

6. Criar

Gerar

Planejar

Produzir

Criar

Inventar

Desenvolver

Elaborar
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Na conjuntura desta pesquisa, o foco é o domínio cognitivo, pois está 

relacionado ao aprender, dominar um conhecimento, adquirir uma nova 

informação; com fins de desenvolvimento intelectual, de habilidade e de atitudes, 

além de evidenciar o que são capazes de desempenhar com aquele 

conhecimento. (BELHOT; FERRAZ, 2010).  

Com base nessas dimensões hierárquicas, classificaram-se as atividades 

de aprendizagem (AT1-AT8), ver Quadro 2. As atividades são do tipo qualitativas 

com problemas abertos que exigem raciocínio teórico, sem necessidade do 

cálculo numérico que tem como objetivo fazer o estudante relacionar e trabalhar 

os conceitos e contextos trabalhados em sala – ver Quadro 3. O teor das 

atividades será explicitado mais adiante ao analisar as respostas dos estudantes 

as mesmas36. 

 

Quadro 2: Atividades classificadas segundo a Taxonomia de Bloom Revisada 

 

 

Quadro 3. Descrição das atividades elaboradas segundo objetivo educacional 

Atividades 
Conhecimento a ser 

adquirido 
Objetivo educacional 

AT1 - Apontar o conhecimento que o estudante tem sobre a MQ 

AT3  
AT6 

Essência da MQ 
Analogia orientadora de perguntas para percepção 
cognitiva da teoria das variáveis ocultas  

AT4 
Limites entre a clássica 
e a quântica 

Manipular simulação computacional para percepção visual 
do fenômeno do emaranhamento quântico 

AT2 
AT5 
AT7 

Compreensão da 
(in)completude da MQ 

Leitura e interpretação de textos com estímulo a 
compreensão por meio de questões abertas oportunizando 
discussões sobre o problema da completude, da não-
localidade e do realismo na teoria quântica 

AT8 
Prática pedagógica e o 
ensino de MQ no nível 
médio 

Inferir a partir de elaboração de plano de aula sobre quais 
as estratégias didáticas facilitam o ensino da MQ no nível 
médio 

 

 

 
36 As atividades AT3, AT4 e AT6 não comporá o corpus de análise de dados, tendo em vista que essas 
atividades tiveram o caráter complementar.  

Dimensão do 
conhecimento 

Dimensão do processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/factual AT1      

Conceitual   AT3 e AT6 
AT2, AT5 

e AT7 
  

Procedural     AT4  AT8 

Metacognitivo       
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Para a análise de resultados, foram usados os seguintes códigos: 1) 

nomes fictícios para os fragmentos escritos e turnos de fala; 2) trechos 

sublinhados indicam uma referência direta ao texto ou às discussões referentes 

às atividades; 3) [...] representa interrupção na fala; 4) palavras em negrito 

representam categoria de análise. Foi realizada uma transcrição de áudio literal 

dos estudantes, procurando ser o mais fiel possível à fala. Foi feita de modo 

manual buscando eliminar consideravelmente as chances de erro no material. 

Para a discussão de resultados, realizou-se uma “reflexão sobre a ação” 

que é um conceito proposto por Schön (2000). Segundo o autor, a reflexão sobre 

a ação representa um pensar do professor retrospectivo analisando o que 

aconteceu/observou e permite adotar outros procedimentos. Estabelece-se um 

pensamento reflexivo ao enfrentar as situações divergentes da prática e acabam 

por garantir uma intervenção prática racional. Para esta pesquisa, a reflexão 

sobre a ação nos ajudará na análise crítica deste curso piloto como meio de 

futuro aperfeiçoamento. 

 

4.3       Análise e discussão dos resultados 

 

4.3.1 Conhecimento Efetivo/Factual 

A primeira atividade de aprendizagem (AT1) envolve a dimensão do 

conhecimento Efetivo/Factual combinada com o processo cognitivo ‘Lembrar’. 

Os estudantes deveriam escrever um comentário expondo seu conhecimento 

prévio sobre as ideias iniciais da teoria quântica a partir de 7 afirmativas 

dispostas de modo a auxiliá-los a recordar/reproduzir características 

fundamentais que descrevem um sistema quântico.  

Durante a resolução, percebeu-se que houve dificuldade de alguns 

estudantes em relembrar efetivamente de conceitos da MQ que poderiam ter 

sido apreendidos em outros momentos através de disciplinas cursadas e/ou 

estudos anteriores. A seguir são demonstrados alguns fragmentos 

demonstrativos das respostas dos alunos: 

 

 



166 
 

“A mecânica quântica trata de fenômenos que desafia nosso senso 

comum, e nessa perspectiva a realidade... os fenômenos acontecem 

numa escala subatômica... Um fato que intriga bastante por exemplo é 

o experimento dupla fenda... e o próprio ato de medir interfere no 

fenômeno [...]”. (Rick) 

[...] “A mecânica quântica estuda fenômenos relacionados a partículas 

muito pequenas, onde essas partículas são pequenas ondas que não 

podem ser vistas a olho nu [...]”. (Lorena) 

 

Por meio dos fragmentos demonstrativos, observa-se que há presença 

superficial de características básicas da teoria quântica ou mesmo, conforme 

palavras usadas, mera repetição das afirmações presentes na atividade e 

marca-se equívocos conceituais. Adicionalmente, na tentativa de analisar o 

conhecimento dos conceitos introdutórios da MQ, questionou-se os estudantes 

sobre a diferença entre a Física Clássica e a MQ, argumentaram: 

 
“Há uma demarcação de período que ocorre.” (Rodrigo) 
 
“Pra mim tem diferença pelo seguinte, por que quando você vai para a 
escala atômica ali a gente entra em questionamentos, por exemplo, no 
fenômeno da dupla-fenda você começa a ver essa questão de ou é 
onda ou é uma partícula, você tem elétrons ejetados, tem interferência. 
Fenômenos que você explica como ondas, em dado momento você 
tem partículas. Ai você, por exemplo, um elétron ejetado nessa dupla-
fenda, um elétron passa pelas duas fendas. Outra coisa intrigante é o 
ato de medir. Você fazer a medição é como se o fenômeno ali 
assumisse outras características né. Ai essa relação do objeto de 
estudo com o observador são coisas que exigem uma interpretação. É 
uma questão complexa e desafia nosso senso comum.” (Rick) 
 
“Eu acho que a diferença maior da física clássica e pra física moderna 
ta no ponto de vista epistemológico da quebra de paradigma. Tipo 
assim, por exemplo, segunda lei de Newton, lei fundamental da 
dinâmica, força varia no tempo, ai vem Einstein com a relatividade. Isso 
é uma ruptura paradigmática. São duas coisas diferentes. Com a 
mecânica quântica, é a mesma coisa.” (Leo) 
 
“A mecânica quântica de certa forma acaba considerando a mecânica 
clássica, não que errada, mas limitada. Há um certo limite.” (Rick) 
 

 
É marcada uma breve noção do que representa a teoria quântica para a 

Física, mas se observa repetição de equívocos conceituais. Todos os estudantes 

haviam cursado Física Moderna com um foco em tópicos da antiga teoria 

quântica, mas é provável que esse contato prévio não tenha sido suficiente para 

internalizar conceitos importantes, como o conhecimento sobre dualidade onda-

partícula ou problema da medição. A exemplo disso, Rick afirma: “Fenômenos 

que você explica como ondas, em dado momento você tem partículas”. 
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Nesse trecho, é possível perceber a ausência de um entendimento do que 

significa a dualidade onda-partícula para a MQ. Para Rick é como se o elétron 

fosse uma onda e subitamente mudasse para partícula, desconsiderando a 

capacidade dos entes físicos subatômicos de se comportarem ou terem 

propriedades tanto de partículas como de ondas, comportando-se de um ou 

outro modo dependendo do experimento específico. 

Pessoa Junior (2003) apresenta duas maneiras para definir dualidade 

onda-partícula: 1) denominada versão fraca: “para qualquer objeto microscópico, 

pode-se realizar um experimento tipicamente ondulatório (como um de 

interferência), mas a detecção sempre se dá através de uma troca pontual de 

um pacote mínimo de energia” (PESSOA JR, 2003, p.03); 2) denominada versão 

forte e que está arraigada à Interpretação de Copenhague: “um sistema quântico 

ou exibe aspectos corpusculares (seguindo trajetórias bem definidas), ou 

aspectos ondulatórios (como a formação de um padrão de interferência), 

dependendo do arranjo experimental, mas nunca ambos ao mesmo tempo. 

(PESSOA JR, 2003, p.18). Portanto, a maneira com a qual esse estudante 

compreende a matéria e a luz é ainda confusa.  

Com esses dados pode-se inferir que o conhecimento Efetivo/Factual dos 

estudantes é limitado, pois não se consegue verificar o nível de desenvolvimento 

cognitivo ‘Lembrar’ – produção de informação proveniente da memória. No 

entanto, com a participação durante a aula inicial, favoreceu-se o processo de 

discussão por estabelecer trocas mútuas de significados.  

A professora mediadora, ao contextualizar as concepções aceitas 

cientificamente, cria oportunidades de interação e todos podem aprender, visto 

que reforçam a organização da sua estrutura cognitiva. Aproveitou-se esse 

momento para ressaltar aos estudantes a importância da utilização da bagagem 

para a construção de conhecimento. 

 

4.3.2 Conhecimento Conceitual 

Na dimensão do conhecimento Conceitual, esperava-se perceber a 

capacidade dos estudantes de interpretação dos textos científicos a partir da 

compreensão conceitual-contextual dos elementos básicos da teoria quântica 
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com os aspectos mais elaborados. Essa etapa é regida pelas atividades AT2 

com a leitura de Einstein et al., (1935) e Schrödinger (1935); AT5 referente ao 

texto de Bell (1964); AT7 com a leitura de Aspect et al. (1982). Nessa fase, não 

é a aplicação de um conceito que é importante, mas a consciência de sua 

existência. 

Ao designar a leitura e a interpretação dos textos científicos, foi explorado 

o nível de cognição ‘Analisar’ – fragmentando informação de um conjunto 

complexo em partes pequenas, a fim de verificar como se correlacionam no todo. 

Por meio da AT2, os estudantes, quando questionados sobre do que trata os 

textos de Einstein et al., (1935) e Schrödinger (1935), qual a problemática ou que 

posição se assume/defende etc., responderam: 

 

“[...] os autores (EPR) assumem uma postura conservadora do ponto 

de vista da não aceitação da nova teoria propor a impossibilidade de 

determinação... textos como esse não tem o menor interesse em 

aproximar-se do leitor comum [...]. Existem várias coisas que não 

entendi no texto de Schrödinger, relacionadas ao contexto da 

discussão do tema e eu gostaria de saber um pouco mais [...]”. (Leo) 

“O texto trata de uma discussão acerca das implicações da teoria 

quântica sobre a realidade física, é perceptível inicialmente dois 

problemas: a descrição da realidade dada pela função de onda na 

mecânica quântica não é completa, ou estas duas quantidades não 

podem ter realidade simultânea. O texto aparenta uma leitura fácil, 

mostra os embates que foram travados na época [...] Para Schrödinger 

a rejeição do realismo tem consequências lógicas... o valor medido 

deve determinar a realidade... O texto apresenta uma leitura um tanto 

complexa, no entanto foi satisfatório em termos de conhecimento.” 

(Rick) 

“A ideia central do texto é clara e objetiva, mas no que diz respeito ao 

tema especifico que envolve a Mecânica Quântica, torna-se 

complicado para quem não tem familiaridade com a mesma [...]. A 

linguagem específica e avançada faz o leitor pensar e refletir, 

necessitando de uma adaptação para ser aplicada em livros didáticos, 

justamente pelo caráter conceitual e matemático que a Mecânica 

Quântica apresenta. Na abordagem específica, tive algumas dúvidas a 

respeito de alguns conceitos como: grau de liberdade e o caráter 

quântico da função de onda.” (Rodrigo) 

 

Como resultado, evidencia-se que os estudantes tiveram dificuldades com 

a interpretação dos textos científicos, seja pelo fato de ser um texto original de 

cientista ou por conceitos não conhecidos/reconhecidos pelos estudantes. As 

dificuldades interpretativas são atribuídas, por exemplo, ao fato de considerar a 
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“leitura um tanto complexa” (escritos de Rick); outros apontam que o texto 

apresenta uma “linguagem específica e avançada” (escritos de Rodrigo). 

Apesar disso, dos fragmentos escritos temos indícios de que a abordagem 

contextualizada estimula o interesse dos estudantes – ao passo que 

sinalizam, por exemplo, que “gostaria de saber um pouco mais” (escritos de Leo) 

– com grande potencialidade para auxiliá-los na busca pela compreensão dos 

conceitos presentes nos textos. Esse aspecto é reforçado em suas falas: 

 
“Professora, essa questão de Einstein não aceitar, ele tinha uma 
postura, era realista né? [...] No ato da medição é que você vai, vamo 
dizer assim, definir as características do objeto de estudo, né? E pra 
Einstein a partícula já vai ter características definidas, isso é concepção 
do realismo.” (Rick) 
 
“Eu tive a impressão que, de qualquer sorte você tem o clássico que já 
definido, mas o que me chama atenção é em relação ao estado, na 
teoria por exemplo. O que seria o estado, a configuração. O estado 
dinâmico por exemplo, na mecânica ne Newton se você tiver a posição 
e a velocidade, ou posição e momentum você consegue determinar 
tudo a partir dali com estado bem definido. Estado termodinâmico você 
tendo P, V, T, também determina. E você consegue prever o que vai 
acontecer. Um problema muito grande na mecânica quântica é que 
esse estado é como se estivesse incerto comparado com o clássico, 
você não tem estado bem definido, não sei se essa colocação é boa 
‘bem definido’, mas você não consegue predizer. Foi o que mais eu 
entendi. Que Einstein, por exemplo, falava em mecânica incompleta 
justamente por isso. Não se define estado como no universo clássico.” 
(Leo) 

 

Embora apresentem dificuldade em interpretar os textos, os estudantes 

começam a fazer inferências sobre os conceitos de realismo, definição de 

estado quântico, ato de medição, etc. É percebido, durante a mediação e 

interação, que apesar das dificuldades iniciais, os estudantes caminham para o 

entendimento de que um elemento de realidade física implica em um valor 

determinado para uma quantidade física: “tem o clássico que já definido, [...]. E 

você consegue prever o que vai acontecer” (falas de Leo) – ou seja, realismo e 

determinismo. Enquanto que na MQ tem um estado quântico com densidade de 

probabilidade que implica no problema da medição: “você não tem estado bem 

definido, [...] não consegue predizer. [...] Não se define estado como no universo 

clássico.” (falas de Leo). Então, como consequência, passaram a discutir a 

questão de completude da MQ: 
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“Ai fala em realidade física, tem uma palavra interessante que é 
completude.” (Leo) 
 
“Condição de completude, é como se faltasse isso para ter uma 
realidade física.” (Rick) 
 
“Tem que satisfazer essa condição. Ai essa parte de realidade física já 
tá estabelecido na teoria.” (Joaquim) 

 

 

Para os estudantes ficou claro o dilema argumentado por Einstein et al. 

(1935), de que a teoria quântica deveria contempla todos os elementos de 

realidade física. A teoria estaria completa se atendesse o realismo. Nesse 

momento da aula, foi feita a relação com o texto de Schrödinger (1935), 

destacando etapas importantes da ruptura com o determinismo clássico com a 

percepção de que se tratava, na época, de uma discussão ainda em aberto: 

 
“Eu acho também que os físicos nessa época estavam num momento 
de discutir essas questões, as implicações que a matemática, que o 
formalismo provocou inicialmente [...].Não tinha um consenso da 
melhor forma né, você tinha a interpretação que mais vigorava, a 
interpretação da complementariedade, mas era uma discussão ainda 
efervescente. Eu entendi assim.” (Rick) 
 
“Também dá pra perceber que essa época aí chegou uma galera que 
tem muito prestigio na comunidade cientifica criticando a mecânica 
quântica e Schrödinger chegou para defender. Aí ele fez uma resposta 
para essa crítica dizendo que a teoria é completa. Acho que um artigo 
completa o outro como se fosse uma resposta a crítica.” (Leo) 
 
[...] 
 
“Eles respondem partindo do pressuposto que prevendo o valor de uma 
quantidade física, então existe um elemento de realidade física 
correspondente. Então vai fazer toda argumentação e eles percebem 
que isso não acontece na mecânica quântica e assume que não está 
completa”. (Rick) 
 
“Isso de acordo com a mecânica clássica que é tipo uma concepção 
determinista né?” (Rodrigo) 
 
[...] 
 
“Na detecção que devia se ter sempre o mesmo resultado, daí eles se 
deparam com uma nova situação. Por isso eles falaram que a teoria 
não era completa.” (Rodrigo) 
 
“O artigo de Schrödinger apresenta uma resposta ao EPR, mas ainda 
não é uma questão definida na física.” (Leo) 
 
“Se estabelece discussões a partir do que se conhece da física, mas 
aí se percebe a incompletude.” (Lorena) 
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Esse momento levou os estudantes a fazerem suposições do porquê se 

questiona a teoria quântica em relação a caracterização de um sistema 

(discussão no campo da epistemologia). Além disso, percebem a acentuada 

defesa do ponto de vista realista em torno dos fundamentos da teoria, bem como 

debates com grandes físicos como protagonistas (discussão no campo 

filosófico). No entanto, ainda não há avanços para a visão de que se trata de 

uma questão interpretativa dos fenômenos quânticos. Como mediação, o critério 

de realidade foi pontuado.  

Foi destacado que Einstein et al. (1935) questionavam a MQ 

considerando que se for possível prever o valor de uma grandeza física, 

independentemente da realização de uma medida, teria uma teoria física real. 

Mas, em um sistema quântico tipo o experimento mental proposto, o qual 

estabelece que não é possível existir ações a distância ocorrendo 

instantaneamente ou com velocidade superior à da luz, ficaram comprometidos 

os critérios de realidade física e de localidade o que levam os físicos 

supracitados a questionar a completude. 

Conceitualmente, os estudantes são levados a analisar o significado físico 

do experimento do gato de Schrödinger e extrapolam para o problema da 

medição: 

 
“É que na verdade o grande problema da mecânica quântica é a 
medição, então como no texto ele enfatiza, a medição não vai dá o 
mesmo valor.” (Rodrigo) 
 
“Eu vejo assim, nesse artigo Schrödinger tenta mostrar para a 
comunidade cientifica que a teoria é completa. Eu não sei, mas eu acho 
que ele estava rebatendo a crítica de Einstein. O gato de Schrödinger, 
uma hora o gato morre, outra não morre, são dois estados físicos. 
Como se fosse um princípio de superposição. Que na mecânica 
quântica vai levar em consideração todas as possibilidades, por isso o 
gato vai estar vivo e morto, uma superposição.” (Leo) 
 
“Você fazer a medição, saber se o gato tá vivo ou morto é preciso 
observar, você abrir a caixa. Aí a interpretação da complementariedade 
fala exatamente isso, ele pode tá em todos os estados possíveis. O 
que vai definir é o ato de observar, mas assim é uma coisa sei lá, 
porque como é que o gato vai tá vivo e morto ao mesmo tempo ne?” 
(Rick) 

 

Nesse momento, os estudantes começaram a analisar as conjecturas de 

Schrödinger e o modo como o autor chegou ao princípio de superposição de 
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estados, fazendo inferências de como a incerteza e a probabilidade 

influenciaram diretamente a percepção dos fenômenos: 

 

“Eu acho que tá surgindo um novo princípio muito importante, que é 
essa questão da superposição. Já vi que tem autores que fala que o 
princípio da superposição é um dos pilares da teoria, como o princípio 
da incerteza. Eu acho que essa discussão do princípio da 
superposição, uma coisa mesmo absurda, mas eu acho que 
justamente a ideia dele era estabelecer essa questão. O ponto central 
desse experimento é a superposição.” (Rick) 
 
“Eu acho que a incerteza afeta coisas microscópicas, visíveis e 
invisíveis, então por afetar, porque é algo que o indivíduo em qualquer 
momento vai tá interferindo no ato da medição, então esse princípio 
como ele quebra o mundo clássico de uma certa forma porque não se 
tem, todos estava habituados ao método que medindo antes você já 
saberia o que seria medido no final, mas agora é algo voltado a 
probabilidade de acontecer ou não.” (Joaquim) 
 
“Em certo momento no texto, ele falou uma coisa que não fala muito 
no texto, mas ele falou bem assim, que tudo que tem no clássico, tipo 
momentum linear, velocidade, mas ele fala assim, o problema é o 
seguinte aqui quando se mede uma coisa quando se mede de novo já 
é outra coisa. Os conceitos são mantidos. Seria a justificativa para o 
problema da medida? Para justificar que o estado muda por causa 
disso?” (Leo) 

 

 

Finalmente, os estudantes concluíram que a controvérsia existente a 

respeito da completude da teoria caminha para o problema da medição. Ficou 

demarcado a nova forma de ver os fenômenos em nível subatômico: “[...] todos 

estavam habituados ao método que medindo antes você já saberia o que seria 

medido no final, mas agora é algo voltado a probabilidade de acontecer ou não.” 

(fala de Joaquim). Discutiu-se que a interpretação de Copenhague defendia a 

MQ enquanto não determinística, apoiando-se em um caráter probabilista, como 

o próprio Schrödinger argumenta em seu texto. Nessa discussão, foi possível 

perceber também uma inclinação para questões interpretativas dos fenômenos 

quânticos sobre a influência do observador no ato da medição e o que representa 

o emaranhamento na teoria: 

 
 

“O que se começa fazer é um paralelo com essa questão do 
determinismo e o ato de medir, porque assim, até então temos coisas 
bem definidas com variáveis conhecidas, aí não é bem assim. Daí 
começa a ter essa discussão de como ocorre o processo de medida e 
vai acontecer essa questão aí da superposição né. Um observador vai 
ter uma interação com o fenômeno. O observador vai ser uma coisa 
crucial no processo e eu acho que o problema sai dessa questão de 
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você tornar a coisa, esse determinismo, em que medida a teoria 
permitirá prever.” (Rick) 
 
“O exemplo do gato, o ato da medição vai determinar se ele tá vivo ou 
se ele tá morto. Então, tipo, o que acontece tá associado ao 
emaranhamento, mas o ato de medir você vai saber se tá vivo ou 
morto, mas se fizer de novo vai se perder a informação.” (Leo) 
 
“O sistema é modificado com a medida, altera a realidade. Então no 
emaranhamento, se você conhece uma grandeza A você vai saber do 
outro.” (Lorena) 
 
“É como se tivesse uma partícula em um ponto e outra em outro ponto, 
porém tivesse um, a fonte ela tá enviando o fóton, elas estariam se 
comunicando.” (Joaquim) 
 
[...] 
 
“Einstein como era um cara realista tinha a ideia que as coisas 
acontecem independente do observar. Já para Schrödinger o 
observador tinha papel fundamental no fenômeno. Ele introduz o 
princípio da superposição e discute a interferência do observador no 
processo de medida.” (Rick) 
 
“Propõe um novo paradigma que impõe a ruptura clássica.” (Lorena) 
 
[...]  
 
“Professora, uma coisa que quero perguntar, a gente tá falando do 
problema da medida, mas será que nas outras interpretações existe 
esse problema também?” (Rick) 

 

Apesar da extensão do texto de Schrödinger (1935) proposto como 

discussão do artigo de Einstein et al. (1935), aspectos essenciais são captados 

pelos estudantes. A discussão do experimento do gato de Schrödinger traz à 

tona questionamentos quanto a relação do processo de medição com o 

surgimento da conceituação do emaranhamento quântico: “começa fazer é um 

paralelo com essa questão do determinismo e o ato de medir, [...]. Daí começa 

a ter essa discussão de como ocorre o processo de medida [...].” (fala de Rick); 

“[...] o que acontece tá associado ao emaranhamento, [...]” (fala de Leo). 

Entende-se que o experimento mental ilustra que para Schrödinger, o 

emaranhamento era uma característica inerente da MQ. 

A leitura desses primeiros textos envolve a abordagem da caracterização 

da MQ como incompleta por Einstein et al. (1935). Foi discutido também o 

fenômeno do emaranhamento através da possibilidade (criticada pelos autores) 

da existência de uma ação instantânea à distância entre partículas, algo como 

se uma partícula “soubesse” o que acontece com a outra. Os estudantes 
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começaram a construir sua compreensão de modo a entender que é o ato de 

medir/observar que faz com que a grandeza física assuma determinado valor – 

interpretação não-realista da MQ. 

Em continuação, limitações de interpretação e compreensão também 

ocorrem na AT5 referente ao texto de Bell (1964). Ao questionar, o que 

entenderam do texto, os principais argumentos apresentados pelo autor sobre a 

existência de estados emaranhados, suas consequências e admissão de um 

modelo de variáveis ocultas, os estudantes responderam: 

 

“[...] a exigência da localidade tornava os resultados estatísticos 

incompatíveis. No entanto, foi construído uma interpretação de 

“variável oculta”, que leva em consideração a ideia de não-localidade... 

não entendi o argumento em torno da matemática [...]”. (Rodrigo) 

“O texto aborda a localidade de uma teoria que não é completa, por 

não ter a capacidade de prever novos incrementos [...]. Se a função de 

onda for considerada completa, não haverá novas hipóteses para 

implementar a teoria e a Mecânica Quântica terá seu objetivo 

cumprido.” (Joaquim) 

“O autor tenta explicar a variável oculta da mecânica quântica através 

de artifícios como o exemplo defendido por Bohm... Se a medição do 

componente σ⃗⃗ 1 ∙ a⃗ , onde a⃗  é algum vetor unitário, produz o valor + 1 

então, de acordo com a mecânica quântica, a medição de σ⃗⃗ 2 ∙ a⃗  deve 

produzir o valor -1 e vice-versa.  [...] o resultado de cada medição 

individual é determinado de uma variável extra, pois o valor dessa 

variável é desconhecido em instantes iniciais.” (Leo) 

 

O esperado era que discorressem sobre a teoria de variáveis ocultas e as 

alterações quanto ao pensamento físico de interpretação da natureza dos 

sistemas quânticos demonstrando compreensão de como o ato de medir altera 

os resultados. No entanto, conforme exemplificado nos escritos, os estudantes 

continuaram sinalizando fragilidades no entendimento dos conceitos quânticos 

abordados, bem como apresentando erros conceituais ao afirmar, por exemplo, 

que a “teoria não é completa” (escrito de Joaquim) – aspecto que já havia sido 

discutido como inconsistente. 

Ao serem questionados sobre quais os argumentos apresentados no 

artigo de Bell (1964) que convergem para o problema de “completar” a descrição 

quântica, obtivemos como resposta uma organização de ideias: 
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“Ele tem a intenção de restaurar a casualidade e a localidade da teoria 
é um dos pontos principais. É o que deseja fazer.” (Joaquim) 
 
“Ele parte dessa ideia, da questão de localidade, e começa com a ideia 
de Einstein.” (Rick) 
 
“Ele pega e dá um exemplo definido por Bohr de um spin que assume 
direções opostas, ele fala do spin 1 e do 2 com a medição da 
componente 1, onde há a amplitude que produz um valor positivo então 
a outra assume um valor negativo. Fala que as medições feitas em 
lugares distantes uma da outra, o resultado da medição desse tipo 
deve ser pré-determinado com função de onda que determine os 
resultados [...] Ele discute a realidade simultânea.” (Mateus) 
 
“Pra mim o texto que ele construiu para ir de encontro com a ideia de 
localidade, mas depois os resultados mostram outra coisa.” (Rick) 
 
“Então as desigualdades ela vai tipo romper com essa questão de 
realismo local de certa forma porque você tá partindo da ideia de que 
desigualdade uma coisa que você tá fazendo aqui no sistema A, 
interfere no sistema B.” (Alice) 
 
[...] 
 
“Essa questão da predeterminação, tem a ver com você conhecer o 
sistema A como estão emaranhadas consequentemente você pode 
predeterminar a situação do sistema B. Com esses resultados, para 
Einstein o problema tá na mecânica quântica, mas depois o problema 
esteja na forma como estamos analisando. Precisamos ter uma nova 
concepção sobre o realismo local.” (Rick) 
 
“Acho que tinha a esperança de ainda completar.” (Lorena) 
 
“Pelo que parece pra mim, nos argumentos de Einstein a mecânica 
quântica tá incompleta, já Schrödinger e Bell não fala isso, eles 
defendem que precisava se desvincular dessa ideia de realismo local 
porque pra eles já estaria completa.” (Rick) 
 
“Tentar seguir outro caminho.” (Lorena) 
 
“Pra ele teria de abandonar um ou outro. Ou realismo, ou localidade.” 
(Alice) 

 

As correlações entre o trabalho de Bell e as conceituações quânticas são 

perseguidas coletivamente, pois os estudantes buscam estabelecê-las – 

aspectos importantes para alcance do nível ‘Analisar’. Torna-se mais clara a 

noção de que ou o realismo ou a localidade devem ser abandonados (ver falas 

Rick e Alice em destaque). Quando mais uma vez foi perguntado quais as 

conclusões de Bell e qual sua contribuição essencial para a discussão, teve-se 

como resposta: 

 
“Pra ele a localidade é medir dois sistemas sem que haja interferência.” 
(Rick) 
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“A realidade é manter o comportamento independente do observador, 
e obter sempre o mesmo resultado.” (Lorena) 
 
“Pra teoria ser completa tem que resolver o problema de realidade e 
localidade.” (Mateus) 
 
“É isso. Ou você define a localidade e esquece o realismo, ou você 
tenta ter o realismo e não sabe o que acontece com a localidade.” (Leo) 

 

A partir dessas respostas, obtidas durante a aula com discussões sobre 

como Bell fez uso do princípio da superposição aplicado a sistemas compostos 

(emaranhados) tendo a desigualdade violada, percebeu-se que os estudantes 

iniciam – sutilmente – a assimilação de como a MQ se mostrou incompatível com 

o princípio de realidade e com a condição de localidade. Nesse momento, 

discutiu-se como o advento do artigo de Einstein et al. (1935) e sua conclusão 

final de que a MQ não seria completa promoveu o surgimento de teorias que 

buscavam complementá-la com parâmetros adicionais. Para estados 

emaranhados, esses parâmetros seriam propriedades comuns dos membros do 

sistema que não seriam tratadas pela MQ. Estas teorias ficaram conhecidas 

como Teorias de Variáveis Ocultas. Foi discutido também como o 

emaranhamento leva ao que hoje é chamado de não-localidade quântica. 

Para finalizar essa sequência de análise de textos, foi solicitado a leitura 

do texto de Aspect et al. (1982). Não houve um aprofundamento nas respostas. 

Quando perguntado qual é a ideia mais importante que o autor pretende explicar, 

os estudantes respondiam: 

 

“Com esse experimento, as desigualdades de Bell tornaram-se 
possível de teste salientando um novo olhar sobre a Mecânica 
Quântica. A gente entende que é necessário desvincular-se da 
concepção clássica para entender a quântica.” (Lorena) 

“É justamente mostrar que partindo da ideia estabelecida do paradoxo 
EPR, questão da localidade, o realismo, tem toda uma discussão 
interligada. Aí você tem as desigualdades de Bell com o argumento 
matemático e por fim o resultado experimental. A violação das 
desigualdades de Bell que traz a ideia de que a MQ precisa abster de 
toda argumentação do realismo e tal. Vamos dizer assim, de certa 
forma sepulta com esse experimento. Que a forma de você analisar 
não é partindo dessa ideia.” (Rick) 
 
“Mesmo experimentalmente, vamos dizer assim, a gente vai perceber 
que os resultados estão a favor da Mecânica Quântica e não dessa 
ideia de incompletude.” (Mateus) 
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Os estudantes não discutiram satisfatoriamente a confirmação 

quantitativa das previsões quânticas, não falaram em como Aspect et al. (1982) 

aceita o comportamento correlacional de um sistema emaranhado descartando 

a possibilidade de variáveis ocultas, nem como tornaram falsa a hipótese de 

Einstein et al. (1935) de que a MQ não seria completa. Em vez disso, apenas 

disseram que o experimento trouxe “um novo olhar sobre a Mecânica Quântica” 

(fala de Lorena) e que “os resultados estão a favor da Mecânica Quântica” (fala 

de Mateus). Encerra-se a discussão em torno dos textos evidenciando como o 

experimento de Aspect et al. (1982) tornou falsa a hipótese de Einstein et al. 

(1935) de que a MQ não seria completa admitindo a completude e a observação 

da não-localidade de sistemas emaranhados. 

Com esses resultados, não há fortes indícios de compreensão conceitual 

e os próprios estudantes reconheciam suas dificuldades; no entanto, de modo 

geral, as atividades refletiram o que afirma Almeida e Queiroz (1997, p. 67), “não 

impede que eles se manifestem motivados pelo texto, se a leitura for organizada 

como uma atividade que lhes pareça significativa”. Ao passo que liam os textos, 

entendiam o processo de construção do conhecimento científico da MQ e 

revelavam-se motivados para continuar investindo no processo de 

aprendizagem. Conforme se verifica em suas falas: 

 
“Eu estou gostando. A gente fala que nunca tivemos contato com a 
MQ, mas já sabemos que é muita matemática e pouca discussão. É 
incipiente em nossa formação discussão histórica em termos 
conceituais. Os professores não falam muito em interpretações. Ai pra 
mim, tive dificuldade, alguns tiveram também, principalmente com o 
texto de Schrödinger que é o mais extenso, mas aos poucos a gente 
consegue compreender. E você consegue compreender os textos 
quando você começa interligar todas as ideias ali.” (Rick) 
 
“O que eu mais compreendi foi essa sequência.  Com o primeiro texto 
nem tanto, mas o segundo texto eu não entendi quase nada. Mas 
depois eu fui ler os outros e percebi as relações.” (Lorena) 
 
“Eu também, eu consegui compreender os conceitos de 
emaranhamento, das desigualdades de Bell, a ideia central dos textos. 
Depois desse processo todo, da leitura dos quatro textos, eu consigo 
ter a ideia geral do panorama, a sequência histórica né. O problema 
levantado, depois vem uma tentativa de justificativa do problema, e 
depois a discussão das desigualdades. Então dá pra entender mais ou 
menos o estabelecimento dessas discussões e a confirmação depois. 
Foi difícil, mas a gente conseguiu superar.” (Rodrigo) 
 
“Foi proveitoso, tá sendo proveitoso o estudo do conteúdo. Apesar de 
que, particularmente eu nunca tive contato com conteúdo da MQ. Não 
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peguei a disciplina optativa. Então, essa parte histórica tendo como 
foco essa discussão, nos trouxe um conhecimento, uma ideia do que é 
a MQ. Então já dá uma certa luz que é muito interessante como um 
todo. Tive muita dificuldade com os textos, mas deu para dar uma 
clareada.” (Leo) 

 

Em síntese, a falta do conhecimento conceitual prévio, bem como seu 

desenvolvimento incipiente durante a implementação da proposta implicou em 

dificuldades de aprendizagem. É reconhecido que a leitura em si não favorece o 

aprendizado de conceitos físicos, assim como a prática de leituras no ensino de 

Física não é usual; no entanto, se utilizada como ferramenta didática pode 

contribuir como formadora de sentidos dos conceitos físicos para os estudantes. 

Contrário ao que afirma Montenegro (2005), a inclusão da leitura de textos de 

cientistas, pelo menos no contexto aplicado, não facilitou o processo de 

compreensão conceitual.  

Os resultados mostram que a leitura dos quatro textos originais 

possibilitou aos estudantes percepção do processo de construção do 

conhecimento científico da MQ, conectando-os aos conhecimentos básicos para 

chegar a compreender o processo de ruptura com o determinismo e a aceitação 

da não-localidade na teoria quântica. Mas, mais relevante que o contato com a 

fonte primária foram as discussões mediadas. Os estudantes foram conduzidos 

a pensar e ficou evidente que processualmente conseguiram interpretar os 

textos dentro de seus contextos. 

Assim, a contextualização histórica cumpre seu papel, perante o ensino 

de Física, de criar condições para que os estudantes experimentem a ciência e 

o conhecimento no próprio processo de sua produção. O que torna a 

compreensão desses episódios momento ímpar na formação docente. 

Entretanto, houve limitações no processo de aprendizagem. Percebeu-se 

a necessidade de maior atenção para a abordagem conceitual como, por 

exemplo, a compreensão de uma interpretação da teoria para sustentação de 

conceitos como o princípio da incerteza ou a dualidade onda-partícula. O contato 

com a MQ através da HFC, para melhor percepção do processo de construção 

do conhecimento e das dificuldades enfrentadas pelos cientistas, foi garantido, 

porém não houve avanço conceitual. De acordo com Bloom (1986), o indivíduo 
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utiliza informações originais, para posteriormente ampliá-las, abreviá-las ou 

interpretá-las, então, é preciso buscar oportunizar as duas coisas. 

 

4.3.3 Conhecimento Procedimental/Procedural 

O conhecimento Procedimental/Procedural foi a última dimensão 

analisada. Através da atividade AT8, que propõe a elaboração de plano de aula, 

explorou-se o processo cognitivo ‘Criar’ – envolve o desenvolvimento de 

propostas novas e originais, partindo da reunião de dados. Os estudantes 

precisariam articular seu conhecimento sobre MQ aos aspectos básicos de 

transposição didática, observando as relações didático-pedagógicas e 

estratégias metodológicas para o ensino. Foram apresentados cinco planos de 

aula com tópicos da antiga MQ e dois sobre a MQ propriamente dita. A fim de 

exemplificação, segue o plano do estudante Joaquim (Quadro 4): 

 

Quadro 4. Plano de aula 
 

I. Plano de aula 
 
II. Dados de Identificação: 
Professor (a): Joaquim 
Conteúdo: Mecânica Quântica 
Série: 3º ano Ensino médio 
 
III. Tema:  Mecânica quântica (MQ) 
 
IV. Objetivos:  
Objetivo geral: Compreensão conceitual, histórica e fenomenológica da problemática 
inicial do surgimento da teoria quântica no que diz respeito à completude da mesma.  
 
Objetivos específicos: Visualizar o determinismo clássico e a problemática da quebra 
paradigmática que ocorreu no processo, introduzir o princípio de incerteza de 
Heisenberg, a ideia e importância da função de onda na mecânica quântica.  
 
V. Conteúdo: Contexto histórico (20 min) 
 
VI. Desenvolvimento do tema: Contextualização histórica  
 
VII. Recursos didáticos: PowerPoint 
 
VIII. Avaliação: Avaliação processual. 
        Atividades: Perguntas problemas 
 
XIX. Bibliografia: Pode a descrição da Mecânica Quântica sobre a realidade física ser 
considerada completa? (A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen, 1935). 
Tópicos da física Volume 3, Newton, Gualter, Helou editora Saraiva. 
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O exemplo (Quadro 4) não leva a perceber adequadamente o que seria 

de fato realizado. Em geral, os planos de aula revelam que a esperada 

articulação conteúdo-estratégia-recurso não foi plenamente alcançada. Os 

estudantes tiveram dificuldades para se empreender esta tarefa e, portanto, 

pode-se elencar cinco tipos de equívocos recorrentes, a saber: 1) carência de 

informações sobre os objetivos de ensino; 2) tempo de duração não definido; 3) 

limitação na apresentação das estratégias metodológicas a serem utilizadas; 4) 

erro na descrição e/ou do processo de avaliação; 5) referências limitadas ou não 

seguras.  

Esses resultados marcam uma dicotomia entre teoria e prática, pois, 

sinalizam-se dificuldades para além do conhecimento específico: objetivos são 

colocados sem real compreensão do que se deseja alcançar. Por exemplo, sob 

o objetivo geral “compreensão conceitual, histórica e fenomenológica da 

problemática inicial do surgimento da teoria quântica”, será que todos os itens 

citados poderão ser alcançados ao nível médio? Será esse um foco adequado 

ao público-alvo? Restou a grande preocupação: qual visão de ensino de Física 

os futuros professores estão desenvolvendo? Essa é uma questão fundamental. 

Mesmo sobre influência da contextualização histórica, não se percebeu 

uma compreensão de que se tem uma intencionalidade com o uso didático da 

HFC em aula. Ao redirecionar essa prática para o ensino médio, os estudantes 

reproduzem erros que poderiam ser evitados a partir de conhecimento sobre as 

fontes confiáveis da história da ciência. Por exemplo, a estudante Lorena diz 

preparar uma aula para “falar sobre Física Quântica, de sua pré-história à 

discussão sobre o seu conteúdo essencial”, então inicia com o questionamento 

“o que é a Física Quântica?” e segue falando da origem da teoria.  

O problema é que os estudantes se preocupam em mostrar aspectos da 

MQ e não em ensinar algo para alguém. Analisando os planos, não se percebe 

o tipo de cidadão que se quer formar, porque a grande maioria coloca objetivos 

de conteúdo; poucos explicitam os objetivos educacionais. No caso de Joaquim, 

por exemplo, se perde o foco na história e em suas contribuições. No entanto, o 

conhecimento Procedimental/Criar envolve gerar, planejar, produzir, inventar, 

desenvolver etc. Nesse sentido, os estudantes criaram planos, mas apresentam 

limitações nos procedimentos. 
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De todo modo, a dimensão procedimental esbarra, entre outros aspectos, 

no que diz respeito aos conhecimentos necessários para a formação de um 

profissional que atenda as especificidades atribuídas ao ser professor. Esse 

problema somente poderá ser resolvido em um trabalho conjunto e sistemático, 

talvez a longo prazo, com colegas docentes das diversas disciplinas do curso. 

Logo, não há condições de se obter respostas isoladas.  

Algumas medidas concretas são urgentes. Soluções para melhor formar 

o professor de Física precisam ser paulatinamente encontradas e concretizadas, 

do contrário, várias gerações de estudantes estarão comprometidas. Sobre isso 

inferiu-se que um caminho possível é promover efetivamente a inter-relação 

entre as disciplinas teóricas e as práticas. 

Em suma, a análise dos resultados de acordo com a Taxonomia de Bloom 

Revisada revela que as contribuições esperadas com a implementação da 

proposta didática esbarram em limitações no processo cognitivo. Esses 

resultados são resumidos em três aspectos: 

1. Conhecimento: Lembrar/Entender 

- O conhecimento prévio sobre os conceitos fundamentais da MQ não 

fora, anteriormente, aprendido – o que gerou algumas dificuldades para 

entender aspectos teóricos pertinentes ao contexto histórico apresentado; 

2. Competência: Analisar 

- São capazes de interpretar os textos dos cientistas, analisando-os em 

seu contexto, mas há limitações enquanto a compreensão conceitual;  

- O incentivo à análise textual proporciona novas oportunidades para a 

aprendizagem, mas precisa ser melhor pensada em termos de sua 

proposição no processo didático; 

3. Habilidade: Criar 

- A superficialidade nos planos de aula marca características de má 

formação do futuro professor; 

- Não houve a articulação desejada entre a teoria e a prática, mas foi 

reconhecido que a HFC amplia a visão do conteúdo, estimula a 

criatividade e proporciona oportunidades de aprendizagem, embora seja 

ainda preciso um conhecimento mais consistente da MQ. 
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4.3.4 Reflexão sobre a ação 

O processo de reflexão sobre a ação foi iniciado através da consulta de 

opinião aos discentes sobre os tipos de atividades desenvolvidas na aula. As 

respostas fornecem indícios sobre o envolvimento dos estudantes com o 

trabalho realizado, como se mostra a seguir: 

 
“Na minha opinião, a gente entra aqui com um nível de conhecimento, 
e a gente sai em outro patamar. Claro que a gente não vai ter uma 
compreensão profunda de tudo que foi discutido aqui, mas a gente sai 
com outra visão. Até porque na disciplina de Mecânica Quântica que a 
gente tem, não vemos essas coisas, vemos só a parte matemática [...]”. 
(Rick) 
 
“É um ponta pé inicial para a gente entender que a clássica é diferente 
da quântica. Eu acho que de fato foi muito positivo e nos ajuda a discutir 
a mecânica quântica de maneira segura, por exemplo que faz parte da 
física que responde vários problemas ainda que não sejam visíveis a 
nossa concepção.” (Rodrigo) 

 
 

Um aspecto que chama atenção é que a discussão da controvérsia sobre 

a (in)completude da MQ incentiva a percepção de que a ruptura com o 

determinismo demarca que na Ciência não há verdades absolutas e imutáveis. 

Quanto a isso, embora as discussões não tivessem profundidade conceitual, 

ficou evidente o apego ao determinismo: 

 

“Eu por exemplo que estudei pouco a mecânica quântica, eu concordo 
muito mais com o que sei de física, pouco que eu sei, concordo mais 
com esses caras ai, do que com a mecânica quântica. Concordo 
totalmente com a perspectiva clássica. Por que faz parecer uma coisa 
assim, estranha. Mas assim, a mecânica quântica [...] é uma coisa que 
foi fundamentada e a comunidade científica hoje aceita, então se a 
comunidade científica aceita, com certeza tem credibilidade. Mas eu 
concordo mais, com certeza com as ideias de Einstein. Até por que eu 
estudei mais a mecânica clássica.” (Leo) 
 
[...] 
 
“Ai não vai ter mais a ideia de determinismo, você vai ter uma visão 
diferente, outra filosofia. O princípio da incerteza.” (Rick) 
 
[...] 
 
“Na minha cabeça isso é uma falha que deve ser resolvida. Porque veja 
bem, é como se fosse bem assim, de modo geral, qualquer coisa que 
fizer aqui muda o estado, vem com uma perspectiva filosófica, se 
coloca uma estatística na mesa. É como se não entendesse direito e 
fosse resolver com a estatística, a mecânica quântica não me 
convenceu.” (Leo) 
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Houve ainda falta de dedicação dos estudantes às suas atividades que 

são marcadas pela exigência de um ritmo de estudo intenso e do 

desenvolvimento de uma postura mais autônoma.  

 
“Eu acho que teve uma coisa que a gente pecou e acontece 
geralmente, a gente não teve, vamos dizer assim, uma dedicação. A 
gente deixava para os últimos minutos para tentar compreender o 
conteúdo. Isso também refletia, [...]”. (Rick) 
 
“É uma coisa que também depende da gente, né” (Rodrigo) 
 
“É um péssimo habito que a gente tem, que outros alunos vão ter, 
infelizmente. Mas que a gente precisa aprender e buscar uma forma 
de melhorar [...]”. (Leo) 

 

Os estudantes culturalmente escolhem qual disciplina merece mais 

atenção/dedicação. Essas são situações que acontecem com frequência nas 

instituições e os pesquisadores devem considerar ao elaborar propostas 

inovadoras e, portanto, buscar meios estratégicos para maior incentivo na 

realização das atividades. Além desses aspectos, mediante a aplicação da 

proposta, destaca-se outros obstáculos e dificuldades: 

 

1. Superestimação do conhecimento prévio 

A sondagem dos conhecimentos prévios revelou lacunas na formação dos 

estudantes mediante o que era previsto através de disciplinas já cursadas. Por 

exemplo, a discussão que envolveu a Dualidade onda-partícula que poderia ter 

levado a situar os postulados da MQ ou a produção do colapso da função de 

onda sequer foi mencionado pelos estudantes.  

 

2. Excesso de conteúdo 

Uma priorização na quantidade de conteúdo resultou em algumas aulas 

expositivas ainda que combinadas com atividades voltadas à motivação. 

Embora, todo o planejamento tenha sido pensado em compor estrutura voltada 

para problematização e o processo dialógico, não foi suficiente para gerar 

efetivas situações de aprendizagem nas quais os estudantes dessem sentido ao 

conhecimento através da contextualização. 
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3. Processos dialógicos e apoio ao esforço cognitivo 

Os estudantes fizeram inferências conceituais, mas a professora-

pesquisadora seguiu um modelo de dar as respostas prontas na tentativa de 

diminuir as dificuldades de compreensão do conteúdo exposto. Faltou o 

estabelecimento de um tipo de interação entre a professora e os estudantes que 

melhor apoiasse o esforço cognitivo necessário à abordagem da proposta, um 

requisito importante para criar condições de ocorrência de aprendizagem. 

 

4. Nível de complexidade das atividades de aprendizagem  

Um olhar para a classificação hierárquica das atividades via TBR mostra 

que foram exigidos domínios avançados e os estudantes não tinham uma 

dimensão cognitiva desenvolvida para um bom desempenho. Atividades em 

níveis de maior complexidade configurou-se como um aspecto limitador de 

sucesso se os estudantes não desenvolvessem a dimensão conceitual. Inferiu-

se que assim como é ineficaz priorizar processos cognitivos de conhecimento 

em que predomine a memorização, também é deficitário exigir habilidades 

cognitivas mais complexas, ainda que em contextos interdisciplinares. A 

valorização de processos cognitivos intermediários, como ‘Entender’ e ‘Aplicar’, 

apresenta-se mais viáveis. 

 

5. Tempo estimado e o tempo real de implementação 

Foram previstos 8 encontros que totalizava 16 aulas de 50 minutos cada, 

mas efetivamente, por diversas razões – atraso para começar as aulas ou falta 

de pontualidade dos estudantes – foi menor o tempo para exposição e discussão 

do conteúdo. Assim, houve dificuldade em estruturar o tratamento dos conteúdos 

propostos de outras maneiras que não aquela a que foram submetidos. 

 

6. Uso de textos originais como material educacional 

A concentração em leitura de textos de cientistas parece não ser o ideal. 

O contato com fontes primárias é importante, mas não pode ser o único. Um 

material variado pensado em despertar o interesse de estudantes e agir como 
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material educacional para familiarizá-los com a teoria antes da apresentação de 

um texto original, parece que é o desejável.  

Ao descrever esses pontos no qual se busca defender a viabilidade do 

uso didático da HFC, foram evidenciadas algumas outras dificuldades 

normalmente apontadas para o trabalho com HFC em sala de aula:  

 
[...] os currículos escolares não dispõem de espaço suficiente para a 
uma adequada apresentação da História da Ciência; [...] os contextos 
específicos em que os cientistas do passado trabalhavam são de difícil 
compreensão para os alunos de hoje; [...] o uso de relatos históricos é 
fator de desmotivação e não de estímulo, pois o aluno está interessado 
em conhecimentos atualizados e não em conhecimentos que já caíram 
em desuso. (BASTOS, 1998, p. 56-57).  

 

Apesar de serem argumentos relevantes e que devem ser ponderados, 

mas não invalidam, a priori, a presença da HFC em sala de aula. No tocante a 

esses aspectos, considera-se conveniente ampliar as situações-problema 

relativas aos conceitos discutidos para que sejam suficientemente 

contemplados, de modo a promover a conceitualização e, consequentemente, o 

desenvolvimento cognitivo correspondente. O estudante poderá aprender a 

partir do contato com diferentes recursos e, também, melhorar o entendimento 

conceitual do conteúdo trabalhado. 

Em geral, olhar para o método de ensino leva à reflexão de que tão 

importante quanto às estratégias didáticas – as quais o professor 

deliberadamente as planejou para que o estudante construa e mobilize 

conhecimentos de forma mais autônoma para a obtenção de objetivos 

educacionais e para os quais ele tem relativo controle – são as relações 

conceito/conteúdo, as articulações entre os recursos adotados, o papel do 

próprio professor e as ações dos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem. Sobre esses aspectos, destacam-se algumas conclusões. 

Concluiu-se que, apesar de certas dificuldades apontadas ao longo da 

análise e discussão dos resultados, a proposta didática mediada pela HFC 

constitui oportunidade de um efetivo desenvolvimento cognitivo. Observa-se, nos 

resultados, a enriquecedora contribuição que a presença da contextualização 

histórica proporcionou aos estudantes, por meio da leitura dos originais, tanto 

para a formação de uma cultura científica quanto para a compreensão de 
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determinados conceitos. Portanto, foi considerada eficaz a contextualização 

histórica, contudo, é preciso maior comprometimento com o processo de 

aprendizagem, bem como com a relação de troca de interação, que se efetiva e 

se caracteriza fundamentalmente pela mediação. 

A HFC não pode substituir o ensino comum da Física, mas pode 

complementá-lo de formas variadas. Uma vez escolhido o contexto da MQ 

moderna com ênfase no debate interpretativo sobre o determinismo e critério de 

não-localidade, os estudantes precisariam já dominar os conceitos básicos 

(físicos e matemáticos) da teoria quântica para que pudessem, através da 

proposta didática, dominar os aspectos históricos e, consequentemente, 

compreender o contexto de avanço da MQ. Assim, com maior consciência dos 

movimentos didáticos, chegou-se à conclusão da necessidade de reestruturação 

da proposta didática admitindo preocupação de aproximar os objetivos do curso 

aos anseios e interesses dos estudantes, percebendo a função do professor para 

além da veiculação do conhecimento em sala de aula. 

Talvez, uma das formas para diminuir as dificuldades seja repensar a 

prática da contextualização, uma vez que quando os conteúdos são abordados 

a partir do questionamento sobre sua gênese, visando entender as razões e os 

motivos que levaram aos fatos, parece que se tornam mais plausíveis, mais 

compreensíveis aos estudantes. No entanto, para o ensino proposto, os 

estudantes precisam ter uma base da teoria quântica para avançar na percepção 

de discussão da origem dos conceitos e sua transformação ao longo do tempo, 

reconhecendo sua construção.  

De acordo com Martins (2006, p.25), “Quando utilizada de forma 

inadequada, a história das Ciências pode chegar a ser um empecilho ao bom 

ensino de ciências”. Ao professor é essencial conhecer os obstáculos que se 

colocam no caminho do processo de ensino-aprendizagem e a real 

complexidade dos conceitos que ensina. No caso em estudo, precisou-se pensar 

no meio de apontar aos estudantes que a busca por entender os fenômenos 

quânticos já conhecidos e explicados pela Interpretação de Copenhagen levou 

os estudiosos a propor novas concepções e interpretações que influenciaram e 

são influenciadas pelos processos históricos enquanto construção humana. 
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Com essas considerações, entendeu-se que o ensino de MQ a partir do 

uso didático da HFC, ao passo que é fator motivacional e facilitador da 

construção conceitual e cultural, cria condições para que os estudantes 

compreendam o conteúdo específico. Mas, é preciso ter maior consciência dos 

movimentos didáticos e que estes facilitem o processo de ensino-aprendizagem 

em diferentes níveis: ensino usual, epistemologia dos conteúdos, esfera didática, 

âmbito cognitivo, pensamento do estudante etc. Entendeu-se, portanto, que o 

professor enquanto pesquisador não deve concentrar-se apenas na produção de 

conhecimento a partir dos problemas vividos no cotidiano da sala de aula ou por 

meio da prática crítica-reflexiva. É necessário estabelecer um processo em que 

o professor se indague sobre suas ações e que se capacite para estabelecer um 

processo de ensino com adequado tratamento do conteúdo, assim como das 

metodologias e dos objetivos de ensino para criar situações de aprendizagem. 

Em aplicações futuras, o papel do professor será o de buscar meios para 

oferecer um conjunto situações de ensino nas quais não se dê respostas prontas, 

mesmo que detenha a informação exata, e, com isso, oferecer novas perguntas 

no seu lugar. Essas situações deverão levar os estudantes a buscar a 

informação com maior orientação e acompanhamento, de modo a aperfeiçoar as 

sequências de atividades e a ação autônoma do mesmo. 

 

4.4 Considerações 

 

A análise dos dados revela que os estudantes entenderam bem a 

contextualização histórica proposta por meio dos textos escolhidos. A proposta 

didática no formato apresentado responde aos anseios de contribuir para o 

ensino da MQ em nível superior, dialogando com as diretrizes voltadas à 

formação inicial de professores ao apresentar um ensino contextualizado. 

No entanto, eles se mostravam desconfortáveis por não entenderem os 

novos moldes de compreender os eventos quânticos. Ou seja, ao final da leitura 

e das aulas ministradas pela professora-pesquisadora, os estudantes 

carregavam consigo a estranheza dos fenômenos quânticos, o que indica certo 

entendimento inicial dos conceitos oferecidos pela MQ, principalmente se 
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recordarmos a fala atribuída a Niels Bohr apud Gilmore (1998, p. 8): “qualquer 

um que não tenha ficado aturdido ao pensar na teoria quântica não a 

compreendeu”. 

A adoção da TBR mostra que dada à complexidade do tema (implicações 

físicas e filosóficas) - para adquirir competências e habilidades para, 

posteriormente, dominar os conceitos - o processo de transmissão e recepção 

do conhecimento exige uma sequência e uma evolução dos fatos de acordo com 

a maturidade do indivíduo que o está recebendo. Os professores em formação, 

mesmo com a implementação do curso, apresentam lacunas importantes em 

relação a aspectos conceituais básicos de MQ. Essas lacunas são decorrentes 

tanto de limitações do processo ensino-aprendizagem, quanto da elaboração da 

própria proposta didática. 

Desse modo, são contribuições desse estudo piloto  a promoção de  

reflexão sobre métodos de ensino: 1) incentiva discussões condizentes com o 

uso didático da HFC no ensino da MQ, bem como colabora para a reflexão sobre 

a inserção de elementos de história da ciência na formação inicial através da 

análise de proposta didática com futuros professores; 2) proporciona 

conhecimento quanto aos processos que devem ser observados na elaboração 

de propostas didáticas e das interpelações necessárias entre o referencial 

teórico-metodológico que possibilite o desenvolvimento dos processos 

cognitivos; e 3) chama atenção de pesquisadores da área para os processos de 

elaboração e/ou avaliação segundo a categorização da TBR. 

Frente aos resultados obtidos, buscando dirimir algumas estranhezas da 

MQ, foi destacada a necessidade de uma reestruturação da proposta mantendo 

o enfoque contextualizado, porém, acrescendo a abordagem dos conceitos 

fundamentais. Propôs-se ainda construir um planejamento com base nas 

dimensões da TBR com menor grau de complexidade, alinhando-as às 

atividades de avaliação. Salienta-se que no planejamento não há problema 

algum na ordem dos objetivos inseridos na dimensão dos processos cognitivos; 

entretanto, a ordem na dimensão de conhecimentos deve ser respeitada de 

forma hierárquica almejando melhores resultados do processo de aprendizagem. 



189 
 

Por fim, espera-se que as ações apresentadas contribuam na visibilidade 

às práticas de reorientação curricular que estão sendo desenvolvidas na área de 

ensino da MQ; favoreçam a reflexão docente com relação tanto às 

potencialidades como às alternativas de minimização das dificuldades 

vivenciadas pelas intervenções curriculares realizadas; e sinalizem possíveis 

encaminhamentos para a aprendizagem. 
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5. ENSINO DE MECÂNICA QUÂNTICA COM ENFOQUE NA 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 

PARA A LICENCIATURA EM FÍSICA 

  

 

Resumo 

Neste artigo são analisados os resultados da aplicação de uma proposta didática 
no contexto de ensino da MQ, baseado em HFC com ênfase nas etapas de 
planejamento e acompanhamento de ensino. A proposta didática é apresentada 
para a formação inicial no curso de licenciatura em Física. É discutido como as 
atividades de aprendizagem estão potencializando e/ou limitando a 
concretização da compreensão histórico-conceitual da teoria quântica. A partir 
dos resultados obtidos e a aceitação dos estudantes, foi possível verificar que 
os processos e suas atividades conseguiram conduzir as ações que envolvem a 
prática docente, desde o conteúdo específico até o planejamento do processo 
de transposição didática. Pode-se citar como contribuições da pesquisa em si, 
que a HFC pode ser usada de forma a promover a contextualização dos 
conteúdos no próprio processo de sua produção, criando condições para que os 
estudantes experimentem a curiosidade e a autonomia na construção de seu 
aprendizado. Porém os resultados também apontam que existem importantes 
cuidados a serem tomados quando se propõe uma contextualização histórica.  

Palavras-chave: Contextualização Histórica; Mecânica Quântica; Licenciatura 
em Física. 

 

5.1      Introdução 

 

A formação discente na área de Mecânica Quântica (MQ) tem sido foco 

de discussão por professores e pesquisadores. Observa-se que a formação 

inicial de professores de Física segue distante das novas demandas do século 

XXI, que exige desenvoltura e habilidade de efetivamente relacionar 

metodologias e conteúdo para atender as regulamentações e os interesses da 

sociedade moderna.   

É percebido que a formação inicial nessa área específica há muito tem 

sido investigada por sua defasagem em termos de aprendizagem, limitação na 

compreensão conceitual e, também, por não ser tão presente no ensino médio. 

(GRECA; MOREIRA, 2001; PEREIRA; OSTERMANN, 2009; PANTOJA et al., 

2011; KRIJTENBURG-LEWERISSA et al., 2017; ROCHA et al., 2018; CUESTA, 
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2018). Além disso, os discentes estão submetidos a assimilar a informação em 

forma de conceitos e fundamentos com pouca ênfase na sua aplicação prática. 

De modo geral, por explorar sistemas físicos que apresentam 

comportamento contraintuitivo – que não pode ser descrito pela Física Clássica 

– a MQ é considerada uma área de estudo complexa tanto em seu aspecto 

formal quanto conceitual. Os próprios espaços de formação docente, nos quais 

essa percepção poderia ser evitada, muitas vezes acabam reforçando-a. Isso 

ocorre especialmente a partir de abordagens da MQ centrada em sua formulação 

matemática com raros momentos onde o seu formalismo se relaciona com os 

aspectos conceituais da teoria. A supervalorização de procedimentos 

matemáticos, inevitavelmente, acaba promovendo um distanciamento dos seus 

conceitos, interpretações e sua conexão com resultados experimentais. 

(JOHANSSON et al., 2016).  

No processo de ensino de MQ, identifica-se a necessidade da adoção de 

metodologias inovadoras como alternativas para suportar as mudanças dos 

processos de ensinar e aprender, alinhadas às novas exigências das 

regulamentações educacionais. O esperado é que o recém-formado, uma vez 

atuando no ensino médio, tenha segurança e sinta-se capacitado de discutir 

tópicos da Física Moderna em sua sala de aula incluindo a teoria quântica. 

Nesse contexto, a História e Filosofia da Ciência (HFC) são exemplos de 

estratégia didática que possibilita um ensino centrado no discente com 

potencialidade para uma inserção da Física nos contextos culturais mais amplos. 

(EL-HANI, 2006; MARTINS, 2007; HIDALDO; LORENCINI Jr., 2016). Uma boa 

razão para usar a HFC no ensino de MQ é a possibilidade de apresentar o 

conteúdo contextualizado pela história com destaque para seu impacto científico, 

tecnológico e filosófico na cultura dos séculos XX e XXI.  

Uma abordagem contextual poderá contribuir com a formação de 

professores ao possibilitar o desenvolvimento de pelo menos três competências, 

que segundo Matthews (1994) são: 1) o conhecimento e a apreciação da ciência 

que ensinam; 2) alguma compreensão da HFC; e 3) alguma teoria ou visão 

educacional que informe suas atividades na sala de aula. Então, concordando 
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com essas possibilidades assumiu-se o desafio de ensinar MQ por meio da HFC 

no contexto da Licenciatura em Física, de maneira a favorecer a aprendizagem. 

Em razão desses aspectos, a proposta deste artigo é analisar os 

resultados da aplicação de uma proposta didática compreendendo como as 

estratégias pedagógicas e metodológicas adotadas nas aulas de MQ auxiliam 

na compreensão da teoria na formação de professores de Física, tomando como 

premissa que a constituição dessa compreensão é facilitada pela HFC. 

A primeira etapa desse ciclo foi apresentada por Souza et al. (2018), em 

que se relata a elaboração de uma proposta didática; depois em Souza et al. 

(2020), relata-se os resultados obtidos em estudo piloto que envolveu o contexto 

histórico pertinente a questão da (in)completude da MQ a partir do texto de 

Einstein et al. (1935). Com proposta de leitura de textos originais de cientistas, 

foram oportunizados momentos de discussão sobre o argumento de EPR e 

questões relativas ao determinismo clássico. Os estudantes, ao passo que 

conheciam o contexto histórico sobre a controvérsia da (in)completude, 

poderiam compreender os debates sobre o determinismo e realismo clássico, 

bem como a adoção do princípio de não-localidade. A referida proposta é 

conduzida à luz do processo de transposição didática de Chevallard (1991) e do 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vigotski (2003). 

Uma vez implementada, enquanto versão piloto, dos resultados iniciais 

inferiu-se que o uso da HFC na tentativa de amenizar as dificuldades de 

compreensão conceitual, bem como a utilização de diferentes recursos didáticos 

(tais como slides, vídeos, analogias), esbarra na falta de conhecimento 

introdutório da MQ. A estrutura da proposta didática mostrou-se carecer de uma 

articulação com conceitos básicos para melhor rendimento dos estudantes. Além 

disso, a mediação dialógica foi prejudicada, o que tornou as aulas bastante 

expositivas. Tal característica mais condiz com o ensino tradicional e, em 

consequência, os resultados obtidos sublinham a necessidade de adaptações 

na proposta e um olhar mais atento para as estratégias de ensino, especialmente 

sobre o uso didático da HFC. 

É reconhecido que o sucesso da proposta apresentada depende não 

somente do interesse dos estudantes em relação ao conteúdo específico, mas 
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incluem a dependência da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e das 

metodologias envolvidas. Com isso, os conteúdos a serem ensinados devem 

estar contextualizados e articulados com os propósitos finais de formação, 

buscando a contínua reflexão do estudante com a mediação do professor. 

Dessa forma, mediados pela engenharia didática de Artigue (1994), 

segue-se, agora, apresentando uma reestruturação da proposta didática com o 

objetivo de vislumbrar melhores estratégias de articulação entre o ensino da MQ, 

o uso didático da HFC e os aspectos teórico-conceituais. Pois, se por um lado a 

HFC apresenta potencialidades para o processo de ensino-aprendizagem, por 

outro, o recurso adotado na versão piloto – leitura de textos originais sem um 

tratamento teórico conceitual prévio – em nossa experiência limitou a interação, 

o questionamento, o diálogo e a criatividade em sala de aula. 

A engenharia didática propõe quatro fases: 1) análises prévias; 2) 

concepção e análise a priori; 3) experimentação; 4) análise a posteriori e 

validação. Aqui, é retomada a fase quatro partindo dos resultados da versão 

piloto para uma validação da versão aprimorada. Neste artigo, em sua primeira 

parte, apresenta-se as etapas de planejamento da nova versão da proposta 

didática, sendo as principais modificações percebidas quanto: (a) o contexto 

histórico é mantido, mas agora usam-se trechos dos textos originais ao invés do 

texto na íntegra e são dispostos em um material de apoio elaborado; (b) ênfase 

nos conceitos fundamentais da MQ para tratamento teórico conceitual prévio; (c) 

foco na transposição didática para o ensino médio por meio de desafios 

propostos; (d) atividades de aprendizagem adequadas à Taxonomia de Bloom 

Revisada (TBR) – estrutura de forma hierárquica dos objetivos educacionais, 

bem como seus níveis de conhecimento e cognição. Busca-se construir uma 

proposta de maneira flexível para ser adaptável à múltiplas situações de ensino.  

Na sequência, realizada a implementação, foram analisados os dados 

coletados de uma turma de graduação na Universidade Estadual de Feira de 

Santana, onde tais níveis taxonômicos são observados. É intenção averiguar o 

nível de conhecimento percebido entre os estudantes e a aplicabilidade da 

proposta conforme estruturada. O estudo encerra-se com uma reflexão sobre a 

ação, discutindo os resultados em relação aos níveis da TBR e a devida 
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constatação se houve uma percepção satisfatória do conhecimento passado 

através da contextualização histórica. 

Por fim, foram apresentados os resultados obtidos com o novo formato e 

elucidaram-se indícios de como avançar no ensino de MQ. Foi verificada a 

eficiência da HFC como fator importante na formação de professores, ao criar 

um ambiente motivador para pensar práticas, técnicas e promover tomada de 

decisões. Espera-se que o produto dessas ações auxilie docentes em seus 

planejamentos e na prática de sala de aula através de exemplos e sugestões de 

atividades na busca por melhores rendimentos dos estudantes. 

 

5.2      Referencial teórico-metodológico 

 

Iniciou-se essa seção buscando resposta para a seguinte pergunta: Por 

que utilizar a história da ciência? e finalizou-se indicando meios de responder 

uma segunda pergunta: Qual a relevância de uma contextualização histórica 

para o ensino da MQ? 

Na literatura, há um conjunto de argumentos favoráveis ao uso da HFC. 

São exemplos os argumentos de Mathews (1995), de que a HFC: (1) motiva e 

atrai os alunos; (2) humaniza a matéria; (3) promove uma compreensão melhor 

dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento e aperfeiçoamento; (4) 

há um valor intrínseco em se compreender certos episódios fundamentais na 

história da ciência - a Revolução Científica, o darwinismo, etc.; (5) demonstra 

que a ciência é mutável e instável e que, por isso, o pensamento científico atual 

está sujeito a transformações; (6) se opõem a ideologia cientificista; e, 

finalmente, (7) a história permite uma compreensão mais profícua do método 

científico e apresenta os padrões de mudança na metodologia vigente. 

Nesse sentido, advogou-se por uma educação científica de qualidade 

através da inclusão de elementos históricos e filosóficos no ensino, buscando 

facilitar a compreensão sobre o desenvolvimento histórico de determinado 

conteúdo disciplinar. (BRUSH, 1989; MARTINS, 1990; MATTHEWS, 1994; 

KOKKOTAS; RIZAKI, 2011; HIDALDO; LORENCINI Jr., 2016). 
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A respeito da motivação e atração para a ciência, tem-se a possibilidade 

de desmistificar a ideia de uma ciência sobre-humana aos olhos dos estudantes, 

superior às possibilidades dos mortais. (ROBILOTTA, 1988). Essa Física, 

precisamente associada ao processo, resulta em aproximar dela os futuros 

professores ao transmitir uma imagem adequada do que é a construção do 

conhecimento científico. (GIL PÉREZ et al., 2001). 

Agora, pensa-se, por exemplo, no formalismo matemático como 

sustentação lógica a uma teoria Física sem que haja uma linearização da forma 

e do conteúdo da Física, envolvendo as contradições que marcaram o seu 

desenvolvimento com disputas e continuidades. Para isso, adotou-se o 

formalismo matemático de Dirac considerado facilitador e adequado ao 

entendimento da MQ. (PESSOA JR., 2006; OLIVEIRA et al.  2007). 

O formalismo de Dirac simplifica a matemática envolvida nos fenômenos 

quânticos, e, portanto, a parte conceitual poderá ser mais bem discutida e 

entendida pelos estudantes. Uma experiência de utilização desse formalismo é 

um trabalho proposto por Greca et al. (2001) para ser aplicado em disciplinas 

introdutórias de MQ, defendendo a notação de Dirac como facilitadora e 

simplificadora,  

Em relação às ferramentas e simbolismo matemáticos utilizados, 

escolhemos trabalhar com a ágil notação de “bras” e “kets” de Dirac. 

Embora não usual para os estudantes do grupo em foco, a notação não 

foi um impedimento para a compreensão dos alunos. Ao contrário, uma 

vez aceita como outra forma de denotar vetores de estado, tornou-se 

de grande utilidade na discussão, por se compacta e rica. (GRECA et 

al., 2001, p.2).  

 

Outra razão que justifica o contato com esse formalismo no curso de 

licenciatura é sua aproximação com a álgebra linear. O conhecimento que os 

estudantes já possuem sobre vetores irá permitir uma facilidade no processo de 

compreensão da notação sem recair na matematização do ensino da Física.  

Ainda, quando se fala em humanizar a matéria, pensa-se em evitar o 

anacronismo, em mostrar que não existe uma receita infalível para produzir a 

ciência, que não há um gênio excepcional que seguiu consistentemente as 

etapas de um método científico universal exato, certeiro e único. (FORATO et 

al., 2011). Assim, as ideias e os acontecimentos do passado são organizados de 
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modo a mostrar o processo gradativo e lento de construção do conhecimento. 

(ROBILOTTA, 1988). Como consequência, espera-se promover uma 

compreensão melhor dos conceitos científicos. 

Com essa percepção, é proposto uma contextualização histórica da MQ, 

associada aos aspectos fundamentais para o entendimento da construção do 

conhecimento científico e dos assuntos de ordem didático-pedagógicos para 

formação de professores sob a luz do processo de transposição didática de 

Chevallard (1991) e do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de 

Vigotski (2003). A partir da noção de atividade mediada, as atividades didáticas 

foram planejadas de modo a atuarem juntamente com os textos de apoio 

elaborados e o papel do professor como estruturas mediadoras no processo de 

construção conceitual entre os sujeitos pesquisados.  

Uma vez que as interações discursivas potencializam o aprendizado dos 

conceitos físicos envolvidos, as atividades foram conduzidas de forma 

processual, ao longo de toda a unidade didática. Assim, cria-se situações de 

aprendizagem para facilitar o processo de compreensão dos conceitos 

fundamentais da MQ. O esperado é que os estudantes tenham uma melhor 

noção dos conceitos físicos e matemáticos básicos para que possam 

compreender os aspectos históricos envolvidos no avanço da MQ. 

Nessa estrutura, a contextualização no ensino de MQ é uma estratégia 

capaz de estimular a busca pela compreensão dos contextos pelos quais cada 

conceito foi proposto, elucidando as relações e os aspectos centrais do 

pensamento científico em seus respectivos tempos. Sob esta perspectiva, a 

contextualização histórica é compreendida como a inserção de conhecimentos 

disciplinares em uma realidade de vivências que atua como um ponto de apoio 

para a construção do conhecimento, conduzindo ao desenvolvimento de 

raciocínio, despertar da curiosidade e para o conhecimento – orienta-se para 

uma organização curricular que, entre outras coisas, trate os conteúdos de 

ensino de modo contextualizado para dar significado ao aprendido.  

Esse novo perfil para o ensino de MQ, apoiado em competências básicas 

para a formação inicial de professores de Física, surge na perspectiva de evitar 

o ensino tradicional da teoria quântica, compartimentada e baseada no currículo 
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de informação. Dessa forma, o incentivo é para orientar um currículo que 

compreende a integração e a articulação dos conhecimentos em processo 

permanente de interdisciplinaridade e contextualização. 

Essa concepção de contextualização aproxima-se de Machado (2005) 

que argumenta essa prática com estratégia fundamental para a construção de 

significados. O contexto como sugere Machado (2005) pode oferecer 

possibilidade de envolvimento ativo dos estudantes, pois: ao se eleger um 

contexto para o estudo dos conteúdos disciplinares, cria-se terrenos motivadores 

a serem desvelados.  

Essa linha de pensamento sistematiza o contexto no próprio ato de 

produção do conhecimento produzido para mobilizar a curiosidade e a 

construção do conhecimento pelos estudantes com autonomia. Portanto, nesse 

trabalho, investiga-se os méritos e, sobretudo, as dificuldades do uso didático da 

HFC no ensino de MQ como uma forma de contextualização. 

A seguir, apresenta-se a proposta didática chamando atenção para a 

retomada da quarta fase da Engenharia Didática de Artigue (1994): validação. 

Aplicou-se a proposta didática em componente curricular que permite concatenar 

o conteúdo específico com o pedagógico da Universidade Estadual de Feira de 

Santana com um público de 7 estudantes do 7º período do curso. 

 

5.3      Delineamentos da proposta didática 
 

Com o objetivo central de fomentar maior rendimento dos estudantes no 

estudo de MQ, o curso foi pensado de modo a aproximá-los de um enfoque 

contextualizado pela HFC. Foram realizadas modificações necessárias na 

proposta buscando ajustar os aspectos limitantes destacados na avaliação da 

versão piloto. (SOUZA et al., 2020). O Quadro 1 apresenta as linhas de 

reestruturação: 
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Quadro 1: Ajustes da proposta didática (problemas enfrentados e modificações) 

VERSÃO PILOTO 
(como era) 

Resultados 
Justificativa para 

adequações 
VERSÃO ATUAL 

(o que muda) 

Objetivos gerais de 
aprendizagem 
 
1) Compreender a 
dinamicidade do processo 
de construção do 
conhecimento científico; 
2) Entender a origem e 
solução do argumento de 
EPR dialogando com as 
discussões teóricas e 
experimentais da não-
localidade. 

O entendimento do 
episódio histórico 
esbarrou na falta de 
conhecimento conceitual 
prévio. 

 
A compreensão histórico-
epistemológica não pode 
ser alcançada 
desarticulada da discussão 
conceitual. Portanto, 
buscou-se oportunizar um 
momento para 
relembrar/introduzir os 
conceitos fundamentais da 
teoria a partir dos 
postulados da MQ e do 
problema da medição com 
uso do formalismo de Dirac. 
 

 
Acrescentado: 
 
3) Entender os conceitos 
fundamentais da MQ 
 

Conteúdo Programático 
 
1. Argumento de EPR 
2. Desigualdades de Bell 

- Teorias de variáveis 
ocultas 

3. Problema da medição 
e não-localidade 

4. Aplicações da MQ 
5. Planejamento e prática 

O conteúdo da MQ 
moderna dificilmente é 
discutido em disciplinas 
introdutórias. Ao passo 
que é relevante na 
formação inicial é 
também desafiador. É 
preciso pensar em um 
meio de nivelar as 
discussões. 

A discussão da MQ 
moderna não pode ser 
desarticulada dos 
fundamentos básicos da 
teoria. A inclusão de uma 
linguagem matemática 
simplificada também pode 
auxiliar na compreensão. 

Acrescentados: 
 
6. Diferenças entre a 

Física Clássica e a 
MQ 

7. Introdução ao 
formalismo de Dirac 

8. Postulados da MQ 
9. Interpretações 

Recursos didáticos 
Slides, vídeos, 
analogias, textos originais 
dos cientistas 

A leitura do texto original 
sem um conhecimento 
conceitual é obstáculo a 
aprendizagem. 

Para subsidiar o estudo 
proposto, ao invés da 
leitura na integra dos textos 
originais, redigimos um 
material de apoio incluindo 
as devidas adequações 
supracitadas. 

Acrescentado: 
 
Material de apoio 
 

Taxonomia de Bloom 
Revisada  
 
Adotada para avaliação de 
resultados 
 

Quando pensamos em 
Zona de 
Desenvolvimento 
Proximal de Vygotsky, 
devemos considerar o 
que o estudante sabe e o 
que o professor pode 
ajudá-lo a aprender. 

São duas as razões para as 
adequações - ter um olhar 
mais atento aos processos 
cognitivos e ter uma 
estrutura que melhor avalie 
os estudantes.  

Usar a TBR como suporte 
metodológico no 
planejamento e 
elaboração das 
atividades, bem como 
para a avaliação dos 
rendimentos. 

Transposição didática 
Ao final da proposta com 
entrega de plano de aula e 
apresentação de miniaula. 

A falta de conhecimento 
de métodos didáticos. 

Preparar processualmente 
os estudantes para refletir o 
processo de transposição 
didática. 

Inclusão de “desafios” 
durante a implementação 
da PD com socialização 
de um plano de aula na 
modalidade de oficina. 

 

Os principais acréscimos são em relação a conteúdos que irão dar suporte 

para compreensão da discussão em torno do argumento de EPR – esse serve, 

de fato, como uma motivação histórica dos tópicos que serão discutidos –, que 

é a exposição de vários aspectos dos fundamentos da teoria quântica como os 

postulados, o processo de medição de sistemas quânticos e o formalismo de 

Dirac como linguagem matemática adotada. O fato é que a proposta didática 

defende uma estrutura alternativa, uma vez que introduz o conteúdo com 

situações contextos problematizadora – visando a motivação –, depois segue 



203 
 

com um tratamento teórico e revisão sobre aspectos básicos da teoria quântica. 

Na sequência apresenta uma abordagem histórica através do argumento de 

EPR até as experiências que concordam com as previsões estatísticas da MQ 

e, por fim, introduz uma breve discussão entre formalismo e interpretação, 

desmembrado em discussão sobre aplicações práticas, tudo isso mesclando 

com a discussão: como ensinar tópicos de MQ no ensino médio.  

Devido sua estrutura inovadora, elaborou-se um material didático 

especifico para atender aos objetivos da proposta didática. Os encontros foram 

estruturados dentro de um contexto lógico, a fim de apresentarem uma 

significância ao estudante, de modo que, uma vez estabelecidas as diferenças 

entre a MQ e a Física Clássica, enfatize-se a MQ moderna contribuindo para 

ampla discussão do realismo e localidade, bem como da interação de dois 

sistemas descritos por um estado quântico emaranhado.  

Todos os encontros dispõem, para uma melhor compreensão dos 

conceitos e contextos por parte dos estudantes, de atividades cuja finalidade é 

exemplificar ou auxiliar na compreensão dos conteúdos. Contêm ferramentas de 

apoio ao ensino, como sugestões de experimentos virtuais (simulações 

computacionais), uso de analogias, slides e vídeos, além de indicações de 

leituras complementares e materiais de consulta. Além do ensino mais 

processual da MQ, foram incluídos, em alguns encontros, aspectos 

concernentes à transposição didática que culminará na produção de um plano 

de aula a ser discutido em oficina pedagógica. Acredita-se que essas 

ferramentas de ensino auxiliaram, sobremaneira, o processo de aprendizagem 

dos estudantes, contemplando o referencial teórico adotado nesta proposta. 

Nessa estrutura, a proposta didática foi replanejada para acontecer 10 

encontros (20 aulas com duração de 50 minutos cada), além de 2h/aula extras 

para a execução de uma oficina pedagógica. Salienta-se que com a intenção de 

criar espaços profícuos para a integração dos objetivos de ensino ao currículo, 

estabeleceram-se objetivos de aprendizagem, destacando-se a possibilidade de 

articular os conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais (CPA). (COLL 

et al., 1992). As dimensões CPA são então representadas por: C1 representa o 

conteúdo conceitual 1; P1 representa o conteúdo procedimental 1; A1 representa 

o conteúdo atitudinal 1 e assim por diante. Na sequência, as atividades de 
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aprendizagem são indicadas por AT1, AT2, ..., bem como os desafios D1, D2, ... 

D6. No Quadro 2, apresenta-se o plano esquemático. 

 
Quadro 2: Plano esquemático da proposta didática – versão aprimorada 

Aulas 
(cada aula 
tem 50min) 

Objetivos de ensino 
Objetivos de 

aprendizagem (CPA) 
Atividades e materiais propostos 

1 e 2 Apresentar a proposta 
didática aos estudantes 
para que eles tenham 
ciência dos objetivos e de 
todas as atividades que 
serão realizadas. 
 
Realizar o levantamento 
das concepções prévias 
sobre os conceitos 
fundamentais da MQ. 
 
Contextualizar o ensino 
de MQ através da 
criptografia quântica. 
 
Introduzir aspectos da 
transposição didática 
(TD) voltada ao ensino 
médio propondo a leitura 
de um texto científico. 

(C1) Reconhecer as 
diferenças entre a 
Mecânica Quântica (MQ) 
e a Mecânica Clássica. 
 
(A1) Dialogar sobre a o 
impacto científico e 
tecnológico que 
promoveu a “nova MQ”. 
 
 

Apresentação do trabalho que será realizado. 
 
Entrega e explicação da estrutura do material 
didático e os de leitura complementar.  
 
Utilização de uma atividade para coletar as 
concepções prévias dos alunos (AT0).  
 
O professor inicia a discussão de uma situação-
problema sobre uso da Criptografia Quântica na 
sociedade atual. Em seguida, faz apontamentos 
básicos sobre o contexto histórico da “nova MQ”, 
algumas diferenças entre a Física Clássica e a MQ 
e acerca da dinamicidade no fazer científico. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes façam em casa a AT1 e o D1. Essas 
atividades serão discutidas na próxima aula. 

3 e 4 Introduzir o formalismo de 
Dirac. 
 
Discutir aspectos da TD 
voltada ao ensino médio. 
 

(C2) Compreender como 
o conhecimento de 
vetores introduz a 
notação de Dirac e como 
esta descreve os 
fenômenos quânticos. 
 
(C3) Conhecer como a 
MQ descreve a 
informação na CQ. 
 
(P1) Pesquisar 
possibilidades para 
ensinar MQ no nível 
médio. 
 

Apresentação do formalismo de Dirac associado 
ao estudo dos vetores e espaço vetoriais. 
 
O professor irá reforçar os processos de CQ 
através da analogia de Alice e Bob. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes façam em casa a AT2 e o D2.  

5 e 6 Apresentar através dos 
postulados conceitos 
fundamentais da MQ. 
 
Retomar discussão sobre 
a TD 
 

(C4) Conhecer os 
postulados da MQ. 
 
(A2) Discutir sobre a CQ 
e sua natureza quântica. 
 
(A3) Tomar consciência 
mais geral sobre os 
processos de TD. 

A aula é iniciada com a leitura de uma história 
extraída e traduzida do livro Quantum Mechanics 
and experience de David Albert (1992) para 
introduzir os postulados da MQ.  
 
Em seguida, é discutido a descrição de um sistema 
físico e o processo de medida. 
 
O professor irá provocar os estudantes para que 
eles discutam uma analogia Alice e Bob da CQ 
incluindo o tratamento quântico da informação. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes façam em casa a AT3 e o D3. 
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7 e 8 Discutir o processo da 

medição na experiência 

de Stern-Gerlach. 

 

Retomar discussão sobre 

a TD. 

(C5) Compreender o 

comportamento das 

partículas subatômicas e 

de como estas colocam 

em questionamento a 

realidade física na MQ. 

(P2) Utilizar a notação de 

Dirac na MQ. 

(A4) Dialogar sobre a 

natureza quântica. 

Repete-se o (A3), ver. 

Retomada do processo de medida discutindo a 

aplicação das diferenças no comportamento 

quântico a partir da experiência de Stern-Gerlach 

(SG). 

O professor irá promover uma discussão sobre a 

interpretação dos resultados experimentais com 

ênfase na interpretação de Copenhagen. 

Introduzir o paradoxo EPR e o gato de 

Schrödinger. 

 

No final dessas aulas será solicitado que os 

estudantes façam em casa a AT4 e o D4. 

9 e 10 Sintetizar os conceitos 
fundamentais da MQ. 
 

(C6) Interpretar os 
postulados da MQ ao 
retornar a discussão de 
conceitos principais. 
 
(P3) Pontuar as 
limitações entre a MQ e 
Mecânica Clássica. 
 
(P4) Mobilizar 
conhecimentos ao 
responder atividade. 
 
Repete-se o (A4), ver. 
 

Retomar os Postulados da MQ e a analogia sobre 
o processo de medida associando a CQ e o 
formalismo de Dirac. 
 
Solicitar que os estudantes respondam a AT5. 
Respondida a atividade haverá uma socialização 
das respostas e um diálogo sobre as mesmas. 

11 e 12 Realizar uma discussão 
crítica e reflexiva sobre o 
argumento de EPR e 
suas consequências 
epistemológicas para a 
MQ. 

(C7) Compreender o 
paradoxo do EPR e suas 
consequências para a 
MQ; 
 
(A5) Dialogar sobre a 
natureza quântica e de 
como exigem uma 
mudança paradigmática; 
 
Repete-se o (A3), ver; 
 

São apresentados aos estudantes os trabalhos de 
Einstein et al. (1935) e de Schrödinger (1935) e se 
propõe socialização de opiniões pelos estudantes 
das opiniões frente a leitura do material de apoio 
realizada. 
 
Em seguida, o professor irá analisar, juntamente 
com os estudantes, os interesses que estão por 
trás de cada argumento apresentado. Enfatizar, 
também, a importância de se conhecer e saber 
discernir quais fontes de informação são confiáveis 
ao passo que é discutido trechos de texto de 
cientistas. 
 
Uma discussão sobre o paradoxo EPR e Gato de 
Schrödinger sobre a incompletude da MQ será 
estabelecida. Um vídeo sobre o “Gato de 
Schrödinger” será 
exibido(https://www.youtube.com/watch?v=UjaAx
UO6-Uw). 
 
Reforçar a importância da compreensão do 
comportamento das partículas subatômicas e de 
como estas colocaram em questionamento a 
realidade física na MQ. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes façam em casa a AT6 e o D5. 
 

13 e 14 Discutir os principais 
aspectos da teoria de 
variáveis ocultas. 
 
Discutir a detecção do 
emaranhamento, a sua 

(C8) Introduzir a 
discussão sobre teoria de 
variáveis ocultas através 
das desigualdades de 
Bell. 
 

Apresentação das anotações e/ou dúvidas dos 
estudantes e a mediação do professor nas 
discussões sobre a temática.  
 
Discutir o teorema de Bell e usar uma analogia 
para discutir a teoria de variáveis ocultas. Ainda, 

https://www.youtube.com/watch?v=UjaAxUO6-Uw
https://www.youtube.com/watch?v=UjaAxUO6-Uw
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dinâmica e relação com 
outro conceito central na 
MQ, o de não-localidade. 

(P5) Apresentar as 
anotações e dúvidas para 
socializar as informações 
com a turma. 
 
(A6) Dialogar sobre como 
as desigualdades de Bell 
influenciou na produção 
do conhecimento da MQ. 
 

discutir sobre o processo quântico do 
teletransporte com analogia a Alice e Bob. 
 
Solicitação aos estudantes a leitura de textos 
sugeridos e que, se desejarem, façam anotações 
para discutir na próxima aula. 

15 e 16 Discutir como, pela ideia 
de emaranhamento 
quântico, o ato de medir 
um sistema quântico 
altera os resultados 
esperados. 
 
Aprofundar à 
compreensão sobre as 
desigualdades de Bell, 
bem como sua violação 
através dos experimentos 
de Aspect. 
 

(C9) Entender como o 
experimento de Aspect 
elucidou o paradoxo 
EPR. 
 
(A7) Discutir sobre a 
interpretação de 
fenômenos quânticos. 
 
(A8) Ponderar sobre a 
dinamicidade na 
produção do 
conhecimento científico. 
 
Repete-se o (A1), ver. 

O professor enfatizará os aspectos dos fenômenos 
quânticos estudados até o momento derivados do 
paradoxo EPR explorando as relações históricas e 
conceituais com as desigualdades de Bell 
destacando as contradições dos fenômenos 
quânticos e questões próprias à natureza da 
ciência. 
 
Provocação e mediação sobre a importância do 
resultado obtido por Aspect nos seus experimentos 
e de como invalida a explicação do comportamento 
correlacional de um sistema emaranhado por 
variáveis ocultas. 
 
Será enfatizado a importância de se conhecer os 
processos históricos de construção do 
conhecimento para a formação docente. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes façam em casa a AT7. 

17 e 18 
 

Introduzir as principais 
interpretações da MQ. 
 
 

(C10) Conhecer as 
principais interpretações 
da MQ. 
 
(P6) Desenvolver 
pensamento crítico sobre 
a natureza quântica. 
 

Serão discutidas as principais interpretações da 
MQ. Na sequência, os estudantes serão 
convidados a responder em sala a AT8, um 
questionário objetivo, através da qual retomaremos 
as discussões com socialização das respostas e 
um diálogo sobre as mesmas. 

19 e 20 Perceber o impacto 
científico, tecnológico e 
filosófico que a MQ trouxe 
para a cultura do século 
XX e XXI. 
 
Realizar uma discussão 
crítica e reflexiva sobre a 
TD 

(A9) Dialogar sobre a 
prática docente em 
termos de ensino da MQ 
no nível médio. 
 
(P7) Produzir um plano de 
aula. 
 
Repete-se o (A1), ver. 
 

Essa aula será iniciada com a discussão das 
implicações da MQ – computação quântica; 
criptografia quântica; teletransporte quântico e 
discutiremos como a MQ se faz presente em vários 
campos do saber e como tem influenciado a 
sociedade. 
 
No final dessas aulas será solicitado que os 
estudantes elaborem em casa um plano de aula 
para ser apresentado na oficina, trata-se do D6. 
 

Oficina Discutir os desafios ao 
ensino de MQ à nível 
médio em termos de TD. 
 
Socializar os planos de 
aula e estimular reflexões 
sobre o ensino de tópicos 
da MQ no nível médio. 
 
Esclarecer possíveis 
dúvidas remanescentes. 

(P8) Apresentar o plano 
de aula para o ensino 
médio. 
 
(P9) Demonstrar 
competências e 
habilidades pedagógicas. 
 
(A10) Posicionar-se 
acerca do ensino de MQ 
no nível médio. 
 
Repete-se o (A9), ver.    
 
 
 

Esta oficina tem o propósito de criar um espaço 
para discutir caminhos para a TD voltada ao ensino 
médio. Durante a proposta didática os estudantes 
foram desafiados processualmente a construir um 
plano de aula, e, portanto, este momento se 
constitui de um espaço de socialização de 
produção. 
 
O professor enfatizará que aspectos precisam ser 
considerados ao se pensar no ensino da MQ em 
relação ao público-alvo. Será dado destaque ao 
fato de se a proposta é adequada em termos de 
conteúdo e significado para o aluno da escola 
básica. 
 
No final da oficina será solicitado, estabeleceremos 
um feedback avaliativo sobre o trabalho 
desenvolvido. 
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a) Descrição das aulas 

O programa da proposta foi dividido em dois módulos. No módulo 1 (aulas 

de 1 a 10), é discutido aspectos clássicos e quânticos da Física demarcando a 

transição em direção ao estabelecimento da teoria quântica. Em seguida, são 

apresentados conceitos fundamentais para caracterizar o sistema quântico e 

introduzir a linguagem matemática. Espera-se que os estudantes compreendam 

o comportamento das partículas subatômicas e as limitações entre Física 

Clássica e MQ. No módulo 2 (aulas de 11 a 20), são apresentados elementos 

históricos para refletir sobre as consequências epistemológicas dos avanços 

teóricos e experimentais da MQ. É dada ênfase na ruptura com o determinismo 

e a aceitação da não-localidade no mundo quântico, explicitando algumas 

interpretações que permeiam o assunto. O trabalho com uso da HFC foi 

viabilizado através da inserção de elementos da história por meio de trechos dos 

textos originais e de fontes secundárias. 

Além disso, buscou-se discutir, de modo pormenorizado, alguns assuntos 

de ordem didático-pedagógicos, salientando desafios à futura prática docente 

que culmina em uma oficina pedagógica. Para facilitar esse processo, optou-se 

por elaborar textos de apoio para cada aula (ver apêndice B). A seguir, 

apresenta-se maiores detalhes de cada aula. 

Aulas 1 e 2 – No primeiro momento será apresentada a proposta didática 

aos estudantes para que eles tenham ciência dos objetivos e de todas as 

atividades que serão realizadas. Em seguida, ocorrerá a aplicação de uma 

atividade (AT0) para realizar o levantamento das concepções prévias dos 

estudantes. Após ser respondida, o professor irá pedir para que cada um, de 

forma voluntária, exponha sua resposta. De acordo com Vigotski (2003), aquilo 

que os estudantes trazem consigo ao ser organizado pelo professor, com novas 

informações, leva-os à construção do conhecimento. Através da mediação em 

um percurso constituído de interações, pode-se alcançar a evolução conceitual 

que se justifica pela internalização de novas informações. 

No segundo momento, um breve esquema da evolução da teoria quântica 

é apresentado. De modo geral, são pontuados conceitos associados à “velha” 

teoria quântica seguidos de uma reflexão sobre o seu desenvolvimento. É 

representado historicamente uma mistura de aspectos clássicos e quânticos da 



208 
 

Física, passando pela transição em direção ao estabelecimento da teoria. O 

professor apresentará brevemente uma aplicação real discutindo o uso da 

criptografia quântica na sociedade atual.  

O professor também solicitará que os estudantes realizem a atividade de 

aprendizagem (AT1) a fim de revisar o conteúdo de dualidade onda-partícula 

direcionando-os a um primeiro contato com as interpretações. Ainda nessas 

aulas, um primeiro passo para pensar na transposição didática é dado ao solicitar 

a leitura do artigo de Brockington, Pietrocola (2005) sobre conceitos de Física 

moderna no ensino médio (D1). 

Aulas 3 e 4 – Nessas aulas, com um caráter expositivo, uma introdução 

ao formalismo de Dirac é realizada a partir das principais relações com a teoria 

quântica. Utiliza-se da conceituação de vetores para facilitar na percepção da 

linguagem. Além disso, o professor reforçará a importância dos estudantes 

conhecerem o formalismo de modo a ter contato com a linguagem que 

representa quantitativamente fenômenos quânticos. Em seguida, o professor 

solicitará que os estudantes respondam a atividade AT2, para verificar sua 

compreensão. Nessa mesma atividade, consta o incentivo a perceber o 

funcionamento da criptografia quântica através de simulação computacional. 

Além disso, procura orientar as discussões sobre a transposição didática (D2), 

incentivando os estudantes a buscarem na literatura, pelo menos, cinco artigos 

que discorram sobre o ensino tópicos de MQ no nível médio. 

Aulas 5 e 6 – De início, o professor expõe uma história extraída e 

traduzida do livro Quantum Mechanics and experience de David Albert (1992). 

Em seguida, é discutido a descrição de um sistema físico e o processo de 

medida. O professor nesta aula, procura enfatizar bastante o tema dos 

postulados quânticos de modo a levar os estudantes a compreensão que é o 

meio de caracterizar um sistema do qual se pode calcular várias propriedades. 

A aula é encerrada com a solicitação da realização da atividade AT3, através da 

qual o estudante poderá aprofundar seu entendimento sobre as diferenças entre 

as visões clássica e quântica dos fenômenos da natureza. 

Aulas 7 e 8 – Uma vez visto os postulados, agora é feito um comparativo 

dos processos clássicos e quânticos, partindo da descrição do estado físico até 
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a evolução temporal do estado. Em seguida, para ampliar a discussão sobre a 

medida quântica, passa-se a perceber o processo da medição na experiência de 

Stern-Gerlach, dando margem a superposição de estados e a interpretação de 

Copenhagen. Outras interpretações são vistas a partir da AT4 que incentiva os 

estudantes a rever a experiência de Stern-Gerlach sobre outras perspectivas. 

Aulas 9 e 10 – Essas aulas são voltadas para estabelecer uma síntese 

das discussões estabelecidas no módulo 1. Espera-se que os estudantes 

tenham entendido os conceitos e saibam aplicar o conteúdo trabalhado. Para tal, 

são realizados esclarecimentos com breve explanação sobre os postulados da 

MQ. Uma atividade (AT5), baseada nos trabalhos de Ostermann, Ricci (2004), 

Montenegro, Pessoa Jr. (2002) e Didis (2010), que envolve os conceitos 

estudados deve ser realizada em sala. Após responderem as questões, retoma-

se cada uma delas e, coletivamente, inicia-se uma sistematização, tendo como 

ponto de partida as próprias respostas dos estudantes. Com isso, tenta-se 

fomentar a discussão em sala, deixando-os fundamentar seus argumentos. 

Procura-se formalizar os principais conceitos da MQ: dualidade onda-partícula, 

princípio da incerteza, propriedades dos objetos quânticos, postulados e, ainda, 

as propriedades do formalismo de Dirac. 

Aulas 11 e 12 – É iniciado o módulo 2. Com a leitura do texto referente a 

essas aulas, é explicado a ideia de “Gedankenexperiment” para apresentação 

do argumento de EPR e suas consequências epistemológicas, bem como o 

paradoxo do Gato de Schrödinger para mostrar o absurdo que é considerar 

efeitos quânticos com olhar macroscópico, ou seja, com uma visão da Física 

clássica. O professor juntamente com os estudantes procurará abordar cada 

uma das questões e sistematizar o conhecimento. São formalizados os conceitos 

de determinismo, realidade, não-localidade e pontuam-se aspectos sobre a 

detecção do emaranhamento quântico. É enfatizado o contexto histórico dos 

desenvolvimentos da teoria quântica, a fim de tentar, ao final da aula, passar 

uma imagem contextualizada do processo de construção do conhecimento 

científico e sua associação a outros acontecimentos históricos importantes.  

Salientaram-se que foram incluídos no material de apoio trechos dos 

textos originais de Einstein et al. (1935) e de Schrödinger (1935), a fim de 

aproximar dos estudantes a linguagem e os argumentos dos cientistas. Para 
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maiores esclarecimentos sobre os experimentos de pensamentos, sugere-se a 

atividade AT6, respaldada em Greca (2000) e Netto (2015). 

Aulas 13 e 14 – Critérios matemáticos da MQ são vistos. Novamente, 

utilizaram-se de trechos de textos de cientistas, desta vez do texto de Bell (1964), 

para discussão da não-localidade e suas desigualdades. Nessas aulas, será 

possível ampliar um pouco mais sobre o contexto histórico e os personagens 

que trabalharam nos estudos relativos à ruptura com o determinismo. Na parte 

de transposição didática, os estudantes são levados a refletir sobre o processo 

de ensinar e aprender a MQ (D5). É sugerido a leitura das referências de Rigolin, 

Rieznik (2005) e Piqueira, (2011) sobre aplicações da teoria. 

Aulas 15 e 16 – Uma discussão é guiada ainda sobre o argumento de 

EPR elucidado pelos experimentos de Aspect et al. (1982).  A contextualização 

histórica acerca do debate interpretativo em torno do abandono do determinismo 

e a ‘aceitação’ da não-localidade é então concluída. Feito isso, através da AT7, 

sondaram-se as concepções de ciências que os estudantes possuem. As 

questões dessa atividade foram adaptadas de Martins (2015).  

Aulas 17 e 18 – Nessas penúltimas aulas, é introduzida uma discussão 

final sobre as interpretações da MQ a partir da qual os estudantes poderão 

desenvolver uma visão mais ampla da natureza quântica. O professor nessas 

aulas procura instigar os estudantes a expressarem suas interpretações da MQ 

e, para tal, solicita que respondam ainda na aula a AT8, o objetivo é fazer com 

que eles expressem, ao máximo, suas próprias interpretações – essa atividade 

é composta de três questões retiradas de Montenegro e Pessoa Jr. (2002). 

Aulas 19 e 20 – Nas últimas aulas, uma discussão sobre as aplicações 

da MQ é mediada pelo professor. Essas aulas foram fortemente influenciadas 

pelo texto de Nunes (2007) intitulado ‘Física Quântica para Todos’. O estudante 

pode reconhecer a tecnologia como construção humana, como forma de 

expressar suas capacidades, sua visão de mundo, suas necessidades e seus 

valores. Compreender o papel da tecnologia para o desenvolvimento e origem 

histórica de um campo de estudos permite alicerçar e alimentar novas 

possibilidades para o desenvolvimento do atual pensamento. A incorporação de 

aspectos tecnológicos ao ensino traz consigo a expectativa de novas ações 
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pedagógicas e novas abordagens nas coleções didáticas, como é o caso da 

HFC, também utilizada em nossas aulas. 

Oficina – A discussão sobre a transposição didática é finalizada em 

oficina. A partir de um plano de aula previamente elaborado, será discutido os 

desafios para o ensino de tópicos da MQ no nível médio. Discute-se a relevância 

dos estudantes do ensino médio, enquanto cidadãos contemporâneos, 

desenvolver uma compreensão qualitativa mínima da teoria. De modo diluído na 

proposta didática, os estudantes são motivados a refletir sobre os processos de 

transposição didática para o ensino de conceitos quânticos no nível médio. 

Acredita-se que aos futuros professores de Física deve ser garantido um 

processo formativo para além do conteúdo específico e, portanto, as questões 

dos desafios têm o objetivo de permitir aos estudantes aplicarem seus 

conhecimentos em situações que envolva posicionamentos fundamentados nos 

conhecimentos científicos aprendidos durante a implementação da proposta. Ao 

término desta, um momento de Feedback é proposto, fechando com algumas 

considerações que achar pertinente ao assunto ministrado. 

Dessa maneira, as aulas tradicionais ministradas pelos docentes cedem 

espaço para aulas contextualizadas com atividades de discussão voltadas para 

a identificação de concepções e aprofundamento de conhecimento. 

 

b) Descrição do material de apoio e das atividades de aprendizagem 

Para auxiliar os estudantes no acompanhamento das aulas, um material 

de apoio foi elaborado incluindo as atividades (indicadas por AT0 a AT9) e os 

desafios propostos (indicados por D1 a D6)37. No conjunto de atividades, a 

relação dos estudantes com o mundo dos fenômenos físicos se dá por meio das 

ferramentas mediadoras utilizadas, de modo a desencadear um processo de não 

passividade, mas de participação ativa na organização do conhecimento.  

Na elaboração das atividades tentou-se buscar o equilíbrio entre o 

referencial teórico incorporados à proposta e a TBR. (ANDERSON e 

KRATHWOHL, 2001). Os aspectos de desenvolvimento cognitivo, competência 

 
37O material de apoio, a sequência de atividades propostas, bem como os desafios são apresentados no 
Apêndice B. 
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e habilidade foram relacionados de forma a atribuírem característica 

bidimensional sendo combinados ao tipo de conhecimento a ser adquirido 

(Dimensão do conhecimento) e o processo utilizado para a aquisição desse 

conhecimento (Dimensão do processo cognitivo), conforme descrição sucinta 

apresentada nos quadros 3 e 4, a seguir. Segundo Anderson, Krathwohl (2001), 

a TBR oferece meios de detectar se a instrução, bem como as atividades 

realizadas, teve efeito sobre a dimensão cognitiva ao final de um curso, além de 

possibilitar avaliar os ganhos na aprendizagem. 

No mesmo sentido, os estudantes são alertados para a existência de 

notas explicativas, pré-requisitos ou mais informações dispostas em coluna 

lateral, que esclarecem alguns conceitos. Além desse, leituras complementares 

são indicadas e servem de aprofundamento do conhecimento. Assim, poderiam 

ler o conteúdo antes da aula, com suas várias indicações complementares e 

observar as notas explicativas existentes ao longo do material. 

Sabendo que a TBR pode ser utilizada como suporte metodológico na 

elaboração de atividades que fomentem os níveis cognitivos dos mais simples 

aos mais complexos, objetivou-se estruturar claramente e coerentemente um 

objetivo educacional no planejamento de ensino sob o prisma da percepção do 

nível de conhecimento que deve ser adquiro. O Quadro 3 apresenta os níveis 

trabalhados dentro da análise bidimensional, proposta pela TBR.  

 

 

De acordo com a TBR, inicialmente a dimensão do conhecimento 

Efetivo/Factual é mobilizada contemplando o processo cognitivo ‘Lembrar’ e 

‘Entender’, em seguida a dimensão ‘Conceitual’ é incluída perpassando as 

categorias do processo cognitivo até o ‘Avaliar’ e culminando na dimensão 

Quadro 3. Níveis trabalhados dentro da análise bidimensional da Taxonomia de Bloom Revisada 

Dimensão do 
conhecimento 

Dimensão do processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/Factual AT0 
 

AT2, AT3 
D1, D2 

    

Conceitual 
AT1 

 

AT4 

D3, D4 
AT5, AT6 D5 AT7, AT8  

Procedimental/ 
Procedural 

     D6 

Metacognitivo       
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‘Processual/Procedimental’ na categoria ‘Criar’ com uma única atividade. A 

seguir, apresenta-se com maiores detalhes a relação das atividades com esse 

esquema classificatório a partir dos objetivos educacionais (Quadro 4). Chamou-

se atenção para a classificação das atividades que está em maior quantidade 

nas dimensões mais baixas da TBR – questão anteriormente discutida como 

relevante para o processo de aprendizagem. 

 

Quadro 4. Atividades elaboradas segundo objetivo educacional 

Atividades 
Conhecimento a ser 

adquirido 
Objetivo educacional 

AT0 Concepções prévias Apontar o conhecimento que o estudante tem sobre a MQ 

AT1 Essência da MQ 
Reconhecer as diferenças entre um objeto clássico e um quântico a partir 
da dualidade onda-partícula 

AT2 
Formalismo de Dirac 
 

Processo da criptografia 

Reproduzir o formalismo de Dirac através da relação do produto escalar 
entre dois vetores 
Entender a criptografia quântica interpretando o processo de tratamento da 
informação quântica 

AT3 
Limites entre a clássica e a 
quântica  

Permitir a familiarização com os limites entre a Física Clássica e a MQ 
através do uso dos conteúdos fundamentais básicos 

AT4 
Estudo histórico-conceitual do 
Spin 

Explorar através da interpretação fenomenológica do experimento Stern-
Gerlach a conceituação do Spin  

AT5 
Conceitos fundamentais da 
MQ 

Explorar a compreensão conceitual básica dos conteúdos estudados 

AT6 (In)completude da MQ 
Demonstrar compreensão histórico-conceitual das implicações teóricas dos 
paradoxos propostos 

AT7 
Construção do conhecimento 
científico 

Realizar julgamentos baseado nas noções desenvolvidas sobre a 
construção do conhecimento científico em sua amplitude 

AT8 Interpretações da MQ Reconhecer as diferentes interpretações e diferenciá-las 

D1 

Prática pedagógica e o 
processo de transposição 
didática para o ensino de MQ 
no nível médio 

Explicar, através da leitura de artigo científico, como tornar possível ensinar 
conceitos de MQ no nível médio 

D2 
Sumarizar as linhas mestras de artigos científicos que discorram sobre 
propostas didáticas de ensinar tópicos de MQ no nível médio 

D3 
Inferir sobre quais elementos básicos do formalismo quântico são 
essenciais ao seu ensino no nível médio 

D4 
Inferir sobre quais as estratégias didáticas podem facilitar o ensino da MQ 
no nível médio 

D5 
Analisar que estrutura conceitual deve ser explorada no ensino médio 
sendo capaz de entender a interrelação entre ensino, aprendizagem e 
importância para sociedade 

D6 Construção de plano de aula 
Criar um plano de aula elaborando os procedimentos que serão 
desenvolvidos para implementar tópicos da MQ no ensino médio 

 

Em síntese, os objetivos educacionais descrevem o que o estudante 

necessita realizar durante a aprendizagem. O verbo de ação permite definir qual 

processo cognitivo espera que seja alcançado. Por sua vez, os enunciados das 

questões esclarecem como se espera que esse objetivo seja alcançado.  

As atividades e desafios são do tipo qualitativas com problemas abertos 

que exigem raciocínio teórico sem necessidade do cálculo numérico (é exceção 

a AT2 que envolve o formalismo de Dirac). O objetivo é fazer o estudante 

relacionar e trabalhar os conceitos e contextos trabalhados em sala. Na AT2, 

propõe-se a manipulação do formalismo de Dirac para chegar ao entendimento 
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de sua relação com a álgebra linear sem que haja uso abusivo da linguagem 

matemática. Destacou-se que a utilização de ambientes virtuais também foi 

inserida nas atividades (AT1, AT2 e AT6) através de três simulações, sendo 

estas mais uma possibilidade de gerar condições para viabilizar a aprendizagem.  

Os desafios têm um caráter de pequenas pesquisas através dos quais os 

estudantes obtêm respostas por meio de um trabalho prático. É esperado 

permitir ao estudante formular hipóteses e chegar a conclusões sobre as 

características necessárias ao ensino da MQ em nível médio e delinear uma 

estratégia para chegar à ‘solução’, no caso, estabelecendo seu plano de aula. 

Em geral, as questões objetivaram, inicialmente, verificar a assimilação 

dos conceitos de MQ, seguido de interpretação/compreensão, e finalmente, 

refletir sobre a futura prática docente. O uso da matemática não foi esquecido 

durante o curso e foi de muita utilidade para a melhor compreensão dos 

conceitos quânticos, mas não foi o principal. 

 

5.4  Análise e discussão dos resultados 

 

Baseando-se na TBR, foram explorados três níveis de conhecimento: 

Factual, Conceitual e Processual. A percepção de aprendizado através do 

conhecimento percebido é analisada através do processo cognitivo (níveis 

taxonômicos). Os rendimentos aqui apresentados serão captados através de 

recortes de escritos e transcrição de trechos importantes da conversação 

adquiridos durante os encontros voltados à captação da percepção de 

aprendizado e do conhecimento adquirido pelos participantes da pesquisa 

(referenciados no texto por Estudante 1, Estudante 2, ..., Estudante 7). Deve-se 

ressaltar que a análise dos dados teve a intenção de mensurar a qualidade e/ou 

a extensão do ensino ofertado, bem como o grau de desempenho apresentado 

pelos participantes. Passa-se agora a analisar os resultados obtidos. 

 

5.4.1 Conhecimento Efetivo/Factual 

É descrito como os conceitos introdutórios que os estudantes deviam 

trazer consigo a partir do curso de determinada disciplina. Esse nível de 
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conhecimento foi percebido através da verificação de concepções prévias (AT0) 

que explorou o nível do processo cognitivo ‘Lembrar’. Em tal atividade, um único 

item com 7 afirmativas gerais sobre a MQ é designado.  

Analisar os resultados dessa atividade permitiu averiguar se as vivências 

pessoais ou acadêmicas dos estudantes garantiram informações a respeito da 

teoria quântica e suas aplicações. Ao sondar o domínio de conteúdo básico que 

o estudante possui sobre a MQ, têm-se: 

 

“Tem como um dos seus pilares o princípio da incerteza, que 
revolucionou a maneira de pensar, já que a mecânica clássica que 
tinha como problema principal definir posição e momento. Logo, a 
mecânica quântica é baseada em probabilidades, e tendo como 
particularidade o estudo de partículas pequenas.” (Estudante 1) 
 
“Não apenas objetos pequenos, mas sim fenômenos com aspectos 
‘micro’ e ‘macro’. Supondo o elétron como partícula e levando em 
consideração à dualidade onda-partícula, podemos considerar que 
esse elétron hora é onda, hora é partícula. Podemos fazer uma 
aproximação de realidade, uma suposição matemática e etc. O objeto 
de estudo é real.” (Estudante 2) 
 
“Sim, mas não estuda somente objetos muito pequenos. Não, as 
partículas estarão presentes nas ondas, mas não podemos definir as 
ondas como partículas. Não, a realidade é que determina a medição. 
As correlações quânticas poderão serem locais ou não. A física 
quântica é também responsável pelo avanço tecnológico.” (Estudante 
3) 
 
“Sim, partes fundamentais que constituem a matéria. Sim, em 
momentos diferentes. O princípio da incerteza, em que quando 
obtemos precisão no momento linear perdemos em posição da 
partícula e vice-versa. Não. A física quântica é probabilística de modo 
que a determinação da realidade através da medição nos é fornecida 
no mundo macro (física clássica). Sim, real. Presente no cotidiano 
através das tecnologias. Sim, nas tecnologias. Por exemplo o princípio 
de funcionamento dos celulares como tv de led.” (Estudante 5) 

 

A questão aberta e de caráter bastante amplo abre espaço para o 

estudante apontar se tinha alguma compreensão a respeito de MQ; contudo, as 

respostas de todos que responderam a atividade para este nível de 

conhecimento indicam que o ‘Conhecimento Factual’ percebido foi insatisfatório. 

Os estudantes não tinham uma lembrança exata do conceito físico teórico, 

embora comentassem sobre uma situação no qual este conceito se fez presente 

despertando o interesse para o conteúdo previsto. 
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Foi atribuído esse resultado ao perfil da turma. Entre os estudantes 

participantes apenas um cursou ‘Introdução a Mecânica Quântica’. Os demais 

haviam cursado Física Moderna, disciplina na qual tinha como ementário: estudo 

da Física desenvolvida no século XX, relacionados com a formulação da 

natureza da matéria em seus aspectos teóricos e experimentais. Nosso dado, 

entretanto, demonstra que a apresentação de assuntos relativos à Teoria 

Quântica foi feita de modo tal que os estudantes não reconheceram os 

conteúdos abordados ou não se apropriaram adequadamente. 

Conforme é exemplificado a seguir, nas falas dos estudantes, observa-se 

que algumas das características locais de onde a pesquisa foi aplicada, como o 

fato da Física Moderna ser introdutória, a disciplina de MQ não ser obrigatória, 

do pouco tempo destinado a temática ou a didática dos professores ser reduzida 

a formalismos criam obstáculos para o interesse e aprendizado na área. 

 
“A quântica aqui não é obrigatória pra licenciatura. Eu mesmo não vou 
cursar.” (Estudante 3) 
 
“A gente cursa moderna e sente apenas o cheiro da quântica.” 
(Estudante 5) 
 
“Só um ponto aqui, a gente pega essas disciplinas, moderna, quântica, 
de 64h e sabe que se o professor for ministrar todo o conteúdo também 
não vai dar tempo, é muito conteúdo.” – Estudante 6 
“Um dos maiores problemas que vejo na universidade são os 
professores bacharéis lecionando nas licenciaturas e que não tem 
muita metodologia, às vezes, por exemplo para trabalhar com a história 
da ciência, um bacharel não vai trabalhar com a história da ciência, 
então vai ser conta mesmo e lista de exercício para responder. Conta 
sem contexto.” (Estudante 6) 

 

A MQ (ou tópicos da teoria) ainda é preterida em grande parte dos 

currículos dos cursos de graduação. Constata-se também que a percepção dos 

estudantes sobre a MQ inicialmente era limitada. De suas falas, destacam-se 

como indícios de comprovação: 

 
“O problema são os professores, às vezes, colocam um perfil muito do 
bacharelado e fica muito pesado. [...] A gente ver os conteúdos de 
forma resumida. Começou também com Planck e a radiação do corpo 
negro, depois o princípio da incerteza. [...] quando pergunta da 
probabilidade, eu lembrei do princípio da incerteza, a gente não 
consegue definir uma coisa ou outra, diferente da mecânica clássica 
que pode definir posição e momento. Ai, das partículas e onda, eu 
lembrei do experimento que tem, que pode relacionar também com o 
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efeito fotoelétrico por causa da dualidade da luz e probabilidade como 
a gente sabe [...]”. (Estudante 1) 
 
“Lembro bem superficial, estrutura atômica, probabilidade, mas não sei 
como se encaixam.” (Estudante 3) 
 
“Não lembro muita coisa da disciplina. Lembro mais ou menos, dos 
conceitos que a gente viu, começamos com radiação do corpo negro e 
terminamos com, é, princípio da incerteza. Só que não lembro muita 
coisa, é algo mais... foi um nível diferente do que eu estava habituado 
a estudar, então... Achei bem mais difícil, por exemplo de física IV eu 
vi e foi mais fácil, e... Lembro dos exercícios que a gente tinha que 
fazer, mas correlacionado com isso aqui eu lembro pouca coisa. Essa 
coisa da partícula-onda, eu relacionei com o elétron no experimento de 
David e German, aí eu lembro da relação de Einstein, esqueci o nome 
agora.” (Estudante 2) 

 
 

Os resultados obtidos para o nível cognitivo ‘Lembrar’, na sua totalidade, 

apresentaram insuficiência de domínio do conteúdo básico necessário para o 

bom desempenho dos estudantes ao longo da proposta didática. Moreira (2011) 

aponta que, na impossibilidade de levantar os conhecimentos prévios 

explicitamente, deve-se abordar o conteúdo a partir de aspectos gerais e 

fenomenológicos, até chegar a aspectos mais específicos do conteúdo. Então, 

antecipando-se a esse resultado e de modo a sanar as lacunas no estudo da 

velha MQ (conceitos fundamentais da teoria quântica) na estruturação da 

proposta didática foram incluídos tais conceitos estruturantes afim de estimular 

maiores rendimentos dos estudantes.  

 

5.4.2 Conhecimento Conceitual 

Nessa dimensão, relaciona-se a inter-relação dos elementos básicos num 

contexto mais elaborado através da síntese do conhecimento factual direcionado 

ao entendimento das teorias e princípios associados à MQ. Esse nível de 

conhecimento foi percebido perpassando os níveis do processo cognitivo 

‘Lembrar’ ao ‘Avaliar’. 

Analisadas as concepções prévias, as aulas seguintes serviram de 

incentivo à compreensão conceitual de elementos mais simples da MQ para 

posterior conexão com o contexto histórico a ser discutido. Com isso, na AT5 um 

questionário sobre os conceitos da MQ é aplicado com a intenção de verificar 

como os estudantes conectam o novo conhecimento com o previamente 
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adquirido. Para tal, 12 itens foram propostos dos quais o processo cognitivo 

mobilizado era o ‘Lembrar’ (para questões de 1 a 6) e ‘Entender’ (para questões 

de 7 a 12) de modo a ‘Aplicar’ o conteúdo trabalhado. 

Os quatro primeiros itens que compõem a atividade, voltados a verificar 

como os estudantes reconhecem as diferenças entre um objeto clássico e um 

quântico, foram retirados do trabalho de Ostermann, Ricci (2004). Ao questionar 

se existe diferença essencial entre as visões de mundo proporcionadas pela 

Física Clássica e pela Física Quântica, obtiveram-se respostas como: 

 

“Uma trabalha com o micro e a outra trabalha com o macro.” (Estudante 

1) 

“A física clássica está mais associada a equações e situações mais 
‘bem definidas’ enquanto a mecânica quântica não nos dá essa 
certeza. Por exemplo, na clássica podemos prever a partir de um dado 
inicial ações futuras associadas aquela situação.” (Estudante 2) 
 
“Existem diferenças e coisas em comuns entre a física clássica e a MQ. 
A física clássica é determinista e se utiliza do espaço vetorial r(t) para 
determinar a posição, tempo, velocidade. Já na mecânica quântica é 
utilizado o operador |𝜓(t)⟩ para encontrar o nível de energia.” 
(Estudante 3) 
 
“A física clássica é determinística, a quântica probabilística.” 
(Estudante 7) 

 

Trata-se de uma questão muito ampla e que dá margem a várias possíveis 

respostas corretas. Segundo os trechos apresentados, consideram-se 

satisfatórias as respostas, pois se evidencia que os estudantes desenvolveram 

clareza de que há uma teoria para descrever objetos macroscópicos (Física 

Clássica) e outra para descrever os objetos microscópicos (MQ). 

Nos itens 2 e 3, questionam-se quais são as propriedades essenciais dos 

objetos clássicos e quais são as propriedades essenciais dos objetos quânticos. 

Como resposta, era suficiente listar algumas características de cada tipo, por 

exemplo: 1) objetos clássicos – objetos macroscópicos – que possuem 

momentum linear e posição bem definidos simultaneamente, sendo o objeto uma 

partícula ou corpo material; que obedecem a equações de movimento 

determinísticas; e que são, sempre, ou partículas ou ondas; 2) objetos quânticos 

– objetos microscópicos; o momentum linear e a posição são observáveis 

complementares, ou seja, não estão bem definidos simultaneamente; seu 
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movimento no espaço não obedece a uma equação de movimento 

determinística, como no caso dos objetos clássicos; e são objetos com um 

caráter dual. Como exemplo, são citadas respostas do Estudante 2: 

 
“Varia com a situação. Por exemplo ao estudar o M.R.U e descrevê-lo 
precisamos de ao menos duas informações a depender de “onde 
queremos” chegar; precisamos do tempo, espaço, velocidade etc. 
quaisquer duas informações poderá nos dar a possibilidade de efetuar 
medidas.” 
 
“Na mecânica quântica, diferentemente da clássica não podemos (eu 
acho) associar o que seria essencial, pois um mesmo parâmetro inicial 
estudado mais de uma vez, poderá mostrar resultados diferentes, 
sendo assim, o que viria ser essencial?” 

 

Percebe-se que o Estudante 2 ainda não desenvolveu clareza acerca de 

aspectos essenciais da MQ, fazendo inclusive confusão interpretativa do 

enunciado. Se, por um lado, o estudante define aspectos da Física Clássica, por 

outro, não consegue nomear aspectos que evidencie sua compreensão da 

ruptura radical coma visão de mundo clássica. Ainda, na esfera de verificação 

de compreensão conceitual de elementos básicos entre a Clássica e a MQ, 

questionou-se (item 4) qual é a principal diferença entre objetos clássicos e 

objetos quânticos. Algumas respostas: 

 

“O tamanho!” (Estudante 1) 

“Na clássica são usadas equações determinísticas para definir o 
movimento de um objeto. Na mecânica quântica utiliza-se de 
operadores probabilísticos.” (Estudante 2) 

“Os objetos clássicos estão associados aos objetos macroscópicos e a 
quântica associada ao micro.” (Estudante 3) 

“Um objeto clássico sempre se comportará da mesma forma estando 
em condições iguais. O mesmo não acontece com um objeto quântico 
que está numa superposição de estados possíveis.” (Estudante 7) 

 

Nessa questão, características foram apontadas corretamente, embora 

não se tenha menção ao Princípio da Incerteza ou Dualidade onda-partícula. Ao 

se questionar (item 5), em específico, sobre a experiência dupla-fenda: um feixe 

de elétrons passa por duas fendas e forma um padrão de interferência numa tela 

cintiladora. O que acontece quando apenas 1 elétron passa pelas fendas, 

retirada de Montenegro, Pessoa Jr. (2002) – tem-se: 
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“A cintilação será em um ponto.” (Estudante 1) 
 
“Ao passar apenas um elétron podemos observar um fenômeno 
diferente, pois agora ele se comporta como partícula, não como onda.” 
(Estudante 2) 
 
“Ele passará ao mesmo tempo por ambas as fendas e interagirá 
consigo mesmo gerando um padrão de interferência. Mas se for 
colocado um aparelho de medida nas fendas para ver por onde o 
elétron passou, ele deixa de se comportar como onda e passa a se 
comportar como partícula, não mais formando um padrão de 
interferência.” (Estudante 7) 

 

 

Para os estudantes 1 e 2, percebe-se a inclusão da visão corpuscular 

clássica (salienta que ocorre uma detecção pontual). Segundo Montenegro, 

Pessoa Jr. (2002, p. 111), uma resposta esperada é “que haveria apenas uma 

cintilação pontual na tela, sem a formação de um padrão espacialmente 

estendido”. Já o estudante 7 indica características ondulatória.  

Sabe-se que há na literatura científica diversas interpretações para a 

teoria quântica. (PESSOA JR., 2001, 2003, 2006). Sua essência é a dualidade 

onda-partícula conforme ressaltado por Pessoa Jr. (2003, p.1): “é a teoria que 

atribui, para qualquer partícula individual, aspectos ondulatórios, e para qualquer 

forma de radiação, aspectos corpusculares. Esta é uma versão “geral” da 

dualidade onda-partícula”. As respostas dos estudantes passam a indicar 

interpretações. Semelhantemente, observa-se compreensão de princípios e 

conceitos básicos da teoria quântica como, por exemplo, sobre o Princípio de 

Incerteza ou a probabilidade, evidenciado a partir das respostas da Questão 6: 

 

“É impossível medir, no mesmo instante, com precisão ilimitada, a 
posição e a quantidade de movimento de uma partícula e, 
consequentemente, sua velocidade.” (Estudante 1) 
 
“Um exemplo mais comum é a do gato que está dentro de uma caixa, 
onde ao abri-la o gato poderá estar vivo ou morto. Isto é um evento 
probabilístico.” (Estudante 3) 
 
“Se é sabido a posição de um a partícula, não sabemos nada sobre 
momento e vice-versa 𝑝. 𝑥 = ℏ. " (Estudante 7) 

 

Para o segundo bloco de questões (7 a 12), o processo cognitivo 

‘Entender’ não foi alcançado. Os estudantes não conseguiram dissertar sobre os 

postulados da MQ, nem explicitar noções básicas sobre o formalismo 
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matemático. Para exemplificar as limitações, lançou-se mão do item 9: que 

significa conceito ‘observável’ em física? quais observáveis você conhece? dê 

exemplo. Dos trechos:  

 

“Operador está associado ao estado de um sistema, nesse caso aos 

observáveis.” (Estudante 2) 

“Observáveis são variáveis medidas na física que são representados 

por operadores de função de onda.” (Estudante 3) 

“Algo que pode ser mensurado.” (Estudante 7) 

 

É importante ressaltar que a linguagem matemática da notação de Dirac 

apresentada aos estudantes foi oportunizada de modo a configurar um primeiro 

contato e não com a necessidade de maior aprofundamento. O cuidado ao 

desenvolver a proposta foi de não negligenciar os aspectos conceituais e de 

interpretação. Portanto, considerou-se positivo os estudantes tentarem 

responder as questões propostas conforme apresentado. 

 
“Depois fui fazer as questões sobre o formalismo de Dirac, mas tive 
dificuldade nessa última questão.” (Estudante 2) 

 

Toda a parte inicial, Módulo 1, foi estrategicamente pensada em oferecer 

os conhecimentos necessários para uma melhor discussão do contexto histórico 

que seria discutido nas aulas seguintes. Verificou-se oscilações no interesse e 

motivação dos estudantes devido à apresentação do formalismo de Dirac, 

mesmo usando a linguagem de vetores conhecida por eles, seguido dos 

postulados da MQ. É importante destacar que, mesmo se tratando de uma 

proposta inovadora, a inclusão da discussão conceitual e do formalismo (sem 

excessos) é necessária, uma vez que o conhecimento Efetivo/Factual dos 

estudantes sobre esses aspectos é insuficiente, conforme analisado 

anteriormente. Então, assumiu-se o desafio de ‘reconquistar’ a atenção dos 

estudantes para o início do segundo momento da proposta, o que foi iniciado ao 

relevar ‘A intrigante fronteira quântica’ que foi o quinto encontro. 

Em paralelo às escolhas didáticas, um aspecto negativo muito marcante 

foi a falta de dedicação dos estudantes. A professora-pesquisadora 
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questionava-os acerca da realização das atividades e, em alguns momentos, os 

mesmos reconheciam as lacunas que iam deixando pelo caminho: 

 
“Na verdade, deixei para fazer com pouco tempo, eu devia ter sentado, 
refletido. Fui irresponsável em relação a isso. Aí eu fiz, mas na verdade 
eu fiquei confusa.” (Estudante 3) 
 
“Eu também. Eu fiz, mas ficou meio confuso pra responder.” (Estudante 
2) 
 
“Não cheguei a escrever mais fiquei nessa parte da atividade 3 que 
devemos fazer um comparativo entre a Física Clássica e a Mecânica 
Quântica.” (Estudante 6) 

 

Nesse caso, atividades que deveriam auxiliar os estudantes no 

aprendizado não cumpriram seu papel e um dos motivos foi a falta de 

compromisso com suas realizações. Aos que faziam as atividades, ainda que 

incompletas, foi possível verificar um processo crescente de compreensão 

conceitual que caminhava lado ao lado com equívocos ou falta de interpretação 

do que se pedia nas questões. 

 

“Quando pergunta da probabilidade, eu lembrei do princípio da 
incerteza, a gente não consegue definir uma coisa ou outra, diferente 
da mecânica clássica que pode definir posição e momentum. Ai, das 
partículas e onda, eu lembrei do experimento que tem, que pode 
relacionar também com o efeito fotoelétrico por causa da dualidade da 
luz e probabilidade como a gente sabe, segundo a teoria quântica, a 
medição determina a realidade.” (Estudante 1) 
 
“A física não é determinista, então, isso vai muito... é uma questão 
muito filosófica por traz disso tudo.” (Estudante 1) 
 
“Professora, eu posso entender que esse x intermediário pontilhado 
como subespaço, dentro do espaço que a gente já tem?” (Estudante 5) 
 
“Professora, sobre a definição de spin, que se não me engano não há 
uma definição estabelecida, tipo como a energia. Tem a definição que 
vemos no ensino médio reduzida a spin pra cima e spin pra baixo que 
é muito simplificada. Daí li um artigo que fala sobre a nuvem do 
movimento harmônico, então o movimento dele dentro dessa nuvem 
não é bem definido. Então fico com dúvida em como defini-lo.” 
(Estudante 1) 
 
“Essa última mesmo é pra falar sobre o experimento da dupla fenda?” 
(Estudante 3) 

 

Outro exemplo, ocorre no segundo encontro quando se apresenta o 

formalismo de Dirac, o estudante 4, questiona sobre a relação ket com o 

experimento de pensamento do gato de Schrödinger: 
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“Esse ket é o gato?” (Estudante 4) 
 
“O ket é a representação, a linguagem para descrever o sistema 
quântico.” (Professora) 
 
“Achei que era o gato...porque tem a história do gato de Schrödinger.” 
(Estudante 4) 

 

Essas discussões, embora o foco principal da proposta didática seja a 

contextualização histórica, revelam-se potencialmente significativa quando 

inserida no currículo, à medida que estimula o processo cognitivo do estudante. 

Com uma base teórica fomentada, os novos conhecimentos poderão ser 

aprendidos significativamente, relacionando-se com o anteriormente 

compreendido de forma não arbitrária. (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001). Ao 

elaborar a proposta didática, houve atenção aos conhecimentos que os 

estudantes deveriam ter construídos ao longo de sua vida acadêmica e os 

inserimos de modo a revisá-los. A revisão do conhecimento prévio evitou que os 

estudantes tivessem maiores dificuldades de compreensão do conteúdo ou uma 

aprendizagem simplesmente automática e não significativa.  

Ainda sobre a realização das atividades, com a intenção de auxiliar no 

processo de concepção fenomenológica dos estudantes, foram inseridos no 

material de apoio três simulações computacionais sobre a experiência da dupla-

fenda, criptografia quântica e emaranhamento quântico. No entanto, apesar de 

haver na literatura específica do ensino de Física argumentos que defendem seu 

uso como recurso auxiliar para o processo de ensino-aprendizagem. (MÜLLER; 

WIESNER, 2002), sua eficácia em nesta prática esbarrou na falta de 

familiaridade com uso de simulações, por exemplo: 

 
“Eu baixei o programa do phet, vi o comportamento, mas não entendi 
o que era pra fazer. Não compreendi. Eu já conhecia aquela simulação 
só que com outra visão. Fiz com fóton botei a dupla fenda e tudo mais, 
aí depois não sei se dava elétron pra ver a diferença de franja ou 
partícula. Mas não entendi o que devia fazer depois.” (Estudante 2) 
 

“Fiz o desafio 1 e o desafio 2, aí fui tentar fazer o negócio do simulador, 
só que não entendi nada. Sair clicando lá e aparecia tipo o conjunto de 
0 e 1, mas não entendia.” (Estudante 2) 
 
“Eu consegui. Assim, eu não fiz a atividade, mas olhei tanto a 
simulação da primeira atividade quanto essa aqui.” (Estudante 3) 
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Do ponto de vista didático, as ferramentas adotadas para o ensino tornam-

se cruciais para a assimilação das informações pelo estudante, sendo assim a 

utilização diversificada de ferramentas educacionais aponta para uma 

aprendizagem dinâmica, e, no contexto vivenciado, sendo apoiada pela HFC. 

Logo, a falta dessa percepção nos processos formativos dos estudantes foi 

diretamente prejudicial ao processo aqui proposto, uma vez que, possivelmente, 

eles não percebam a relevância desses recursos para sua aprendizagem. 

Com os resultados até aqui apresentados, sobre o primeiro momento da 

proposta didática, fica explicitado que o objetivo educacional de promover a 

compreensão conceitual básica dos conteúdos estudados foi parcialmente 

alcançado e houve progresso no modo como o conteúdo foi conduzido e 

recebido pelos estudantes. Houve indícios de uma familiarização com os 

conceitos básicos, como termos e elementos específicos. As dimensões do 

conhecimento Efetivo/Factual e o conhecimento Conceitual foram 

progressivamente alcançadas, embora se reconheça não ser em nível ideal.  

É possível afirmar que houve um sutil avanço no conhecimento dos 

estudantes, mas ainda apresentando equívocos interpretativos e compreensão 

dos conceitos fundamentais. A exemplo, o estudante 1 afirma: “[...], princípio da 

incerteza, a gente não consegue definir uma coisa ou outra, diferente da 

mecânica clássica que pode definir posição e momentum. [...]. A Física não é 

determinista”. É sabido que segundo o princípio da incerteza, não se pode 

conhecer com precisão absoluta a posição ou o momento de uma partícula. Isso 

acontece porque para medir qualquer um desses valores acaba-se alterando-os, 

e isto não é uma questão de medição, mas sim de Física Quântica e da natureza 

das partículas. (GRIFFITHS, 2011). No exemplo em questão, o estudante 1, cita 

erroneamente o princípio da incerteza e ainda generaliza o não determinismo 

como propriedade de toda a Física.  

Questões como essa foram esclarecidas ao longo das mediações e, 

assim, promovia-se entendimento do comportamento das partículas 

subatômicas e as limitações entre Mecânica Clássica e MQ, além de serem 

apresentadas a uma linguagem matemática interpretações básicas e um tipo de 

aplicação bastante atual, a criptografia quântica.  
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 Na sequência de encontros, o Módulo 2 do curso é constituído por 

incentivos no aprofundamento conceitual da MQ através da contextualização 

histórica, no qual foi discutido também o processo de ruptura com o 

determinismo. A dimensão do conhecimento conceitual avança de acordo com 

o processo cognitivo. Os estudantes são apresentados a textos que contém 

trechos dos textos originais dos cientistas com os quais se investe na discussão 

da (in)completude da MQ, abandono do determinismo e o reconhecimento da 

não-localidade. Para que possam interpretá-los adequadamente, os discentes 

precisariam ‘Aplicar’ o conhecimento conceitual adquirido e ‘Avaliar’ sua 

aplicação em novos contextos. 

Com recortes dos textos de Einstein et al. (1935) e Schrödinger (1935), 

foram apresentados os experimentos de pensamento de EPR e do gato de 

Schrödinger com os quais era esperado que os estudantes compreendessem as 

consequências epistemológicas destes para o contínuo desenvolvimento da 

teoria quântica. Para verificar o entendimento dos estudantes, o primeiro 

questionamento foi sobre os argumentos apresentados por EPR para discorrer 

sobre a possível incompletude da teoria. De suas falas, tem-se: 

 
“Os experimentos de pensamento tinham um caráter contra intuitivo e 
tentava salvar o determinismo. Essa parte eles vão focar muito na parte 
da trajetória das partículas. Eles trazem uma visão da física clássica 
de tentar determinar, então significa que uma teoria completa é aquela 
que abrange tudo. Porque com o determinismo eu consigo medir tudo, 
então é uma teoria completa. E ao longo do texto eles sempre vai 
falando as condições para a MQ está completa. Então, 
consequentemente, a MQ não conseguiria prever a realidade já que 
antes da observação a medida era por probabilidade.” (Estudante 1) 
 
“EPR tentava salvar o determinismo falando que a Mecânica Quântica 
está incompleta.” (Estudante 3) 
 
“A partir do experimento EPR, foi-se deduzindo que poderia se 
conhecer o estado de um sistema sem efetuar o ato de medir, ..., mas 
isto deu espaço para que o paradoxo fosse solucionado a partir do 
entrelaçamento dos subestados de um sistema completo.” (Estudante 
4) 

 

Nesse momento do curso, os estudantes já haviam desenvolvido a 

compreensão de que a teoria quântica admite uma solução probabilista, o que 

facilitou a abordagem histórica dos trabalhos de Einstein et al. (1935) e 

Schrödinger (1935). Com clareza os estudantes falam: “Os experimentos de 



226 
 

pensamento tinham um caráter contra intuitivo e tentava salvar o determinismo” 

– Estudante 1; “EPR tentava salvar o determinismo falando que a Mecânica 

Quântica está incompleta” – Estudante 3; “o paradoxo fosse solucionado a partir 

do entrelaçamento dos subestados de um sistema completo” – Estudante 4. Com 

isso, a mediação segue para discutir a respeito do determinismo clássico e do 

indeterminismo e de como entrara em choque no desenvolvimento da teoria. 

A respeito do caráter indeterminista da MQ, é discutido a conclusão 

formulada por Einstein et al. (1935) de que a MQ seria uma teoria incompleta, 

porque não incorporava, em seu formalismo, todas as propriedades existentes 

na realidade física. É dentro desse contexto que introduziram-se Schrödinger 

(1935) e o conceito de emaranhamento quântico relembrando a ideia de 

criptografia. Com a leitura do texto, buscou-se tornar claro para os estudantes o 

princípio da superposição e a relação com o gato de Schrödinger. 

 
“Em um sistema macro, existem equações de estado bem definidas, 
logo o caráter probabilístico é descartado.” (Estudante 1) 
 
“O paradoxo do gato de Schrödinger buscava salientar como um 
pressuposto da MQ que é a superposição de estados poderia gerar 
situações absurdas ao nível macroscópico. Esta solução é absurda no 
mundo clássico, já que a noção intuitiva de um objeto clássico é que 
ele não existe em tais superposições e que seu estado macroscópico 
não é influenciado pelo ato de observar.” (Estudante 5) 
 
“Como temos um sistema constituídos por vários subsistemas e o 
sistema é submetido a uma série de medidas de energia, significa que 
o sistema total apresenta um valor determinado. No entanto, cada 
subsistema pode apresentar valores distintos, de tal forma que a soma 
total ponderada seja como determinada. Ou seja, cada subsistema tem 
um valor oscilatório e o somatório de todos dará um valor global.” 
(Estudante 3) 

 

 

Os estudantes identificam a superposição de estados quânticos, 

apresentada por meio do “Gedankenexperiment” do gato de Schrödinger, 

demonstrando que uma partícula pode estar em superposição de estados 

quânticos, em vários lugares ao mesmo tempo. Essa aula possibilitou discutir 

que no caso do gato, vivo e morto ao mesmo tempo, uma vez que ninguém pode 

observar seu real estado dentro da caixa fechada, apenas quando um 

observador realiza uma observação, há o colapso da função de onda e, dada 

essa interferência, verifica-se a partícula, ou como no caso do “gedanken”, 

constata-se o gato vivo ou morto, mas até lá, ele se encontra em superposição. 
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Discutido o argumento de EPR sobre a realidade e localidade, bem como 

a visão de Schrödinger para os fenômenos quânticos, os estudantes foram 

questionados sobre o que representa o determinismo para a Física nesse 

contexto de discussão:  

 
“Características definidas, posição, momentum.” (Estudante 3) 
 
“Lembro de dois tipos de determinismo, aquele que as coisas irão 
acontecer de uma forma ou de outra. E o determinismo das coisas, tipo 
da mecânica clássica, de tempo e espaço e a partir disso se sabe a 
posição da partícula.” (Estudante 2) 

 
“Na visão deles a MQ não está completa, então eles tentam completar 
com argumentos determinísticos que não são tão bem desenvolvidos, 
que no próprio texto que se inicia com perguntas, e se termina sem 
respostas. E daí tem a proposta de Schrödinger que vai contra a parte 
determinística do EPR, mas por lado positivo, mostra que tem 
preocupação ainda com a MQ, então mostra que é uma teoria que está 
evoluindo e não está completa. Mas sim sendo adequada a cada dia.” 
(Estudante 1) 

 
 

Também se questiona como a concepção de realidade é afetada pela 

nova visão fenomenológica: 

 
“A questão do realismo e localidade, pelo que li, relaciona o realismo 
com interferência do observador e a localidade com a velocidade da 
luz.” (Estudante 2) 
 
“A realidade seria que a medida efetuada em uma poderia causar 
alteração na medida efetuada na segunda. Então eu teria como 
determinar através da primeira.” (Estudante 4) 
 
“O exemplo do gato de Schrödinger que quando preso numa caixa, ele 
pode estar morto ou vivo. Então todas as possibilidades podem 
acontecer a menos que você abra a caixa. Então no experimento, se 
você mede, tem um resultado; se você medir de novo pode ter outro. 
A mesma coisa é com o spin, que tem aquela nuvem do orbital pra 
medir onde está o elétron, ele pode estar em qualquer posição daquele 
orbital, em qualquer sentido. A seta pra cima ou baixo acaba sendo 
uma ilusão pra gente. Foi como entendi.” (Estudante 1) 
 
“Lá no final se fala em emaranhamento e o princípio de superposição 
e fala das partículas entrelaçadas, então o que faço com uma irá 
resultar na alteração da outra. Isso é a visão de EPR, se não me 
engano, eles falam que se eu mexi com um fóton aqui, o elétron de lá 
será afetado e lá na frente a gente vai perceber que isso não 
necessariamente acontece. Fiquei confuso com isso do 
emaranhamento.” (Estudante 1) 

 

Nessa seção, marca-se avanços na compreensão sobre o aspecto central 

do argumento de EPR que reside na concepção de realidade, sendo de cunho 
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filosófico, bem como favoreceu a produção de conhecimentos acerca de 

aspectos que realmente diferenciava o mundo quântico do mundo clássico. A 

posição é que a realidade já está dada antes mesmo da realização de uma 

medida sobre uma grandeza física. Ou seja, o ato de medir uma grandeza física 

revela o seu valor – princípio do realismo. Ainda, há manifestação de dificuldade 

de compreensão sobre o emaranhamento pelo o Estudante 1: “Fiquei confuso 

com isso do emaranhamento” e, então, é esclarecido o emaranhamento 

assemelhando ao experimento do gato de Schrödinger. 

Na sequência, para que os estudantes conhecessem a teoria de variáveis 

ocultas através das desigualdades de Bell, trechos do texto de Bell (1964) foram 

apresentados. Depois de uma breve discussão foi questionando acerca do que 

são as variáveis ocultas: 

 
“Essas variáveis adicionais vêm com a obrigatoriedade de respaldar a 
questão da localidade e realidade. [...] Em relação a localidade que tem 
a ver com a questão de nenhum objeto no universo sobrepor a 
velocidade da luz e etc, ai esse negócio lá de Einstein da ação 
fantasmagórica onde você tem duas partículas e você pega uma e 
coloca uma lá nos confins do universo e quando você mexe uma a 
outra instantaneamente ela percebe, então questiona a velocidade e 
mexe com a questão da localidade.” (Estudante 5) 
 
“Eu tive um pouco de dificuldade de entender esse texto, mas percebi 
que o texto trata inicialmente de algo que já foi falado diversas vezes 
aqui, a questão da Mecânica Quântica para Einstein e Bohr estava 
incompleta. E estava incompleta em razão de que por eles acreditarem 
no realismo e na localidade onde o observador não interferia naquele 
experimento e a localidade é a questão da velocidade da luz. Eles 
acreditavam e a discussão do texto traz sobre o emaranhamento 
quântico onde diz que se duas partículas estão juntas e depois 
separadas elas vão poder transportar informação uma para outra 
mesmo estando separadas e se a gente pedir uma a gente consegue 
imaginar a outra. Com a ideia de spin se uma tá pra cima o outro vai tá 
com spin pra baixo que na minha mente isso não, eu não aceito isso, 
não faz sentido ter coisas separadas sendo transportadas. Não sei se 
é falta de estudo, mas pra mim não fez sentido. Ainda não 
compreendo.” (Estudante 2) 
 
“Mas no caso, o fato é que se você tenta separar espacialmente um 
objeto, dois objetos quânticos, significa que não separa. Então eles 
continuam ligados, continuam entrelaçados.” (Estudante 5) 
 
“Bell queria verificar se essas coisas do realismo e localidade através 
das variáveis ocultas era verdadeira ou não. Ainda achei no texto que 
até Bell também acreditava na localidade e realidade. Então ele foi 
verificar e percebeu não como spin baixo/cima, mas ele percebeu que 
essas variações de posições dos elétrons estavam associadas a uma 
função relacionada ao ângulo deles. Uma coisa assim.” (Estudante 2) 
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Ao passo que se desenrola a discussão, os estudantes percebem que as 

chamadas desigualdades de Bell são na verdade uma tentativa de salvar o 

determinismo clássico, o que fica claro na fala do Estudante 2: “até Bell também 

acreditava na localidade e realidade.” Essa fala permitiu trazer de volta ao debate 

do princípio de realidade física, destacando que a década de 80 trouxe para o 

laboratório a questão da não-localidade a partir de experimentos de violação de 

desigualdades de Bell. Então, apresentou-se o experimento de Aspect e como 

este elucidou o argumento de EPR, sobre isso perguntou-se sua importância: 

 
“Isso ocorreu porque a MQ na determinação pressupunha a medição, 
no entanto tal experimento mostrou que dado um sistema físico 
poderíamos conhecer o estado de um subsistema sem medir o outro. 
A solução a esse problema foi dada pelo emaranhamento dos 
sistemas. Conhecendo um, podemos conhecer o outro, sem medi-lo. 
Isso sem relacionar com a MQ.” (Estudante 3) 
 
“Na física não adianta ter apenas um modelo teórico é necessário a 
parte experimental, geralmente é assim.” (Estudante 5) 

 

 

Assim, foram discutidos os desdobramentos do artigo de 1935. Foi 

destacado que, durante toda a década de 60 e 70 do século XX, generalizou-se 

a desigualdade proposta por Bell e foram propostos experimentos que 

permitiriam testá-la. As desigualdades se constituíram como critério 

experimental para investigar se a MQ e os testes ganham então rigorosidade no 

início da década de 80 com Aspect et al. (1982). A hipótese do realismo local no 

que diz respeito à MQ é, portanto, recusada marcando não um fim, mas meios 

de continuidade para a discussão a respeito da interpretação dos fenômenos 

quânticos. Uma das últimas atividades foi um questionário composto de 10 

questões sobre a construção do conhecimento científico (AT7), que tinha o 

objetivo de ‘Avaliar’ brevemente as concepções dos estudantes acerca da 

construção do conhecimento científico de maneira mais ampla. No Quadro 5, 

elencam-se algumas das respostas descritas pelos estudantes nessa atividade. 

 

Quadro 5. Atividades 7 sobre o processo de construção do conhecimento científico 

1. Os cientistas trabalham isoladamente? As “descobertas” são individuais ou coletivas?  
 
“Os cientistas são sujeitos que estão imersos em uma sociedade multicultural, em que a sua formação 
cidadã irá influenciar na “lente” em que estes cientistas irão utilizar para a sua produção científica, no 
entanto, ele não estará isolado. Toda descoberta científica é coletiva, pois a aceitação (aprovação) é 
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feita por grupos de cientistas. O cientista se apropria de diversos conhecimentos que outros 
produziram, sendo que a sua pesquisa irá atender interesses sociais (coletivos).” (Estudante 3) 

 
“Não. As descobertas nascem de contribuições individuais dentro da coletividade do processo 
investigativo.” (Estudante 5) 
 

2. Há espaço para a subjetividade na ciência? Que procedimentos a comunidade científica 
utiliza para evitar a subjetividade?  

 
“A ciência passa por um processo que é estabelecido pela comunidade científica, sendo como uma 
investigação para as teorias mesmo aquelas que não há a possibilidade de comprovação 
experimental.” (Estudante 1) 

 
“Sim! Pois isto é uma premissa básica para o realismo e idealismo. Nas ciências não existe uma 
verdade absoluta. Os sujeitos são quem produzem as ciências, logo os sujeitos são subjetivos, o que 
vai refletir nas ciências.” (Estudante 3) 
 

3. Como o contexto histórico influencia a ciência? De que forma o contexto social influencia 
a ciência? O conhecimento científico é construído socialmente?  

 
“A ciência é um produto de cada contexto histórico, pois a produção da ciência se operacionaliza dentro 
de um conjunto de relações sociais, políticas e econômicas circunscritas em cada contexto histórico, 
logo a produção da ciência é influência e influenciada pelos aspectos históricos e o contexto. Nesse 
sentido as relações sociais são influenciadoras, pois são múltiplas as relações sociais, suas 
contradições e problemáticas, ou seja, a dinâmica da sociedade que norteia a produção das ciências 
para que ela possa cumprir seu papel social.” (Estudante 3) 

 
“Através das necessidades tecnológicas a ciência pode ser influenciada. Ex.: Invenção da máquina a 
vapor buscando aparatos científicos.” (Estudante 5) 
 

4. Pode-se falar em uma “cultura científica”? A ciência é parte de uma cultura mais ampla?  
 
“A ciência pode ser considerada como cultura a partir do momento em que analisamos cada 
comunidade. O pesquisador A trabalha de forma diferente do B, tudo isso vai depender de sua origem, 
conhecimentos e o local onde está inserido.” (Estudante 2) 

 
“Como qualquer conhecimento ela é fruto das relações, ela é fruto do “espaço-tempo” do indivíduo. O 
espaço que o cientista ocupa é influenciador na formação do indivíduo. A ciência que temos atende os 
interesses do sistema e da população. Tais interesses variam com o tempo.” (Estudante 3) 
 

5. Os cientistas podem discordar entre si? Quais as possíveis razões para a ocorrência de 
uma discordância? 

 
“Sim. Segundo Kuhn, para a obtenção de uma nova ciência, deve ocorrer o período de crise da ciência 
normal. Logo, discordar faz parte do processo de evolução científica.” (Estudante 1) 

 
“Na medida em que eles discordam a ciência evolui. Evolui quando existe uma coerência ou resultados 
mais avançados. Na história da ciência temos diversos exemplos tal como, Niels Bohr e Einstein tinham 
posições diferenciadas na MQ.” (Estudante 3) 
 

6. A experiência é a base para a construção do conhecimento científico? Qual o papel do 
pensamento teórico na construção do conhecimento científico? O que vem em primeiro 
lugar ou é mais importante: teoria ou experiência? É possível construir teorias sem uma 
base experimental? Todos esses aspectos têm peso igual na construção do conhecimento 
científico? 

 
“Ambos são importantes, com uma hipótese cria-se uma teoria. Se conseguimos experimentá-la e os 
resultados forem positivos, a teoria terá mias sustentação. Mas o fato de não conseguirmos fazer esse 
experimento não falseia a teoria.” (Estudante 1) 

 
“Para os empiristas, sim. Para os racionalistas, não. O conhecimento estará no sujeito, portanto, não 
será no objeto (a experiência). Para os construtivistas estará nos dois. Exemplo: o efeito fotoelétrico é 
um efeito do empirismo, Einstein usou o conhecimento para propor a teoria. Outro exemplo, a 
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quantização da matéria com De Broglie é racional, pois ela foi comprovada. Portanto, nem um, nem 
outro é fonte do conhecimento, pois o conhecimento é a conjunção do “sujeito forma” com o objeto 
“conteúdo”. Para o empírico o conhecimento teórico dará sustentação, mas para o racional o teórico 
será o próprio conhecimento. Porém para o construtivismo o conhecimento advém do próprio 
conhecimento. Não podemos hierarquizar a importância do conhecimento (experimental e teórico) 
ambos possuem importâncias, são complementares.” (Estudante 3) 
 
“A teoria amparada em modelagens tem sua importância na descrição do fenômeno observado de 
forma direta ou indireta. As duas são importantes de modo que ambos se apoiam mutuamente servindo 
ao processo de validação. A teoria de cordas possui matemática robusta, todavia não há verificação 
experimental. Mas para a física teórica isso não constituiu obstáculo.” (Estudante 5) 
 

7. Há “descobertas” sem conhecimentos teóricos prévios?  
 
“É uma questão filosófica complicada, mas acredito que não.” (Estudante 1) 

 
“Para descobrir algo, é preciso perceber esse algo e se percebemos é porque já estamos com os 
aspectos teóricos. Logo toda descoberta tem um pouco de conhecimento prévio.” (Estudante 2) 
 

8. Que diferenças existem entre observação e inferência? Que papel elas têm na construção 
do conhecimento científico? 

 
 

“O observador não irá manipular a observação de forma proposital, o que pode gerar resultados 
equivocados.” (Estudante 2) 

 
“Observação pode ser direta ou indireta através de equipamentos de medida. Inferir é concluir, e toda 
inferência deve partir de uma premissa. São ações presentes e fundamentais na pesquisa cientifica.” 
(Estudante 5) 
 

9. A ciência gera a tecnologia ou vice-versa? De que maneiras ciência e tecnologia se inter-
relacionam atualmente? 
 

“Vice-versa. Com a tecnologia é possível fazer experimentos dos quais não iriam ser possível sem ela. 
Assim como a ciência ajudou na evolução tecnológica, por exemplo, o estudo das máquinas térmicas 
ajudou em diversos fatores.” (Estudante 2) 

 
“A ciência gera tecnologia, é o mais comum. Mas pode-se a partir da tecnologia gerar conhecimento 
teórico científico. Assim como as invenções da termodinâmica antecederam as modelagens teóricas.” 
(Estudante 5) 

 

10. Por que na década de 1930, devido ao desenvolvimento do argumento de EPR, pela 
primeira vez a MQ foi questionada com relação a sua completude? Como se resolveu 
esse problema? 
 

“A falta de uma “equação” de onda bem definida que descrevesse a sua localidade fez com que muitos 
cientistas acreditassem que a MQ estava incompleta e assim houve um período de crise. Bell foi um 
dos que buscou estudar a respeito dessa incompletude e isso gerou novas visões sobre a localidade 
e o realismo.” (Estudante 2) 

 
“Isso ocorreu porque a MQ rompia com a determinação devido à medição. No entanto tal experimento 
mostrou que dado um sistema físico poderíamos conhecer o estado de um subsistema sem medir o 
outro. A solução a esse problema foi dada pelo emaranhamento dos sistemas. Conhecendo um, pode 
conhecer o outro sem medi-lo. Isso não ocorre com a mecânica clássica.” (Estudante 3) 

 

 

 

Tais questões, retiradas quase que integramente de Martins (2015), 

contribuem para esclarecer, de maneira resumida, as percepções que os 

estudantes podem possuir sobre a ciência. Segundo Martins, essas podem ser 
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agrupadas em dois eixos: 1º Eixo sociológico e histórico (questões de 1 – 5, 9); 

2° Eixo epistemológico (questões 6 - 8, 10). A título de informação, não é a 

intenção trazer uma discussão aprofundada sobre as concepções de natureza 

da ciência dos estudantes; foram tomados brevemente uns poucos exemplos. 

Do 1º eixo, a questão 1 evidencia como os estudantes percebem o papel 

dos indivíduos frente a comunidade científica indicando a coletividade. Na 

questão 2, há indícios de uma percepção sobre a intersubjetividade na ciência 

por meio do processo mediado pelo mundo social. A questão 3 faz um ‘gancho’ 

com a anterior e busca concepções sobre as influências históricas e sociais. 

Como resposta a questão 4, percebe-se que os estudantes atribuem a “cultura 

científica” ao meio em que o cientista está inserido. Já na questão 5, que o 

avanço da ciência está diretamente relacionado as discordâncias (controvérsias 

históricas). Na última questão desse eixo, na questão 9, há uma exposição da 

compreensão da relação entre ciência e tecnologia. 

Finalmente, no 2º eixo, tratam-se de temas relacionados à epistemologia 

da ciência. Na questão 6, expõem-se as concepções em relação á origem do 

conhecimento científico. A questão ficou muito ampla, no entanto, os estudantes 

conseguiram expor o essencial: a relação da experimentação com o pensamento 

teórico. Na mesma linha de raciocínio, tem-se a questão 7, que questiona o papel 

da “descoberta”, para os estudantes não há descoberta sem conhecimento 

teórico prévio. Na questão 8, penúltima deste eixo, questionavam-se os métodos 

e processos da ciência em termos de etapas (observação/inferência), aqui é 

notado que os estudantes não têm clareza das diferenças. Por fim, a última 

questão, 10, tenta explorar o conteúdo da MQ em termos de produção do 

argumento de EPR. Especificamente, nesta questão, é observado um equívoco 

conceitual quando o estudante 2 afirma: “A falta de uma “equação” de onda bem 

definida que descrevesse a sua localidade fez com que muitos cientistas 

acreditassem que a MQ estava incompleta”. Enquanto o estudante 3 pontua 

adequadamente a relação com o determinismo. 

Apenas 5 estudantes responderam essa atividade e não houve tempo de 

discuti-la em sala. Talvez, se fosse feito o tratamento discursivo em sala de aula, 

obter-se-iam mais detalhes de suas concepções adequadas para a sondagem 

pretendida, especificando um pouco mais aquilo que pode compor a dimensão 
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cognitiva dos estudantes. Poderia ter explorado em cada uma delas o caráter 

dinâmico e provisório da ciência, bem como refletido sobre os desdobramentos 

dos estudos da MQ. 

Em termos gerais, trazendo essas concepções para a prática 

desenvolvida, foi percebido alguns desafios com o uso da HFC como o eixo 

condutor do ensino. Não há cultura de leitura prévia por parte dos estudantes 

para presenciar uma aula – mesmo que o professor exija e faça certas 

cobranças, os estudantes ainda assim não o fazem. Eles estão mais habituados 

a assistir aula e responder exercícios, e novamente se percebe a falta de 

dedicação. Episódios como o que segue, constantemente, se repetem:  

 
 
“Vocês leram o texto?” (Professora)  
 
[Silêncio] 
 
“O de hoje não.” (Estudante 2) 
 
“Na verdade, esqueci da aula de hoje, quando lembrei já era tarde.” 
(Estudante 1) 
 
“Eu li.” (Estudante 3) 

 

Além desse aspecto, merece destaque o fato de não haver na grade 

curricular do curso um componente de ‘História da Física’, o que configura um 

problema mais geral entendido por limitação estrutural do próprio curso. Através 

da HFC, o professor em formação poderá inteirar-se dos obstáculos que 

travaram o desenvolvimento da ciência, bem como das dificuldades de percurso 

ao longo da evolução das ideias e conteúdos. Com isso, poderá desenvolver 

uma visão mais ampla e consistente da natureza da ciência. 

Apesar disso, quanto ao uso da ferramenta em si – HFC como o eixo 

condutor do ensino de MQ –, verificou-se que o índice de satisfação da maioria 

dos estudantes em relação à definição dos objetivos educacionais foi positivo. O 

resultado é que a contextualização histórica se torna elemento motivador de 

aprendizagem por auxiliar na compreensão do conhecimento científico e na 

visão de ciência como fruto da atividade humana construída ao longo dos anos. 

Outro aspecto positivo foi a curiosidade quanto aplicações que esteve 

sempre presente: 
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“Depois de sua aula sobre criptografia quântica, eu tava comentando 
com uma amiga e aí estávamos discutindo sobre e passei as 
informações que eu tinha, não sei se passei da forma correta, mas aí 
falamos do porquê de ser uma ferramenta tão perfeita de proteção da 
informação, mas ao mesmo tempo, nos perguntamos se a pessoa que 
cria a tecnologia e vai administrar, ela não vai ter acesso a todas as 
informações? A terceira pessoa não poderia ser o próprio invasor?” 
(Estudante 4) 
 
“Eu vi uma notícia sobre computadores quânticos e a supremacia 
quântica isso tem a ver com a física mesmo? Eu não li, acabei 
esquecendo, mas é possível?” (Estudante 2) 
 
“[...] Eu já tenho procurado ter mais ou menos alguma noção sobre 
esse tema. Agora a questão da mecânica quântica me desperta 
curiosidade, então fui separar alguma coisa para ler. Num futuro posso 
trabalhar com osciladores quânticos. Acho que o fascinante na 
quântica são os mistérios.” (Estudante 5) 
 
“Essa semana eu estava conversando com um colega que é psicólogo. 
Ele disse que vários colegas que são psicólogos estão usando de uma 
terapia quântica. Aí ele perguntou pra mim, eu queria saber qual a tua 
opinião sobre isso. Daí tive que responder que não tenho uma base 
para falar sobre isso. Às vezes você se encontra em um lugar no qual 
não tem base nenhuma para dizer, não isso é mentira. Mas no meio 
acadêmico a gente sabe que a quântica não contribui para nenhum tipo 
de terapia, só que não soube explicar.” (Estudante 6) 
 
“O difícil é a gente conseguir explicar para uma pessoa que nunca teve 
contato a diferença entre um couch quântico e realmente a mecânica 
quântica, porque eles ainda acreditam numa visão externa.” (Estudante 
1) 

 

 

A discussão de aplicações práticas, além de servir como meio para 

despertar a curiosidade, pode também ajudar o professor na identificação de 

lacunas conceituais criadas durante o processo de aprendizagem: 

 
“Quando você fala em teletransporte se refere a teletransporte de 
elétrons?” (Estudante 5) 
 
[...] 
 
“Eu pensava que era um elétron que seria em um determinado ponto 
no espaço desmaterializado e se materializava em outro ponto.” 
(Estudante 6) 
 
[...] 
 
“Então a matéria não pode se desmaterializar e se materializar de 
novo?” (Estudante 6) 

 

Para esclarecer, voltou-se ao caso da Criptografia Quântica, através da 

qual já havia definido o que é uma partícula quântica, o qubit – que é 0 e 1 ao 
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mesmo tempo (como na computação quântica) – bem como voltou-se a explicar 

o conceito de emaranhamento quântico; e assim, explicar como ocorre o 

transporte de informação, dizendo, por exemplo, que ao alterar o spin de um 

elétron, sua partícula emaranhada também se modificará – ainda que não tenha 

passado pelo mesmo processo. Aproveitou-se para reforçar a importância das 

leituras complementares, sinalizando as referências já incluídas no material de 

apoio, de Davidovich (2004), Oliveira et al. (2008) e Lobo et al. (2018) que 

discutem a informação quântica de forma didática. 

Ainda no campo de conhecimento conceitual, foi percebido interesse nas 

interpretações. De modo a promover aprofundamento na temática, mediado 

pela leitura dos textos de Freire Jr. (2008) e Paulo (2006), foi mobilizado 

discussão sobre as interpretações da teoria (AT8). Ao questionar qual a 

justificativa para o surgimento das diversas interpretações, tem-se: 

 
“Essa questão deve ser devido a tudo aquilo que estamos estudando, 
que a gente viu o paradoxo EPR, da interpretação de Bell, essas coisas 
assim, eu compreendo que seja a respeito disso. Que a Mecânica 
Quântica mesmo aceita permitiu várias interpretações.” (Estudante 3) 
 
“A questão de não ser visível, de ser no micro talvez haja abertura para 
mais possibilidades.” (Estudante 4) 
 
“[...] é por isso que além de uma interpretação adotada existe outra que 
explica de forma diferente. Então nesse caso, é bom que a gente tenha, 
apresente, não todas porque são muitas, mas com algumas 
interpretações importantes.” (Estudante 6) 
 
“Eu creio que seja por causa do caráter probabilístico, com as 
probabilidades abre N possibilidades daquilo acontecer e posso 
interpretar de maneiras diferentes.” (Estudante 1) 
 
“Tem o aspecto da probabilidade, mas não só isso. São vários os 
aspectos que influenciam nas interpretações. Até mesmo a questão 
social vai influenciar no olhar do pesquisador. A forma como o 
pesquisador vai observar o objeto vai ser diferente. Um aspecto 
importante é que são diferentes filosofias, a partir do momento em que 
um elétron vai ser lançado e vamos observar que vai haver um 
comportamento tanto de partícula, de interferência, de onda, e daí pode 
ser medido. Então essa medição vai haver interferência que gera 
interpretações. Também para as interpretações o observador ganha 
destaque muito maior em relação à Mecânica Clássica. [...] No entanto, 
Copenhague é a interpretação mais respalda que até agora não houve 
uma comprovação científica de incoerência com os experimentos.” 
(Estudante 2) 

 

 
Dado o até aqui exposto, os estudantes não tinham informação 

consolidada a respeito de conceitos básicos das propriedades quânticas da 
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matéria, mas os conhecimentos adquiridos durante o curso, de modo geral, têm 

aumentado seu potencial de compreensão. O acesso ao conhecimento, 

conforme estruturado, parece ter contribuído para mudança do cenário, 

demostrando a possibilidade de se apresentar a teoria de maneira mais próxima 

à linguagem dos estudantes. Assumindo a MQ como conteúdo específico 

relevante para a formação inicial de professores de Física, essa prática pode ser 

pensada como uma das abordagens possíveis para favorecer seu ensino. 

 

5.4.3 Conhecimento Procedimental/Procedural 

Por último, é proposto que os estudantes utilizem o conhecimento do 

conteúdo e as habilidades intelectuais adquiridas no ambiente acadêmico para 

elaborar um plano de aula. É mobilizado o processo cognitivo ‘Criar’ com 

intenção de que percebam possibilidades para ensinar MQ no nível médio via o 

processo de transposição didática. Nessa última atividade de aprendizagem, no 

processo de criação, os estudantes deverão utilizar as informações adquiridas. 

Neste sentido, incentiva-se a utilização de conceitos e metacognitividade, para 

relacionar as informações de forma interdisciplinar.  

Essa atividade representa a culminância da discussão sobre o processo 

de transposição didática, observada no último encontro através de oficina, para 

o ensino de tópicos da MQ oportunizada através dos desafios propostos. O 

objetivo de ensino terá sido alcançado se forem estimuladas discussões em 

torno do assunto. Como supracitado, para dar suporte às reflexões, seis desafios 

foram propostos (D1, ..., D6), mas para fins de análise observar-se-á o D6.  

Esse processo de criação envolveu o desenvolvimento de ideias, métodos 

e procedimentos, o que proporcionou aos estudantes, entre outros aspectos, 

uma percepção da interdisciplinaridade entre os conceitos científicos e a 

importância dos assuntos de ordem didático-pedagógicos para a futura 

prática docente. Os discentes assumem o papel direto de agentes ativos, 

capazes de ‘Aplicar’ o conhecimento quando postos em situação de futuro 

professor. São alinhadas as exigências dos processos de ensinar e aprender de 

modo a romper com a visão simplista da atividade docente – que para ensinar 

basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. 
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Em primeira instância, os estudantes realizaram julgamentos em termos 

de conteúdo e de como escolher o procedimento mais adequado a determinado 

problema exposto. Processualmente, os estudantes estão desenvolvendo 

habilidade para a escolha de referências e materiais didáticos. Observou-se um 

processo de (des)confiança das fontes de busca, por exemplo: 

 
“Peguei vários artigos. Eu achei bacana, porque a gente acha tão difícil 
e quando pega o artigo eles aplicam de uma forma tão simples, você 
fica, isso não vai funcionar não. Mas ao ver os resultados no final do 
artigo, você fala poxa, teve um feedback positivo. Então dar não só 
embasamento, mas também coragem para tentar inovar em sala de 
aula.” (Estudante 1)  
 
“A construção do meu plano de aula foi baseada nas minhas 
experiências anteriores. Fiquei bem à vontade com aquilo que já 
possuo. Não me preocupei com certas questões. Meu tópico foi sobre 
o princípio da Incerteza e usei o livro de Eisberg. A estratégia deve 
mudar se não deu certo.” (Estudante 5) 

 
  

No entanto, o Estudante 5 opta por usar o livro-texto de nível superior38. 

Não coloca à disposição dos alunos outras fontes e não explicita como se utiliza 

dele, embora seja sabido que o livro citado aborda o assunto escolhido de forma 

extremamente tradicional, não levando o aluno à reflexão sobre questões 

filosóficas, históricas ou práticas do conteúdo estudado. Fez-se necessária uma 

discussão mais profunda a respeito do papel do livro didático no ensino, como 

instrumento e não como fim. 

Discutiram-se sobre as limitações que algumas fontes apresentam e que 

têm contribuído para geração de equívocos ao se preparar aulas, e ainda para 

que os estudantes formem concepções errôneas sobre Ciência. É preciso que 

os professores tenham em mente que preparar aula não é algo trivial. É preciso 

evitar erros recorrentes e um olhar atento para a bibliografia adotada. Para 

exemplificar, foi dito que: 

 

“No caso de propor a utilização da História da Ciência no ensino, por 
exemplo, a escolha de um texto para usar como referência no preparo 
da aula perpassa em primeira instância o quem escreveu. É 
fundamental que seja de um historiador da Ciência ou alguém com 
profundo conhecimento na área, que seja alguém treinado para fazer 
isso. Que estude as fontes primárias e também as secundárias. Isto 
evita relatar os fatos históricos com omissão de aspectos importantes. 

 
38 EISBERG, R.; RESNICK R. Física Quântica, Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. 6. Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 1988. 
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O ideal é uma versão dos fatos mais ampla para além de nomes, datas, 
feitos e sucessos.” (Professora) 

 

Além disso, observa-se uma preocupação com o ensino de MQ. Os 

estudantes inquietaram-se, a respeito, com a complexidade da teoria e o 

processo de transposição didática para não recair em simplificações 

exageradas: 

 

“Mas, ensinar a mecânica quântica, introduzir, no ensino médio, que é 
um assunto extremamente abstrato não desmotivaria os estudantes? 
Não sei...” (Estudante 6) 
 
“A Mecânica Quântica é difícil, mas não significa que não seja atrativa. 
O diferencial vai ser a forma como é apresentada. O que é que eu 
quero que o estudante entenda [...]” (Professora) 
 
“Eu poderia mostrar o desenvolvimento tecnológico?” (Estudante 6) 
 
“Talvez, é uma possibilidade. Tem a história, a simulação... vamos 
discutir mais esses aspectos.” (Professora) 
 
“Mais assim, um dos problemas é justamente utilizar as equações 
matemáticas e principalmente os pré-requisitos também, né? O 
problema é que os alunos do ensino médio, eles não têm uma base tão 
fundamentada na matemática, além de outros problemas como a 
estrutura da escola, os professores. A questão da formação do 
professor e como deve abordar, e aí trabalhando principalmente com a 
questão mais teórica, fundamentada, questão histórica, epistemologia. 
E mostrar também os modelos, trabalhar com a modelagem para que 
os alunos possam entender minimamente a estrutura.” (Estudante 3) 
 
[...] 
 
“Eu queria saber o seguinte, nessa transposição didática, você pega 
um assunto que é intricado, um assunto que tem notações que são 
complexas. Como você transpor esse conteúdo para o aluno, como 
adaptar de modo que não tenha tanto empobrecimento conceitual?” 
(Estudante 5) 
 
“O texto fala justamente sobre isso.” (Estudante 3) 
 
[...] 
 
“O menos é mais quando se prepara uma boa aula, sem simplificações 
exageradas. É um exercício constante... é preciso desenvolver uma 
aula que contemple todo seu público, aqueles que sabem mais, e os 
que ainda não viram nada sobre o conteúdo em questão.” (Professora) 
 
“E pensando no processo de avaliação, como ficaria o processo de 
avaliação para o sujeito que já viu esses conhecimentos e para o 
sujeito que ainda não viu. Como vai ser a avaliação para que um não 
seja prejudicado em relação ao outro que já sabe? Como ficaria os dois 
pesos numa balança?” (Estudante 7) 
 
“[...] avaliação contínua, processual, vai depender do contexto o qual 
você está inserido. Você pode usar recursos para verificar quem está 
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avançando, se o aluno que já sabe está indo além. Cabe a cada 
professor buscar métodos, meios de verificação de aprendizagem.” 
(Professora) 
 

 

 
É notado também uma preocupação com o conteúdo, mas não com o tipo 

de formação que deseja ofertar. As preocupações dos estudantes eram em 

termos de desenvolvimento de atitudes, de como incentivar a criticidade ou 

proporcionar um crescimento individual. Apenas o Estudante 6 considera discutir 

o “desenvolvimento tecnológico”. Há compreensão de que é preciso transpor o 

conteúdo e de que é necessário desenvolver tal habilidade: 

 
“A gente precisa simplificar, mas de uma forma que não perca a 
qualidade da discussão.  A gente precisa de muitas ferramentas.” 
(Estudante 3) 
 
“Não basta saber o que tem que fazer, mas precisamos saber o como 
fazer.” (Estudante 5) 
 
“Eu já pensei em muitas coisas, mas tudo que penso requer um 
conhecimento anterior e aí... não só da minha parte, mas para ensinar 
no médio eu preciso saber o que eles sabem. Tem muitas 
possibilidades, mas toda vez penso em como inserir isso na sala de 
aula [...]” (Estudante 3) 
 
“É difícil.” (Estudante 5) 
 
“Eu acho que a primeira coisa é dominar o que se quer ensinar. 
Ninguém sobe em um palco e assume o lugar do baterista sem ser 
baterista. Aí eu vou ensinar MQ sem saber, não dá.” (Estudante 7) 
 
“Ainda bem que aqui eu vou só supor, não vou ensinar.” (Estudante 3) 
 
[risos] 
 
“É uma situação hipotética.” (Estudante 2) 
 
“Aí também não entra só a questão de saber o conhecimento técnico 
da coisa, entra a questão epistemológica, os caminhos, os métodos 
pra você levar a questão. Então é mais que apenas a competência 
técnica. É uma coisa que também me aflige. Você tem que articular 
todos esses temas de conhecimento.” (Estudante 5) 
 
“É muito difícil.” (Estudante 3) 

 

Os leitores podem achar desnecessária a colocação dessas 

preocupações, no entanto, é importante que se pense no perfil do professor de 

Física que se quer formar. Inclusive, os próprios estudantes reconhecem lacunas 

em sua formação inicial, diga-se de passagem, quase findada: 
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“Uma das minhas inquietações desde os primeiros anos de ensino é 
sobre as aulas de física que eu recebi, aulas que eu não gostaria de 
ministrar. Então pensando nesse questionamento, eu vejo assim uma 
certa dificuldade [...] eu não vi Mecânica Quântica em nenhum 
momento. Então eu não posso propor uma aula daquilo que eu não sei 
ensinar[...]alguns profissionais colocam o livro didático e vai colocar de 
baixo do braço como amuleto e não se desprende muito daquilo ali, do 
livro que adotou. Então isso acontece sempre que o domínio não está 
sobre aquilo que se deve ensinar. Então para ensinar Mecânica 
Quântica é preciso ter domínio. Eu reconheço que tive dificuldade em 
acompanhar as aulas aqui.” (Estudante 7) 

 

Devido à ausência dessa reflexão na maioria dos cursos de formação, 

pode-se concluir que o professor de Física terá mais dificuldade de aproximar da 

sala de aula tópicos da MQ. Por exemplo, com apenas duas aulas semanais, 

pode-se optar por trabalhar com um conteúdo que já domine, do que com outro 

de maior complexidade, porque é difícil trabalhar com esse número reduzido de 

aulas com o conteúdo que exige maior compreensão e com metodologias 

diferenciadas. 

Com isso, essa forma de ensino justifica-se, entre outras razões, pela 

tentativa de aproximar do futuro professor questões pertinentes à necessidade 

de inserir conhecimentos do mundo moderno e da compreensão dos processos 

produtivos no ensino médio (RICARDO et al., 2007). Além disso, é preciso guiá-

los a pensar em formas de conciliar a complexidade da teoria e as dificuldades 

em operacionalizar os cálculos, considerando o processo de transposição 

didática – este último aspecto, está para além de aspectos inerentes à própria 

teoria, conforme discute Brockington, Pietrocola (2005).  

Segundo Brockington, Pietrocola (2005), é necessário considerar que há 

também uma insegurança inerente a qualquer tentativa de mudança no domínio 

escolar. Assim, o ato de levar o futuro professor a refletir sobre ações voltadas 

para articular os saberes específicos com as novas exigências para o ensino e 

reformas educacionais oriundas das regulamentações brasileiras é visto como 

positivo e necessário. É levado em consideração a necessidade de integração 

entre saberes específicos de que tratam a recente Base Nacional Comum 

Curricular para o ensino médio. (BRASIL, 2018). 

Outra questão não menos relevante para o contexto da atuação docente 

é o preparo em lidar com uma grande quantidade de informações. Por sua vez, 
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torna-se importante pensar até que ponto os futuros professores são preparados 

para desvincular-se da preocupação de que devem ensinar todo o conteúdo. 

Moran et al. (2013, p. 77) destacam que: 

 

O fabuloso acúmulo de informação em todos os domínios, com um real 
potencial de armazenamento, gera a necessidade de aprender a 
acessar as informações. O acesso ao conhecimento e, em especial, à 
rede informatizada desafia o docente a buscar nova metodologia para 
atender às exigências da sociedade. Em face da nova realidade, o 
professor deverá ultrapassar seu papel autoritário, de dono da verdade, 
para se tornar um investigador, um pesquisador do conhecimento 
crítico e reflexivo. 

 

Dessa maneira, o futuro professor deve refletir sobre algumas mudanças 

inerentes à própria gestão do conhecimento. A visão ingênua do professor que 

julga ensinar tudo aos alunos sobre sua disciplina passou a ser impraticável, pois 

o universo das informações se estendeu e se ampliou. Logo, torna-se necessário 

não apenas informar-se sobre o novo panorama educacional. É necessário 

também avaliar até que ponto esse novo quadro vem proporcionando mudanças 

nas ações docentes, bem como a formação inicial tem cumprido esperado papel. 

Embora realizada essa discussão em sala de aula, conforme mencionou-

se, os estudantes deram maior ênfase aos objetivos de conteúdo da MQ e 

listaram os temas que haviam sido discutidos nas aulas. Esses aspectos podem 

ser melhor analisados, veja o exemplo: 

 

Escola: ----- 
Professor: Estudante 3 
Plano de aula: 
Dualidade onda partícula: um contexto histórico e experimental.  
 
Turma: 3º ano do ensino médio  
 
Quantidade de aulas: 3 aulas 
 
Conteúdo: Dualidade onda-partícula  
 
Objetivo geral: Conhecer a natureza histórica, filosófica e experimental da 
dualidade onda-partícula. 
 
Objetivos específicos:  
Compreender o tema luz, onda e partícula; 
Conseguir visualizar o contexto teórico com o experimental; 
Compreender a ciência com um conjunto de corroboração. 
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Recursos: Computador, projetor, internet, quadro, simulador, simulação e 
equipamentos simples para experimentos: 
 
Procedimentos 
Introdução: O conteúdo será dividido entre três aulas e será ministrada em turmas 
do 3º ano do ensino médio de escola pública. Para que os alunos tenham melhor 
aproveitamento do conteúdo é necessário que alguns conhecimentos subsunçores 
estejam minimamente estabelecidos entre eles, por esse motivo é recomendado 
que essa aula seja iniciada após discussões a respeito do eletromagnetismo e 
ondas eletromagnéticos. 
Desenvolvimento: Levando em consideração que os alunos estão com o conteúdo 
anteriores minimamente definido em suas “mentes”, essas aulas serão divididas em 
três aulas com 50min cada.  
 

Aula 1: 
A aula será iniciada em forma de perguntas as quais tenho como o objetivo de 
desafia-los e que os próprios se sintam desconfortável e busquem ter mais atenção. 
A pergunta em questão pode ser relacionada ao eixo histórico e filosófico da ciência 
onde Newton defendia um fenômeno corpuscular enquanto Huygens defendia um 
fenômeno ondulatório. Esse tipo de discussão abre a possibilidade de um debate a 
respeito:  

• Como a ciência pode evoluir  

• A sociedade da época  

• Discussões sobre os períodos de ciência normal, revolução e crises 

• A ciência como cultura 
 

Nessa aula serão distribuídos textos a respeito desse tema e a discussão será em 
forma de debate, os alunos nessa fase do colégio gostam de serrem desafiados por 
esse motivo um debate será muito bem proveitoso. Considerando debate, será 
construída pelo professor uma tabela no quadro com onde será colocado as 
considerações feita pelos alunos. 

 

Grupo A 
Consideração em comum 

(se houver) 
Grupo B 

Consideração A  Consideração B 

Consideração C  Consideração D 
Tabela 1: modelo a ser construído no quadro 

 

Após as colocações dos alunos cabe ao professor prosseguir com aula atuando 
como intermediador/facilitador e corrigindo possíveis colocações equivocadas.   
 

 
Aula 2: 

Após a discursão do eixo histórico, será iniciada a parte teórica do conteúdo, nesse 
momento será levado em consideração a tabela 1 para que seja discutido os 
equívocos e as resposta bem colocadas. Antes de ser discutida a natureza da luz 
como onda ou partícula, serão distribuídos textos entre os alunos onde mais vez 
irão se dividir em grupos, nesse momento será construída uma tabela com as 
definições para luz. 

 

Onda Partícula Outros 

Nº de votos Nº de votos Especificar outros 
Tabela 2: modelo de reposta a respeito da natureza da luz 

 

Após as colocações dos alunos cabe ao professor prosseguir com aula atuando 
como intermediador/facilitador e corrigindo possíveis colocações equivocadas. 
Serão apresentadas as duas ideias do comportamento da luz e as suas 
intepretações e a partir disso irá será ser discutido o experimento de Young, onde é 
possível verificar o fenômeno de difração. Para melhor compreensão desse tema 
será usado o simulador e a simulação.   
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Aula 3: 
Essa segunda etapa (aula 2) será de grande importância pois irá suprir a parte 
experimental da aula. Irá ser utilizado um experimento simples e de baixo custo 
onde irá ser mostrado o fenômeno de difração em fio de cabelo, para construção 
desse aparato será utilizado um fio de cabelo, um laser e um suporte simples.  
 
Conclusão: Após final dessas aulas os alunos irão ter a possibilidade de formalizar 
mais o conhecimento a respeito da ciência. Será possível aprimorar o conhecimento 
sobre a evolução da ciência e os aspectos teóricos e experimentais do 
comportamento da luz.  
 
Avaliação: A avalição será processual onde todo desenvolvimento do aluno será 
levado em consideração. 
 
Referências 
BAKER, J. 50 ideias de Física Quântica. Editora Planeta do Brasil, 2015. 
CHALMERS, A. F. (Alan Francis). O que é ciência, afinal. São Paulo, SP: 
Brasiliense, 1993. 
OSTERMANN, F. A inserção da física moderna no nível médio: um projeto que visa 
à introdução do tema da supercondutividade em escolas brasileiras. Caderno de 
Física da UEFS. 

 

Os planos de aula (5 foram analisados) revelam que os estudantes têm 

uma concepção de ensino de Física ainda com um caráter extremamente 

conteudista e fragmentado, muito próximo aos esquemas tradicionais. Parecem 

estar à margem das discussões que envolve a ciência e o conhecimento 

científico específico. Um problema que se observa é um distanciamento da 

pergunta “para que serve”. Falta uma atenção para a discussão da 

funcionalidade física do conteúdo ministrado – aspectos que contribuirá também 

para a formação mais ampla no nível médio. É marcado a busca por aproximar 

o ensino de Física aos processos de construção do conhecimento, mas os 

resultados ainda são bastante tímidos. Considerou-se urgente o pensar em aulas 

mais inovadores, onde haja diminuição de um academicismo distante da 

realidade atual dos nossos alunos. É preciso um ensino de Física como estudo 

da Natureza vinculada da ação humana. 

Em síntese, em termos gerais da TBR, o nível cognitivo que foi mais 

estimulado e percebido foi ‘Analisar’. De acordo com os resultados da pesquisa, 

a composição de apresentar inicialmente os conceitos fundamentais da MQ e, 

em seguida, discutir conceitos específicos por meio da contextualização histórica 

foi o aspecto mais influente da proposta didática. Foi percebido um nível 

satisfatório de conhecimento. De modo geral, os estudantes apresentaram 

bastante riqueza em sua participação, sendo possível verificar a influência de 
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todas as etapas de aprendizagem, inclusive desenvolvendo a capacidade de 

relacionar o conteúdo com a prática. A discussão da (in)completude da MQ e do 

abandono do determinismo por meio da HFC estimulou este aspecto cognitivo 

de forma a refletirem sobre a construção do conhecimento científico. 

 

5.4.4 Reflexão sobre a ação 

 

A condução do trabalho em sala de aula frente ao processo de ensino-

aprendizagem, aqui proposto, sofreu desafios relacionados à passividade dos 

estudantes guiados por um método centrado no professor, embora que 

oportunizasse a contextualização histórica dos conteúdos e sua aplicabilidade 

voltada para a aproximação com a prática docente. Reconheceu-se a não 

centralização das dificuldades enfrentadas, pura e simplesmente, ao estudante. 

O esperado era um processo de ensino destoante do formal, no qual os 

estudantes fossem auxiliados no aprender, que fossem o centro da atenção e 

participante ativo visto, também, como pessoa em desenvolvimento. Nas aulas 

deveria haver uma orientação coletiva, enquanto, que em casa, os estudantes 

deveriam seguir os estudos com experiências variadas oportunizadas por 

leitura/interpretação de textos, uso de simulação computacional, atividades de 

aprendizagem etc. Para tal, o material de apoio elaborado foi pensado de modo 

a ser meio para o desenvolvimento do estudante que permitisse a assimilação 

do conteúdo, tendo o professor como orientador desse processo.  

No entanto, foi observado uma linha tênue entre uma didática que prioriza 

o ensino (via transmissor de conhecimentos) e as recentes argumentações que 

priorizam a orientação do aprendizado. Inferiu-se que esse quadro foi reflexo de 

uma formação da professora-pesquisadora carregada de tradicionalismo e 

distante das ideias de Vygotsky. Por exemplo, o silêncio dos estudantes, 

interpretado como não compreensão, era seguido de nova explicação, mas sem 

um novo questionamento. A professora, embora buscasse uma postura de 

questionadora, recaia em focar no programa a ser cumprido, e, 
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consequentemente, por ter uma carga horária reduzida limitava a interação 

com os estudantes devido ao desejo por adequação ao planejamento. 

Outros aspectos geradores de dificuldades dizem respeito aos objetivos 

da proposta que deveriam ter sido menos ambiciosos e ao próprio conteúdo 

escolhido que não se trata de um tema constantemente ensinado. Os 

estudantes não conheciam o formalismo adotado e tinham sérias limitações de 

bases conceituais. Seja por falta de dedicação dos estudantes, ação da 

professora ou por número limitado de aulas, a forma de abordagem não foi 

suficiente em sua totalidade.  

Sinalizou-se que, apesar dos aspectos limitantes ao processo de ensino-

aprendizagem, a HFC foi suficiente para um sutil avanço na compreensão 

conceitual de aspectos intrínsecos da MQ. A abordagem proposta contribuiu 

para que os estudantes fossem convidados a ler, discutir assuntos, refletir e dar 

sua opinião, ajudando ativamente no processo de aprendizagem. Resultando no 

desenvolvimento de boas noções de como a MQ se consolidou no início do 

século passado e de como por mais de 100 anos continua se desenvolvendo. A 

HFC, portanto, auxilia nesse quesito, e aqui foi destacada a maior contribuição 

da proposta didática implementada. Foi possível perceber a desenvoltura de 

determinadas habilidades, atitudes e capacidades dos estudantes, bem como 

um interesse para a ênfase na aplicação prática do conteúdo específico. 

Ainda numa perspectiva pedagógica, de modo a conhecer as impressões 

dos estudantes sobre o trabalho desenvolvido, foi solicitado que assinalassem 

assertivas em um questionário tipo Likert – ferramenta de medida psicométrica 

que tem o objetivo de registrar o grau de concordância ou discordância que um 

entrevistado possui para uma dada sentença – respostas no Quadro 5. 

 
 
Quadro 5: Questionário tipo Likert para sondagem de opinião 

Assertivas 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Sem 
opinião 
formada 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

1. As aulas de Mecânica Quântica permitiram 
que eu assimilasse melhor a teoria e seus 
conceitos fundamentais. 

20% 80%    

2. A forma de trabalho me fez refletir sobre 
conceitos bastantes complexos e de difícil 
assimilação. 

60% 40%    

3. Com a metodologia utilizada a Mecânica 
Quântica tornou-se inteligível. 

 100%    
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4. O método de ensino me fez vislumbrar 
possibilidades de transposição didática. 

40% 60%    

5. Gostei da proposta didática por ter sido dada 
muita atenção à parte prática, pois propiciou a 
assimilação dos novos conceitos e métodos 
de ensino. 

20% 60% 20%   

6. O conteúdo das aulas despertou meu 
interesse. 

 100%    

7. Os desafios a respeito da transposição 
didática tornaram mais "digeríveis" os 
conteúdos da Mecânica Quântica e a forma de 
ensiná-los a nível médio. 

40% 40% 20%   

8. As atividades propostas foram úteis para que 
eu melhor compreendesse alguns conceitos 
fundamentais. 

40% 60%    

9. O estudo de Mecânica Quântica é importante 
para a formação dos futuros professores de 
Física. 

80% 20%    

10. A Mecânica Quântica é um assunto de difícil 
compreensão.  

80% 20%    

11. Antes da disciplina não tinha a menor noção 
da importância que a Mecânica Quântica tem 
e terá no futuro. 

40%  20% 20% 20% 

12. O aprimoramento dos estudos de Mecânica 
Quântica é necessário para que a tecnologia 
avance. 

80% 20%    

13. Considero que participei das aulas e me 
dediquei bem a proposta. 

 60%  40%  

14. Tenho a impressão de que aprendi bastante 
nesta unidade. 

60% 20%  20%  

15. Considero possível o ensino da Mecânica 
Quântica à nível médio. 

40% 40% 20%   

 

Apenas cinco estudantes responderam – dois dos sete estudantes não 

compareceram ao momento final da proposta didática, então devido a pequena 

amostra, não será feito um tratamento exploratório por score para evitar 

generalizações insustentáveis. Das porcentagens, observa-se concordância 

com a maioria das assertivas (1 – 4, 6, 8 – 10, 12), entre as quais os estudantes 

evidenciam certas potencialidades da proposta didática implementada. 

Variações de opiniões são observadas nas assertivas (5, 7, 11, 13 – 15). Nas 

questões 5 e 7, apenas um estudante, respectivamente, não tem opinião 

formada sobre se gostou da estrutura da proposta didática e se os desafios 

auxiliam no processo de transposição didática. Na questão 11, dois estudantes 

afirmam não ter noção da importância da MQ antes da proposta; um não 

apresenta opinião; e dois discordam dessa assertiva por já ter alguma noção pré-

formada. Das assertivas 13 a 15, há um encadeamento de consequências, a 

dedicação as etapas da proposta podem auxiliar no aprendizado que influência 

na formação inicial e na perspectiva de ensino da MQ no nível médio.  

Considera-se relevante informar que o foco desta avaliação está voltado 

ao elemento satisfação e aplicabilidade do curso executado, considerando a 

aceitação da proposta pelos estudantes. A avaliação final dessa nova estrutura 
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de ensino da MQ apresenta resultados positivos quanto à aceitação da proposta 

pelos estudantes, o que não significa que não há questões a serem 

aperfeiçoadas. No geral, houve boa vontade dos estudantes em contribuir com 

a pesquisa, porém, nada que saísse de sua rotina em tentar se dedicar mais a 

um conteúdo (ou disciplina) em detrimento dos demais. Uma questão cultural 

que pode ser discutida em trabalhos futuros. 

Através dos níveis de concordância, pode-se afirmar que os estudantes 

aprovaram a proposta e puderam observar a representação de uma nova prática 

para seu processo formativo; sobretudo, quanto à disposição dos conteúdos, 

métodos didáticos, relação teoria-prática e suporte as suas atividades enquanto 

futuro professor. Em nosso contexto, essas porcentagens indicam que a 

experiência vivenciada como um todo foi amplamente positiva e o ambiente 

estabelecido proporcionou uma experiência proveitosa e agregadora. Logo, 

buscando um distanciamento dos métodos tradicionais para a formação discente 

na área de MQ, é interessante que se invista em um ensino para além da 

assimilação de conceitos e fundamentos. 

 

5.5 Considerações 

 

Ao contextualizar os conhecimentos científicos, aulas pautadas pela HFC 

no ensino de MQ demonstram a possibilidade de avançar no rendimento dos 

estudantes tendo em vista seus diversos comentários positivos, bem como as 

respostas obtidas nas atividades propostas. Apontam também, todavia, uma 

deficiência, em particular, quanto à dedicação dos estudantes ao processo de 

ensino-aprendizagem e postura adotada pela professora-pesquisadora.  

Algumas falhas foram percebidas pela professora-pesquisadora: limite de 

10 encontros (20 aulas) para discussão de grande quantidade de conteúdo; 

calendário apertado para cumprimento da ementa da disciplina; exigência tardia 

de compromisso por parte dos estudantes, uma vez que foi considerado algo já 

implícito; e, excesso de objetivos a serem alcançados, principalmente porque do 

tempo disposto para implementação. Destacou-se aqui, como uma abordagem 

possível, que se o perfil da turma atender aos requisitos básicos de 



248 
 

conhecimentos prévios, é interessante iniciar com o Módulo 2, a partir do 

argumento de EPR e seguir o cronograma, e a matemática ser discutida à 

medida que for indispensável. 

Contudo, os benefícios providos pela contextualização histórica são 

visíveis e se estendem quanto à prática docente, visto que a abordagem se 

mostra adequada devido à sua flexibilidade e articulação das ações 

pedagógicas. Segundo observado nos dados coletados, de forma geral, 

concluiu-se que houve uma percepção satisfatória de conhecimento adquirido, 

verificando a preocupação dos futuros professores com o aprender/ensinar MQ. 

Com destaque à dimensão cognitiva ‘Analisar’ que teve maior fator de impacto 

na referida proposta. Entre as principais características que valorizam nossa 

prática, foram encontradas:  

- A importância de ser criativo e de buscar sempre as novidades para o 

despertar da curiosidade e, portanto, alcançar o objetivo educacional. 

- A HFC como o eixo condutor do ensino permitiu um nível de 

conhecimento percebido, satisfatório e proveitoso. Houve melhor compreensão 

de tópicos relacionados à teoria quântica. 

- O uso didático da HFC permite a discussão de contextos históricos em 

que cada conceito foi proposto, bem como uma ampla análise das implicações 

epistemológicas dos sujeitos envolvidos na construção do conceito, o que 

promove visões não reducionistas da ciência. 

- O material de apoio disponibilizado agregou fontes primárias e 

secundárias em sua constituição, o que permitiu uma visão mais consistente do 

papel dos cientistas no fazer científico e entendimento das diversas estratégias 

comunicativas presentes nos trabalhos científicos para a construção de 

conhecimento. 

- A avaliação foi condizente com o curso proposto, exigindo um nível de 

conhecimento cognitivo adequado ao estágio de desenvolvimento do estudante. 

Apesar dos resultados de conhecimento percebido terem sido 

satisfatórios e apresentar uma média substancial nos níveis de conhecimento e 

cognição, identificaram-se alguns pontos de melhorias na proposta como:  
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- Melhor estrutura do conteúdo programático, de forma a abordá-lo com 

maior carga horária, com vistas às discussões mais longas e aprofundadas; 

- Utilização da ferramenta Narrativas Históricas sobre o contexto 

abordado permitindo a inserção da HFC, bem como um contato em linguagem 

acessível para compreensão do conceito e contexto envolvido; 

- Utilização dos recursos midiáticos e se possível com uso durante as 

aulas. A explicação das regras e possibilidades dos simuladores computacionais 

podem ser um meio de obter resultados positivos com uso desse recurso. 

Por fim, a construção de propostas didáticas, como a deste trabalho, 

mostra-se como item de grande importância para suprir a lacuna existente entre 

reconhecer os benefícios do uso didático da HFC e persegui-los efetivamente na 

prática docente – questão discutida por autores como Martins (2007), Hottecke 

e Silva (2011), Oliveira e Silva (2013).  

O presente trabalho não se finda aqui. De maneira sugestiva, pretende-

se prosseguir com a criação e implementação de mais propostas didáticas, a fim 

de se ter um modelo de ensino cada vez mais robusto para atender as demandas 

do ensino superior. Um aspecto para se tratar a partir deste trabalho é a 

implementação em turmas regulares da graduação por um professor titular, de 

modo a ter maior controle de carga horária e avaliação em termos quantitativos, 

com vistas à aplicação da percepção de aprendizado, utilizando o modelo 

bidimensional de Anderson e Krathwohl (2001), proporcionando uma visão mais 

aprofundada dos níveis taxonômicos e sua evolução. Ainda, do ponto de vista 

curricular, estimula-se a reformulação e inovação do processo de ensino-

aprendizagem de maneira mais significativa, bem como se espera que essas 

atividades sejam utilizadas por outros pesquisadores e professores, contribuindo 

para o surgimento de novas ideias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese buscou compreender as potencialidades da contextualização 

histórica para o ensino de Mecânica Quântica (MQ) tomando como base os 

debates ocorridos sobre o abandono do determinismo e do princípio de não-

localidade na formação inicial de professores de Física em ambientes de sala de 

aula. Optou-se por uma abordagem que contemplou a evolução conceitual de 

MQ, enquanto que a filosofia da ciência foi baseada fortemente na história, 

apresentando elementos de análise para enriquecer a visão da ciência dos 

estudantes como instrumento de “diálogo com a natureza.” (ZANETIC, 2006). 

Os estudos realizados corresponderam a uma demarcação de saberes 

sobre a MQ no campo da HFC, no qual problematizou-se sua aproximação à 

sala de aula, argumentando questões curriculares e de ordem didático-

pedagógicas, admitindo que melhorias na formação inicial de professores de 

Física podem ser alcançadas quando articuladas nas componentes curriculares 

a MQ moderna, a contextualização histórica e a percepção do como ensinar. 

 

Discussão global 
 

A referência que um professor recém-formado tem em relação a 

metodologias e conteúdos propriamente é aquela com a qual teve contato 

durante sua formação. Seja para manutenção ou transformação do contexto 

escolar com o qual se depara; é natural que acabe incorporando elementos da 

sua formação na prática escolar. Assim, se durante seu processo formativo o 

professor desenvolveu compreensão de um conteúdo satisfatoriamente, é 

possível que se implemente também em sua prática didática existindo uma total 

adequação ao contexto.  

No entanto, a clássica distorção entre teoria e prática ainda é comum em 

muitos cursos do ensino superior. Por isso, é necessário oferecer ferramentas 

para que os estudantes pensem de forma global, possam planejar suas ações e 

atuar de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem. É na formação inicial 

que o estudante de licenciatura tem contato com os conteúdos específicos de 
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sua área, bem como com metodologias e diferentes recursos tecnológicos. 

Desse modo, entendeu-se que a docência quando é desenvolvida de forma 

integrada, a partir de uma prática pedagógica crítica e reflexiva por meio de 

desafios instigantes, permite que tanto o docente quanto os discentes alcancem 

resultados satisfatórios e desenvolvam habilidades necessárias para a sua 

atuação dentro e fora das universidades. 

Trazendo essa discussão geral para o contexto de pesquisa, cursos de 

formação de professores de Física, uma vez que os licenciandos estão se 

preparando para atuar no ensino médio, eles necessitarão de uma ampla 

compreensão dos fenômenos naturais, bem como suas relações tecnológicas, 

sociais, econômicas, etc., além de desenvolver a capacidade de ensinar.   

O problema é que a formação de professores de Física no Brasil, ainda 

mais na área específica de MQ, não tem alcançado ofertar um ensino que 

suplante tal necessidade. Tem-se a propagação de uma visão tecnicista da 

atividade docente, segundo a qual, basta ao professor conhecer a teoria e 

algumas técnicas advindas do campo da didática para ensinar um determinado 

assunto e, consequentemente, os licenciandos submetidos a tais programas de 

formação não desenvolvem plenas condições de abordar tópicos de MQ no 

ensino médio. Logo, torna-se fato que o domínio da teoria pode ser condição 

necessária, mas não suficiente para o ensino. 

Essas percepções foram consolidadas através da revisão sistemática da 

produção bibliográfica construída por artigos de pesquisa indexados nas bases 

de dados, no período de 2000 a 2018, sobre o ensino de MQ nos cursos de 

graduação em Física. Esse estudo é apresentado no Artigo 1, em que se verifica 

experiências de ensino no contexto de componentes curriculares e seus 

respectivos impactos sobre a compreensão dos fenômenos quânticos pelos 

estudantes. Constatou-se que o ensino de MQ converge a uma abordagem 

conceitual, porém ainda muito matematizada. Mesmo aqueles que buscam 

propostas didáticas inovadoras ainda tem um modelo de currículo cristalizado. 

Em termos de conteúdo, tem-se que o currículo contempla 

predominantemente tópicos concernentes à velha MQ, em detrimento da MQ 

moderna. Em geral, grande parte da carga horária das disciplinas é destinada a 
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resolver problemas de autovalores de energia para a equação de Schrödinger, 

independente do tempo, sem oferecer muitas ligações com suas aplicações 

práticas ou com a pesquisa na área. 

Apesar de serem importantes, tais tópicos derivam dos princípios 

fundamentais (primeiros postulados) da MQ para se compreender o novo modo 

de descrição do mundo microscópico. Os aspectos conceituais fundamentais da 

MQ são, então, bastante negligenciados. Tem-se enfatizado, em boa parte, o 

ensino de uma MQ ultrapassada e com um foco em desenvolvimentos 

matemáticos. O ensino de MQ realizado desta forma é considerado árduo pelos 

estudantes de cursos de licenciatura em Física e não consegue estimulá-los a 

lecionar tópicos da teoria no ensino médio. Tais resultados reforçou a 

necessidade de estudos e propostas que oportunizem novas adequações, tendo 

em conta o que se espera do perfil do futuro professor. 

Esse panorama motivou a investigar os problemas e dificuldades do 

ensino de MQ na formação inicial de professores de Física, buscando soluções 

que contribuam com estudantes de modo a amenizar em alguma medida ou 

suprir certas carências. Nesse contexto, a pesquisa apresentada no Artigo 2 

visa contribuir para a área ao investir esforços no ensino de MQ com o objetivo 

de compreender meios para promover uma melhor formação inicial dos futuros 

professores. Neste artigo, mesmo reconhecendo que não há consenso na 

literatura sobre “o que” e “como ensinar” a MQ, os estudos realizados resultaram 

na elaboração de uma Matriz de Referência (MR) que discute o currículo comum 

de MQ presente nos diversos cursos de Licenciatura em Física do País.  

O documento apresentado reflete as tendências atuais para o ensino de 

MQ, considerando o que já está presente nos diversos currículos. Por meio de 

uma longa discussão, propõem-se uma acentuada ênfase nos fenômenos 

quânticos mais recentes e um respectivo afastamento da Mecânica Clássica e 

nos aspectos iniciais da teoria. Presa-se por uma estrutura de ensino de MQ 

atenta as limitações conceituais dos estudantes com objetivo de minorar os 

problemas apontados nos processos de ensino-aprendizagem. 

Admite-se que a MQ é um tema complexo e, uma vez que, se está 

tentando compreender o mundo quântico qualquer que seja a postura adotada 
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pelo professor, é necessário ter consciência de que o ensino desse ramo do 

conhecimento científico envolve lidar com paradoxos, postulados, interpretações 

etc. No entanto, a defasagem enfrentada em relação a temas de MQ não é o 

único motivo para que haja deficiências na formação docente. Portanto, 

configura-se apenas um meio de levar os docentes a refletirem sua prática. 

Com essa intenção, o Artigo 3 apresenta uma narrativa histórica sobre 

questões fundamentais da teoria quântica. Trata-se de uma discussão sobre o 

abandono do determinismo e do princípio de não-localidade demarcando a 

importância da História e Filosofia da Ciência (HFC) na formação inicial para se 

transmitir uma imagem adequada da construção do conhecimento científico. 

(GIL PÉREZ et al., 2001). Esse processo é mediado pela referida proposta de 

MR que estimula a contextualização da MQ. São enfatizados aspectos que 

merecem mais detalhamento para ser abordados na formação inicial. Este artigo 

tornou-se material complementar nos passos seguintes dessa tese. 

Destarte, para implementar um ensino de MQ que se distancie do vigente, 

no sentido de se romper com o tradicionalismo que se perpetua nos cursos, foi 

desenvolvida uma proposta didática que inclui uma abordagem contextualizada 

na HFC sob ótica da Engenharia Didática. A intenção é verificar que 

contribuições à adoção da HFC criam condições para auxiliar na superação das 

dificuldades enfrentadas no processo de formação e a fragmentação do ensino 

de MQ, bem como promover a aproximação da discussão sobre os métodos 

didáticos para ensinar. Os resultados dessa proposta de trabalho são 

apresentados nos Artigos 4 e 5. É importante ressaltar que esse é apenas um 

dentre muitos recursos que podem ser utilizados no ensino superior objetivando 

a formação integral dos estudantes. 

No que diz respeito à estruturação e implementação da proposta didática, 

foi importante o emprego de requisitos da Engenharia Didática. O trabalho por 

fases aliado ao conceito de reflexões sobre a ação, além tornar possível a 

mudanças de alguns pontos na estruturação geral e nas atividades de 

aprendizagem, possibilitou analisar as principais dificuldades na compreensão 

do contexto histórico proposto. As atividades realizadas pelos estudantes 

tornaram-se instrumentos de análise e são observados via Taxonomia de Bloom 

Revisada. 
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Na versão piloto, artigo 4, os resultados revelam que a contextualização 

histórica é um passo importante para o ensino de MQ.  Os estudantes, embora 

tenham apresentado lacunas na compreensão conceitual, mostram-se 

interessados na HFC, uma vez que ela possibilita ricas trocas histórico-

conceituais fundamentais para que se prossiga com aprendizagem. Ao avaliar 

os resultados do projeto na versão piloto, foram apontados os aspectos positivos 

e negativos a serem melhorados.  

No artigo 5, com a proposta didática aperfeiçoada, promoveu-se 

inicialmente contato com conteúdos necessários à compreensão do contexto 

histórico que seria abordado, favorecendo as potencialidades de contribuição 

para o processo de ensino-aprendizagem. Salientou-se a importância de utilizar 

diversos recursos didáticos para trabalhar os conceitos da MQ de modo a 

proporcionar inúmeros meios para que os estudantes consigam compreendê-

los. Pois, além do eventual despreparo (e desestímulo) dos futuros professores 

nos cursos de graduação, a ausência de conteúdos de MQ em livros didáticos 

de Física, dirigidos a esse público, também constitui notável empecilho. Assim, 

promover o contato com materiais que discutam sobre diferentes olhares a MQ 

configura uma via complementar para a atualização curricular e de estímulo para 

que esses futuros professores ensinem MQ no ensino médio.  

A formação de professores de Física que é defendida inclui um processo 

de aprendizagem amplo e, efetivamente, contextualizado, contemplando 

habilidades e competências necessárias ao futuro professor. Tem-se a proposta 

de uma prática pedagógica que supera a visão multidisciplinar de ensino, 

transformando as partes em um todo significativo ao estabelecer interconexões 

entre temáticas do curso, buscando a unificação do conhecimento. Neste 

processo, a aprendizagem envolve o conhecimento adquirido, as habilidades e 

a destreza em organizar o raciocínio e o redirecionamento do conhecimento para 

a resolução de problemas reais e situações mais complexas. Esse exercício 

influencia diretamente a ação docente estimulando a enfrentar desafios e 

aproveitar oportunidades no processo de ensino. (SOUZA, 2020). 

Nessa ótica, a proposta didática implementada configurou-se modelo 

flexível para ser adaptável a múltiplas situações de ensino. Destaca-se que, 

mesmo havendo um conjunto de ferramentas disponíveis, há a necessidade de 
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o professor adequá-las às suas concepções pedagógicas, pois não é suficiente 

ao professor levar pesquisas ou propostas metodológicas diretamente para a 

sala de aula; é necessário que ele as circunstancie e transforme de acordo com 

sua realidade, a realidade de seus estudantes e as suas convicções 

metodológicas, políticas e ideológicas. 

Vale considerar que ao ser delineado o percurso da pesquisa, tinha-se 

consciência de que seria aberto um caminho, talvez uma pequena trilha, visto o 

nível de complexidade da MQ e as poucas experiências associadas aos 

assuntos de ordem didático-pedagógico. Essa realidade, ao mesmo tempo em 

que inquietou, também causou desafio, uma vez que, considerou-se que não 

existe caminho pronto; ele é feito à medida que se caminha. A seguir, fruto dessa 

discussão global apresentam-se nossas conclusões. 

 

Conclusão 
 

Através dos resultados obtidos em cada um dos artigos desenvolvidos, 

bem como da referida contextualização histórica implementada e investigada por 

meio da proposta didática, pode-se então responder à pergunta de pesquisa, 

uma vez que a HFC aporta potencial para aprendizagem de MQ na formação 

inicial de professores de Física, pois:  

I. engaja o estudante no processo de aprendizagem, aumentando 

potencialmente a predisposição ao ensino;  

II. explora a compreensão dos novos conhecimentos tanto nas aulas 

expositivas dialogadas quanto nas atividades de aprendizagem;  

III. possibilita, conforme planejamento, que a relação da contextualização 

histórica facilite a compreensão do novo conteúdo de modo não 

arbitrário (as leituras do material de apoio que funcionam como 

organizadores contribuem para isso, bem como a retomada dos 

conceitos nas aulas) e não literal (as aulas expositivas dialogadas 

possibilitam que os estudantes deem significados a essa interação, 

diferentemente do que ocorre nas aulas expositivas tradicionais);  

IV. permite que os estudantes abordem situações de diferentes pontos de 

vista potencializando a diferenciação progressiva e a reconciliação 
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integradora – aqui, destaca-se que o material de apoio elaborado 

também pode ser útil para professores em exercício, uma vez que 

fornece elementos importantes para introduzir tópicos da MQ no 

ensino médio, fazendo as devidas transposições didáticas; 

V. aprofunda o conhecimento em relação à utilização das novas 

metodologias e propostas educacionais, ao envolver tanto o conteúdo 

específico como os de ordem didático-pedagógico. 

 

Os participantes da pesquisa apresentaram uma postura de interesse e 

melhor desempenho nas questões relacionadas à compreensão do debate 

interpretativo em torno da ruptura com o determinismo e a aceitação do princípio 

da não-localidade na teoria quântica – assuntos enfatizados na contextualização 

histórica. Os resultados revelaram que a contextualização proporciona ao 

estudante capacidades de interpretar e discutir os aspectos relevantes a sua 

formação por meio de um ensino contextualizado e integrado. 

Em um olhar retrospectivo para as reflexões apresentadas, ressaltou-se 

que a HFC no processo de ensino foi fundamental para estimular concepção 

sobre as relações inerentes entre aquilo que os cientistas compreendem e 

valorizam como ciência, suas relações contextuais históricas e sua influência, 

tanto na comunidade científica quanto na sociedade em geral; em outras 

palavras, o ensino proposto considerou as variáveis inerentes ao próprio 

conhecimento científico, esquivando-se das práticas ditas tradicionais em que a 

apresentação do conceito sobressai sobre a compreensão do como e do porquê 

o conceito insere-se no contexto científico. 

Para além disso, conclui-se que propostas como a analisada nessa tese 

devem ser incentivadas em outros contextos, buscando um estudo a longo 

prazo, que também viabilize aprimoramentos. São necessidades contínuas 

reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica e discussões sobre os 

processos formativos dos professores de Física, pois a efetiva melhoria do 

processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor. Não se 

pode esperar que um professor de Física ensine tópicos de MQ no nível médio 

sem o contato em sua formação com a mesma; ou, ainda que o tenha, seja com 

reflexo das várias dificuldades discutidas nos capítulos teóricos deste estudo. 



262 
 

Portanto, desenvolver a capacidade de abstração e utilização de um 

conhecimento específico de forma interdisciplinar é um processo que deve ser 

bem planejado, definido e, organizadamente, estimulado durante o período de 

formação inicial, levando-se em consideração os processos de aprendizagem. 

É importante destacar que este trabalho não foi proposto como uma 

panaceia para os problemas enfrentados pelo ensino de MQ, principalmente no 

que concerne à atualização curricular. Porém, elucida-se caminhos para 

preencher algumas lacunas que notadamente existem no processo de ensino-

aprendizagem em decorrência do primeiro contato dos licenciandos de Física em 

componentes curriculares introdutórias de MQ em cursos de graduação.  

Crê-se também que cursos de MQ estarão, após essa iniciação de 

abordagem contextualizada, mais aptos a contemplar aspectos filosóficos desta 

teoria e salientar pontos que provoquem debates sobre os temas abordados nos 

diversos campos do saber. A HFC é bom referencial para a organização 

contextual do ensino e fonte de inspiração para o desenvolvimento de atividades 

em sala de aula que favoreçam a aprendizagem de conceitos e procedimentos 

típicos da atividade científica, propiciando melhor aprendizado dos próprios 

conceitos científicos, bem como motivando e engajando os estudantes.  

O processo percorrido na execução desta tese fez compreender que a 

aprendizagem de MQ é um processo lento, não linear e com rupturas e 

continuidades. Foi isso o que se percebeu e deu ânimo para a continuação deste 

trabalho. Não é fácil promover a aprendizagem em Física e, sobretudo, em MQ, 

que não é intuitiva, mas é preciso tentar. Sobre os próximos passos, espera-se 

continuar com pesquisas na área e atingir melhores resultados. 

Em suma, as contribuições desta tese para a formação de professores de 

Física demandam o investimento em novas práticas de ensino, subsidiadas 

pelas relações didático-pedagógicas, promovendo a participação dos 

licenciandos. No contexto de uma disciplina da graduação em MQ, sua 

relevância está, sobretudo, por oportunizar o contato com uma abordagem 

contextualizada e a contemplação de aspectos que facilita a futura prática 

docente. A proposta didática pensada no objetivo final da formação de 

professores de Física associada à HFC revela-se estratégia didática significativa.  
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Apresentação 

 

Na história da Mecânica Quântica (MQ), após os anos efervescentes que serviram 

de pano de fundo para seu desenvolvimento (1900-1922) e formulação (1923-1928), veio 

o período de aperfeiçoamento iniciado em 1929 e que permanece até os dias de hoje. Em 

decorrência deste último, a nova teoria se tornou um paradigma e legitimou-se pela 

capacidade de gerar explicações sobre uma gama de fenômenos.  

As discussões sobre os fundamentos, questões epistemológicas, filosóficas e de 

interpretações ganham agora diferentes olhares e espaços. Um passo importante foi o 

trabalho Einstein, Podoslky e Rosen (1935), que mostrou um certo critério de realidade 

física contém uma ambiguidade essencial quando aplicado a fenômenos quânticos. Em 

conexão com isso, expõe-se um ponto de vista denominado “complementaridade”, a 

partir do qual a descrição oferecida pela MQ para os fenômenos físicos se mostra capaz 

de preencher, em seu âmbito, todas as exigências racionais de completude. Discutindo 

essa questão, no mesmo ano, Bohr (1935), com artigo intitulado tal qual o de Einstein et 

al., (1935) “A descrição da realidade física fornecida pela mecânica quântica pode ser 

considerada completa?”, e Schrödinger (1935), com o artigo “Sobre a situação atual na 

Mecânica Quântica”, trazem argumentos relevantes e apresentam a expressão 

‘emaranhamento’, utilizada pela primeira vez.  

A resposta de Bohr foi vista na época como encerrando o debate, apresentando 

um punhado de argumentos contra os pressupostos usados por Einstein, Podoslky e 

Rosen. Mas a controvérsia reapareceria com força no final da década de 60, e hoje o artigo 

de Einstein et al., (1935) está entre os mais citados da história da física. 

Com o advento do artigo de Einstein et al., (1935) e sua conclusão final de que a 

MQ não seria completa, surgiram teorias que buscavam complementar a MQ com 

parâmetros adicionais. Para estados emaranhados, esses parâmetros seriam propriedades 

comuns dos membros do sistema que não seriam tratadas pela teoria. Estas teorias ficaram 

conhecidas como Teorias de Variáveis Ocultas que têm como base fortes condições de 

localidade. 

Passados quase 30 anos, a controvérsia sobre a completude da MQ se traduziu em 

termos físicos matemáticos e, posteriormente, em práticas de laboratório. O assunto 

inicialmente restrito a aspectos epistemológicos é então revistado por Bell, em 1964. John 
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Bell (1964) em “Sobre o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen” faz uma análise das provas 

de impossibilidade da teoria quântica. Este estudo trilhou o caminho para que Bell, no 

artigo seguinte, apresentasse sua famosa desigualdade demonstrando que, devido às suas 

fortes condições de localidade, as Teorias de Variáveis Ocultas são restritas a certas 

desigualdades que não são sempre obedecidas pela MQ. 

Em consequência, as questões fundamentais são relocadas num novo patamar, em 

que podiam ser investigadas também experimentalmente e modificadas conforme a 

natureza do experimento. Em 1982, Aspect et al. (1982), demonstra experimentalmente 

que a violação da desigualdade de Bell indica que a correlação entre as medidas não pode 

ser explicada por variáveis ocultas levando à conclusão de que o realismo clássico não 

mais poderia ser sustentado, contrariando a ideia de incompletude. Dessa forma, é 

possível concluir que que um par de fótons emaranhados é um objeto não-separável e não 

se pode não atribuir realidade física local para cada fóton. Além disso, o experimento de  

Aspect et al. (1982) tornou falso o argumento de Einstein et al., (1935) de que a MQ não 

seria completa.  

Esses artigos estão entre os mais importantes dos fundamentos da física quântica 

e revelam aspectos cruciais dessa área de estudo. O conhecimento científico construído 

contextualmente por esses nos leva a concluir que a MQ é uma teoria bem definida e que 

existe a não-localidade em sistemas emaranhados. Aspectos importantes que resultaram, 

também, no ressurgimento das interpretações de Copenhague, de Broglie-Bohm, histórias 

consistentes, transacional, modal, muitos mundos etc.  

Em síntese, os textos apresentados retratam: 1) o paradoxo de Einstein-Podolsky-

Rosen e suas consequências epistemológicas; 2) introduz a discussão sobre Teorias de 

Variáveis Ocultas através das desigualdades de Bell; e, 3) apresenta o experimento de 

Aspect-Dalibard-Roger que elucidou o paradoxo. Desse modo, esse compilado de textos 

em língua portuguesa torna-se uma orientação bibliográfica para o estudo da física 

quântica, em um recorte específico, relevante para físicos e professores que se interessam 

pela temática em questão e pelo avanço da MQ. 

 

 

Rafaelle da Silva Souza 
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A descrição da realidade física fornecida pela mecânica quântica pode ser 

considerada completa?39 

 

A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen, 193540 

 

 

Em uma teoria completa existe um elemento correspondente a cada elemento da 

realidade. Uma condição suficiente para a realidade de uma quantidade física é a possibilidade 

de prevê-la com certeza, sem perturbar o sistema. Na mecânica quântica, no caso de duas 

quantidades físicas descritas por operadores não comutativos, o conhecimento de uma impede o 

conhecimento da outra. Então, ou (1) a descrição da realidade dada pela função de onda na 

mecânica quântica não é completa, ou (2) estas duas quantidades não podem ter realidades 

simultânea. Considerações acerca do problema de fazer previsões concernentes a um sistema com 

base em medições executadas em outro sistema, que interagiu previamente com o primeiro, leva 

ao resultado de que se (1) é falso, então (2) também é falso. Assim, leva-se a concluir que a 

descrição da realidade fornecida pela função de onda não é completa.  

 

1. 

Qualquer consideração séria a respeito de uma teoria física deve levar em conta a 

diferença entre a realidade objetiva, que é independente de qualquer teoria, e os conceitos físicos 

com os quais a teoria opera. Pretende-se que tais conceitos tenham correspondência com a 

realidade objetiva, e por meio deles construímos uma imagem dessa realidade. 

Na tentativa de julgar o sucesso de uma teoria física, podemos nos fazer duas questões: 

(1) “A teoria é correta?” e (2) “A descrição fornecida pela teoria é completa?”. Só se pode dizer 

que os conceitos de uma teoria são satisfatórios quando é possível dar respostas afirmativas a 

ambas essas perguntas. A correção de uma teoria é julgada pelo grau de concordância entre suas 

conclusões e a experiência humana. Na física essa experiência, que é a única maneira de que 

dispomos para realizar inferências sobre a realidade, toma a forma da experimentação e da 

mensuração. Desejamos considerar, aqui, a segunda das perguntas feitas acima, quando aplicada 

à mecânica quântica.  

Seja qual for o significado atribuído ao termo completo, a seguinte exigência para que 

uma teoria seja completa parece ser necessária: todo elemento da realidade física precisa ter um 

correspondente na teoria física. Daremos a isso o nome de condição de completude. Assim, desde 

que sejamos capazes de decidir quais são os elementos de realidade física, podemos responder 

facilmente à segunda pergunta.  

Os elementos da realidade física não podem ser determinados por considerações 

filosóficas a priori, mas devem ser encontrados através do recurso aos resultados de experiências 

e medidas. Para nossos propósitos, porém, não é necessária uma definição abrangente de 

realidade. Ficaremos satisfeitos com o seguinte critério, que consideramos razoável. Se, sem de 

modo algum perturbar um sistema, pudermos prever com certeza (ou seja, com probabilidade 

igual à unidade) o valor de uma quantidade física, então existe um elemento de realidade física 

correspondente a essa quantidade física. Parece-nos que este critério, embora longe de esgotar 

todas as maneiras possíveis de reconhecer uma realidade física, ao menos fornece uma dessas 

maneiras, sempre que as condições especificadas ocorrerem. Encarado como uma condição de 

realidade não necessária, mas apenas suficiente, esse critério está em concordância tanto com as 

ideias clássicas de realidade quanto as ideias da mecânica quântica.  

Para ilustrar as ideias envolvidas, consideremos a descrição dada pela mecânica quântica 

para o comportamento de uma partícula dotada de um único grau de liberdade. O conceito 

fundamental da teoria é o conceito de estado, que se supõe ser completamente caracterizado pela 

 
39 Nota editorial. Este artigo foi publicado originalmente em Physical Review 47 (1935), pp.777-780. 
40 EINSTEIN, A.; PODOLSKY, B.; ROSEN, N. Can quantum-mechanical description of physical reality be 

considered complete? Physical Review, v. 47, p. 777-780, 1935. Tradução para o português por Cláudio 
Weber Abramo. Cadernos de História e Filosofia da Ciência 2 (1981), pp. 90-96.  
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função de onda , que é uma função das variáveis escolhidas para descrever o comportamento da 

partícula. Para cada quantidade fisicamente observável  existe um operador, que pode ser 

representado pela mesma letra.  

Se  é uma autofunção do operador , isto é, se  

 

  ,                                       (1)  

 

onde  é um número, então a quantidade física  tem, com certeza, o valor , sempre que a 

partícula esteja no estado dado por . De acordo com nosso critério de realidade, para uma 

partícula no estado  para qual vale a equação (1) existe um elemento da realidade física 

correspondente à quantidade física . Seja, por exemplo,  

 

   ,                                       (2)  

 

onde  é a constante de Planck,  é um número constante, e  a variável independente. Como 

o operador correspondente à quantidade de movimento da partícula é dado por 

 

   ,                                                                 (3)  

 

obtemos  

   .                                                (4)  

 

Dessa maneira, no estado dado pela equação (2) a quantidade de movimento tem, com certeza, o 

valor . Assim, tem sentido dizer que é real a quantidade de movimento da partícula no estado 

dado pela equação (2).  

Por outro lado, se a equação (1) não vale, não podemos dizer que a quantidade física  

tem um valor em particular. É isso o que acontece, por exemplo, com a coordenada da partícula. 

O operador correspondente, digamos , é o operador de multiplicação pela variável independente.  

Portanto,  

   .                                                     (5)  

 

De acordo com a mecânica quântica, podemos dizer apenas que a probabilidade relativa de que 

uma medição da coordenada dará um resultado que se encontra entre  e  é 

 

                                         (6) 

 

Como essa probabilidade independe de a, mas apenas da diferença  - , vemos que todos os 

valores de coordenada são igualmente prováveis.  

Desse modo, não é possível prever um valor definitivo para a coordenada de uma partícula 

no estado dado pela equação (2), podendo-se obtê-lo apenas por uma medida direta. Tal medida, 

contudo, perturba a partícula, alterando assim o seu estado. Depois da determinação da 

coordenada, a partícula não mais permanece no estado da equação (2). Na mecânica quântica, 

conclusão usual é que quando se conhece a quantidade de movimento de uma partícula, sua 

coordenada não tem realidade física.  

Mais geralmente, demonstra-se na mecânica quântica que, se os operadores 

correspondentes a duas quantidades físicas, digamos  e , não comutam, ou seja, se , 

então o conhecimento preciso de uma compromete o conhecimento preciso da outra. Além disso, 

qualquer tentativa de determinar experimentalmente esta última altera o estado do sistema de 

maneira a destruir o conhecimento da primeira.  

Disso se segue que ou (1) a descrição quântica da realidade, fornecida pela função de 

onda, não é completa, ou (2) quando os operadores correspondentes a duas quantidades físicas 

não comutam, essas quantidades não podem ter a realidades simultâneas. De fato, de acordo com 
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a condição de completude, se ambas têm realidades simultâneas, e assim valores bem definidos, 

estes valores fazem parte da descrição completa. E se a função de onda fornecesse uma descrição 

completa da realidade, deveria conter esses valores, que seriam, então, previsíveis. Como não é 

isso o que acontece, restam-nos apenas as duas alternativas mencionadas. 

Na mecânica quântica considera-se usualmente que a função de onda contém, de fato, 

uma descrição completa da realidade física do sistema no estado ao qual corresponde. À primeira 

vista tal pressuposto é inteiramente razoável, pois as informações fornecidas pela função de onda 

parecem corresponder exatamente àquilo que pode ser medido sem alterar o estado do sistema. 

No entanto, mostraremos que essa pressuposição, tomada em conjunto com o critério da realidade 

exposto acima, leva a uma contradição. 

 

2.  

Para isso suponhamos que temos dois sistemas, I e II, que permitimos interagir entre os 

instantes t = 0 e t = T; suponhamos que, findo esse tempo, não há mais interação entre as duas 

partes. Suponhamos, além disso, que os estados dos dois sistemas antes de t = 0 eram conhecidos. 

Com a ajuda da equação de Schrödinger, podemos então calcular o estado do sistema combinado 

I + II em qualquer momento subsequente; em particular, para qualquer t > T. Denotemos a função 

de onda correspondente por Ψ. Não podemos, porém, calcular o estado de qualquer dos dois 

sistemas depois da interação. De acordo com a mecânica quântica, isso só pode ser feito com o 

auxílio de outras medidas, por um processo conhecido como redução do pacote de ondas. 

Consideremos o que há de essencial nesse processo. 

Sejam a1, a2, a3, ... os autovalores de alguma quantidade física  do sistema I e , 

, ,... as autofunções correspondentes, onde 𝑥1 se refere às variáveis usadas para 

descrever o primeiro sistema. Então Ψ, considerada como uma função de 𝑥1, pode ser expressa 

como  

,                                  (7) 

 

onde  corresponde as variáveis empregadas para que descrever o segundo sistema. Aqui as 

 deve ser consideradas apenas como os coeficientes do desenvolvimento de Ψ em uma 

série de funções ortogonais . Suponhamos agora que a quantidade  é medida, obtendo-se 

o valor . Conclui-se então que, depois da medida, o primeiro sistema fica no estado dado pela 

função de onda , e que o segundo sistema fica no estado dado pela função de onda 

. Esse é o processo de redução do pacote de ondas, o pacote de onda dado pela série infinita (7) 

reduz-se a um único termo  . 

O conjunto de funções  é determinado pela escolha da quantidade física . Se, em 

vez disso, tivéssemos escolhido outra quantidade, digamos , com os autovalores b1, b2, b3, ... e 

autofunções , , , ... deveríamos obter, em vez da equação (7), o 

desenvolvimento 

 

 ,                                     (8)  

 

onde ’s são os novos coeficientes. Se, agora, a quantidade  é medida e se obtém para ela o 

valor , concluímos que, depois da medida, o primeiro sistema é deixado no estado dado por 

 e o segundo sistema no estado dado por . 

Vemos assim que, como consequência de duas medidas diferentes executadas sobre o 

primeiro sistema, o segundo sistema pode ser deixado em estados com duas funções de onda 

diferentes. Por outro lado, como no momento da medida os dois sistemas não mais estão 

interagindo, não pode ocorrer nenhuma mudança real no segundo sistema como decorrência de 

qualquer coisa que se faça no primeiro. Isso, obviamente, é apenas uma maneira de descrever o 

que se pretende ao se dizer que não há interação entre os dois sistemas. Assim, é possível atribuir 

duas funções de onda diferentes (no nosso exemplo  e ) para a mesma realidade (o segundo 

sistema após a interação com o primeiro).  

Pode acontecer que as duas funções de onda,  e , sejam autofunções de dois 

operadores não comutativos, correspondentes, respectivamente, a quantidades físicas  e . O 
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fato de isso efetivamente poder ocorrer é mais bem ilustrado por meio de um exemplo. 

Suponhamos que os dois sistemas sejam duas partículas, e que 

 

                                    (9) 

 

onde  é uma constante. Seja  a quantidade de movimento da primeira partícula; então, como 

vimos na equação (4), suas autofunções são  

(10) 

 

 

correspondente ao autovalor . Como, neste caso, estamos lidando com um espectro contínuo, a 

equação (7) se escreve  

 ,                                             (11)  

onde  

 .                                              (12) 

 

 

Mas  é a autofunção do operador  

  ,                             (13)  

 

correspondente ao autovalor de  da quantidade de movimento da segunda partícula. Por outro 

lado, se  é a coordenada da primeira partícula, suas autofunções são  

  

 ,  (14)  

 

correspondentes ao autovalor , onde  é a bem conhecida função delta de Dirac. Neste 

caso, a equação (8) fica  

 

,                                            (15) 

onde  

 
  

 .      (16)  

No entanto,  é a autofunção do operador  

 

                                                                      (17)  

 

correspondente ao autovalor  da coordenada da segunda partícula.  

  

,                       (18) 

 

Como mostramos que, em geral, é possível que  e  serem autofunções de dois operadores 

não comutativos, correspondentes a quantidades físicas.  

Voltando agora ao caso geral considerado nas equações (7) e (8), supomos que  e  

são de fato autofunções de agum par de operadores não comutativos  e , correspondentes 

respectivamente aos autovalores  e . Assim, através da medida de  ou de , somos capazes 

de prever com certeza, e sem perturbar de modo algum o segundo sistema, tanto o valor da 

quantidade de  (ou seja, ) quanto o valor da quantidade  (isto é, ). De acordo com o nosso 

critério de realidade, no primeiro caso devemos considerar a quantidade de  como sendo um 

elemento da realidade; no segundo, a quantidade Q é também um elemento de realidade. Mas, 

como vimos, ambas as funções de onda  e  pertencem à mesma realidade. 

Anteriormente demonstramos que ou (1) a descrição quântica da realidade, fornecida pela 

função de onda, não é completa, ou (2) quando os operadores correspondentes a duas quantidades 
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físicas não comutam, essas quantidades não podem ter realidades simultâneas. Partindo da 

suposição de que a função de onda fornece uma descrição completa da realidade física, chegamos 

à conclusão de que duas quantidades físicas, com operadores não comutáveis, podem ter uma 

realidade simultânea. Assim, a negação de (1) leva à negação da outra única alternativa (2). Somos 

assim forçados a concluir que a descrição quântica da realidade física através das funções de onda 

não é completa.  

Seria possível objetar contra essa conclusão a partir do ponto de vista de que nosso critério 

de realidade não é suficientemente restritivo. De fato, nossa conclusão não seria alcançada se 

insistíssemos em que duas ou mais quantidades físicas só poderiam ser consideradas como 

elementos simultâneos da realidade somente quando pudessem ser simultaneamente medidas ou 

preditas. Segundo essa perspectiva, como apenas uma das quantidades de  e , mas não as duas 

simultaneamente, pode ser prevista, elas não são simultaneamente reais. Isso faz as realidades de 

 e  dependerem do processo de medida executado no primeiro sistema, o qual não perturba de 

modo algum o segundo. Nenhuma definição razoável de realidade pode permitir tal coisa. 

Apesar de havermos mostrado que a função de onda não fornece uma descrição completa 

da realidade física, deixamos em aberto a questão de se existe ou não uma tal descrição. 

Acreditamos, contudo, que uma descrição dessas é possível. 

  



272 
 

A descrição da realidade física fornecida pela Mecânica Quântica pode ser 

considerada completa?41 

 

 

Niels Bohr, 193542 

 

 

Resumo: Mostra-se que um certo “critério de realidade física formulado num artigo recente de 

A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen, com o título acima, contém uma ambiguidade essencial 

quando aplicado a fenômenos quânticos. Em conexão com isso, expõe-se um ponto de vista 

denominado “complementaridade”, a partir do qual a descrição [oferecida pela] mecânica 

quântica [para os] fenômenos físicos se mostra capaz de preencher, em seu âmbito, todas as 

exigências racionais de completude. 

 

 

 

Num artigo recente com esse título43, A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen apresentaram 

argumentos que os levaram a responder à pergunta em pauta de modo negativo. O veio de sua 

argumentação, porém, não me parece lidar adequadamente com a situação real com que nos 

defrontamos na física atômica. Por isso, fico satisfeito em poder usar esta oportunidade para 

explicar com um pouco mais de detalhes o ponto de vista geral, denominado convenientemente 

de “complementaridade”, que abordei em várias ocasiões passadas44, e a partir do qual a mecânica 

quântica, em seu domínio, se mostraria como uma descrição completamente racional dos 

fenômenos físicos, como os que encontramos nos processos atômicos. 

O quanto é possível atribuir de significado inequívoco a uma expressão como “realidade 

física” não pode, evidentemente, ser deduzido a partir de concepções filosóficas a priori, mas – 

como os próprios autores do artigo citado enfatizam – deve se fundamentar no recurso direto a 

experiências e medidas. Com tal intuito eles propõem um “critério de realidade”, formulado como 

se segue: “Se, sem de modo algum perturbar um sistema, pudermos prever com certeza o valor 

de uma quantidade física, então existe um elemento de realidade física correspondente a essa 

quantidade física.” Por meio de um exemplo interessante, ao qual voltaremos abaixo, eles passam 

a mostrar que na mecânica quântica, da mesma maneira que na mecânica clássica, é possível, sob 

condições adequadas, prever o valor de qualquer variável pertinente à descrição de um sistema 

mecânico a partir de medidas inteiramente executadas em outros sistemas, que, no passado, 

interagiram com o sistema sob investigação. Assim, de acordo com seu critério, os autores 

desejam atribuir um elemento de realidade cada uma das quantidades representadas por tais 

variáveis. Além disso, como uma característica bem conhecida do formalismo atual da mecânica 

quântica é o fato de não ser jamais possível, na descrição do estado de um sistema mecânico, 

atribuir valores definitivos a duas variáveis canonicamente conjugadas, eles consequentemente 

dizem que tal formalismo é incompleto, e exprimem a crença de que uma teoria mais satisfatória 

pode ser desenvolvida. 

No entanto, é difícil ver como tal argumentação poderia afetar a correção da descrição 

quântica, que se baseia num formalismo matemático coerente, que cobre automaticamente 

qualquer processo de mensuração como o indicado45. Na verdade, a aparente contradição só põe 

 
41 Tradução de Cláudio Weber Abramo: Cadernos de História e Filosofia da Ciência 2 (1981), pp. 97-106 
(original em inglês: Physical Review 48, 1935, pp. 693-702). 
42 Nota do tradutor. A estrutura empregada por Bohr é pouco usual na língua inglesa. Nesta tradução 
tentou-se preservá-la, para evitar a introdução de possíveis deturpações de sentido, que seriam graves 
em um texto considerado de compreensão difícil. Isso se fez com sensível prejuízo de estilo. 
43 A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen, Phys. Rev. 47 (1935), p.777 [traduzido acima]. 
44 Cf. N. Bohr, Atomic Theory and Description of Nature, I (Cambridge, 1934). 
45 As deduções presentes no artigo citado podem, sob esse aspecto, ser consideradas como consequência 
imediata dos teoremas de transformação em mecânica quântica, os quais, talvez mais do que qualquer 
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a nu uma inadequação essencial da perspectiva costumeira da filosofia natural em fornecer uma 

descrição racional dos fenômenos físicos do tipo que estamos interessados na mecânica quântica. 

Com efeito, a interação finita entre objeto e agências de medida, condicionada pela própria 

existência do quantum de ação, implica – devido à impossibilidade de controlar a reação 

provocada pelo objeto nos instrumentos de medida, se estes devem servir a seus objetivos – a 

necessidade de uma renúncia final às ideias clássicas de causalidade, e uma revisão radical de 

nossa atitude perante o problema da realidade física. Na verdade, como veremos, um critério de 

realidade física como o proposto pelos autores mencionados contém – apesar de sua formulação 

aparentemente cuidadosa – uma ambiguidade essencial, quando aplicado aos problemas reais que 

nos interessam aqui. Com o objetivo de apresentar da maneira mais clara possível o argumento 

para esse fim, considerarei inicialmente com algum detalhe uns poucos exemplos simples de 

procedimentos de medida. 

Comecemos com o caso simples de uma partícula que atravessa uma fenda num 

diafragma, que pode tomar parte de alguma montagem experimental, mais ou menos complicada. 

Mesmo que a quantidade de movimento da partícula seja inteiramente conhecida antes que ela 

alcance o diafragma, a difração provocada pela fenda sobre a onda plana que fornece a 

representação simbólica de seu estado implicará uma incerteza na quantidade de movimento da 

partícula depois que ela atravessar o diafragma, [incerteza esta] tanto maior quanto mais estreita 

for a fenda. A largura da fenda, se é grande quando comparada ao comprimento de onda, pode ser 

encarada como uma incerteza ∆𝑞 da posição da partícula com respeito ao diafragma, numa direção 

perpendicular à fenda. Além disso, vê-se facilmente, a partir da relação de De Broglie entre a 

quantidade de movimento e o comprimento de onda, que a incerteza ∆𝑝 da quantidade de 

movimento da partícula nessa direção se relaciona com ∆𝑞 através do princípio geral de 

Heisenberg 

∆𝑝 ∆𝑞 ~ ℎ, 

 
outra característica do formalismo, contribuem para assegurar sua completude matemática e sua 
correspondência racional com a mecânica clássica. Na verdade, na descrição de um sistema mecânico que 
consiste de dois sistemas parciais (1) e (2), que interagem ou não entre si, é sempre possível substituir 
quaisquer dois pares de variáveis canonicamente conjugadas (𝑞1𝑝2), (𝑞2𝑝2), relativos respectivarnente 
aos sistemas (1) e (2), e que satisfazem às regras de comutação usuais 
 

[𝑞1𝑝1] = [𝑞2𝑝2] = 𝑖ℎ/2𝜋 
 

[𝑞1𝑞2] = [𝑝1𝑝2] = [𝑞1𝑝1] = [𝑞2𝑝1] = 0 
 
por dois novos pares de variáveis conjugadas (𝑄1𝑃1), (𝑄2𝑃2), relacionadas às primeiras variáveis por uma 
transformação ortogonal simples, correspondente a uma rotação de ângulo 𝜃 nos planos  (𝑞1𝑞2), (𝑝1𝑝2) 
 

𝑞1 = 𝑄1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑄2𝑠𝑒𝑛 𝜃  𝑝1 = 𝑃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑃2𝑠𝑒𝑛 𝜃 
 

𝑞2 = 𝑄1 sen 𝜃 + 𝑄2𝑐𝑜𝑠 𝜃  𝑝2 = 𝑃1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑃2𝑐𝑜𝑠 𝜃 
 
Como tais variáveis satisfazem a regras análogas de comutação, em particular 
  

[𝑄1𝑃1] = 𝑖ℎ/2𝜋,   [𝑄1𝑃2] = 0, 
 
segue-se que, na descrição do estado de um sistema combinado, não se pode atribuir valores numéricos 
definidos a 𝑄1 e 𝑃1 simultaneamente, mas que podemos claramente fazê-lo com respeito a 𝑄1  e 𝑃2. Nesse 
caso, segue-se ainda das expressões dessas variáveis em termos de  (𝑞1𝑝1) e (𝑞2𝑝2) ou seja,  
 

𝑄1 = 𝑞1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑞2𝑠𝑒𝑛 𝜃  𝑃2 = −𝑝1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑝2𝑐𝑜𝑠 𝜃 
 
que uma medida subsequente de 𝑞2 ou de 𝑝2 nos permitirá prever respectivamente os valores de 𝑞1 ou 
𝑝1. 
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que, no formalismo quântico, é uma consequência direta da relação de comutação para qualquer 

par de variáveis conjugadas. É óbvio que a incerteza ∆𝑝 liga-se indissoluvelmente à possibilidade 

de uma troca de quantidade de movimento entre a partícula e o diafragma; e a pergunta de 

interesse principal para nossa discussão é, agora, o quanto a quantidade de movimento assim 

transferida pode ser levada em consideração na descrição do fenômeno a ser estudado pelo arranjo 

experimental em questão, do qual a passagem da partícula pela fenda pode ser encarada como o 

estágio inicial. 

Suponhamos inicialmente que, de acordo com experiências usuais a respeito do notável 

fenômeno da difração de elétrons, o diafragma, da mesma forma que outras partes do arranjo 

experimental – digamos um segundo diafragma, com diversas fendas paralelas à primeira, e mais 

uma chapa fotográfica – esteja rigidamente fixado a um suporte, que define o sistema referencial 

espacial. Então a transferência de quantidade de movimento entre a partícula e o diafragma 

passará para esse suporte comum, juntamente com a reação da partícula a outros corpos. Com 

isso, eliminamos voluntariamente qualquer possibilidade de levar separadamente em conta tais 

reações em previsões concernentes ao resultado final da experiência – digamos, a posição da 

impressão produzida pela partícula na chapa fotográfica. A impossibilidade de uma análise mais 

detalhada das reações entre a partícula e o instrumento de medida não é, de fato, uma 

peculiaridade do procedimento experimental descrito, mas uma propriedade essencial de qualquer 

arranjo adequado ao estudo de fenômenos do tipo considerado, em que devemos lidar com um 

aspecto de individualidade completamente estranho à física clássica. Na verdade, qualquer 

possibilidade de levar separadamente em conta a quantidade de movimento trocada entre a 

partícula e as diversas partes do arranjo experimental nos permitiria de imediato derivar 

conclusões referentes ao “porvir” de tais fenômenos – por exemplo, através de qual das fendas 

do segundo diafragma a partícula passa em seu caminho em direção à chapa fotográfica –, o que 

seria bastante incompatível com o fato de a probabilidade de a partícula alcançar um dado 

elemento de área na chapa não ser determinada pela presença de qualquer fenda em especial, mas 

pelas posições de todas ao fendas do segundo diafragma [que estão] ao alcance da onda difratada 

pela fenda do primeiro diafragma. 

Por meio de um outro arranjo experimental, em que o primeiro diafragma não fica 

rigidamente ligado a outras partes da montagem, seria possível, ao menos em princípio46, medir 

sua quantidade de movimento com qualquer grau de precisão desejado, antes e depois da 

passagem da partícula, e assim prever a quantidade de movimento desta última depois que 

atravessou a fenda. Na verdade, tais medidas de quantidade de movimento exigem apenas a 

aplicação inequívoca da lei clássica da conservação da quantidade de movimento, feita, por 

exemplo, num processo de choque entre o diafragma e algum corpo de teste, cuja quantidade de 

movimento seja adequadamente controlada antes e depois do choque. É verdade que um tal 

controle dependerá essencialmente de um exame do desencadear espaço-temporal de alguns 

processos aos quais se podem aplicar as ideias da mecânica clássica; se, porém, todas as 

dimensões espaciais e intervalos de tempo são tomados suficientemente grandes, isso não envolve 

obviamente nenhuma limitação no que concerne o controle preciso de sua coordenação espaço-

temporal. Esta última circunstância é, de fato, bastante análoga à renúncia ao controle da 

quantidade de movimento do diafragma fixo no arranjo experimental discutido acima, e depende, 

em última análise, do pressuposto de uma descrição puramente clássica do arranjo de medida, o 

que implica a necessidade de permitir uma imprecisão, correspondente às relações quânticas de 

incerteza, em nossa descrição de seu comportamento. 

A principal diferença entre os dois arranjos experimentais em consideração está, porém, 

no fato de que, na situação adequada ao controle da quantidade de movimento do primeiro 

diafragma, este corpo não pode mais ser empregado com o propósito de ser um instrumento de 

 
46 A impossibilidade óbvia de efetivamente executar, com as técnicas experimentais que temos à nossa 

disposição, procedimentos de medida como os discutidos aqui e no que se segue, claramente não afeta 
o argumento teórico, pois os procedimentos em questão são essencialmente equivalentes a processos 
atômicos, como o efeito Compton, em que uma aplicação correspondente do teorema da conservação da 
quantidade de movimento é bem estabelecida. 
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medida, como no caso anterior. Ao contrário, no que se refere a sua localização em relação ao 

resto da montagem, deve, da mesma maneira que a partícula que atravessa a fenda, ser tratado 

como um objeto de investigação, no sentido de que as relações quânticas de incerteza relativas à 

posição e à quantidade de movimento precisam ser explicitamente levadas em consideração. Na 

verdade, mesmo se soubéssemos a posição do diafragma em relação ao sistema de referência 

antes da primeira medida de sua quantidade de movimento, e mesmo apesar de sua posição depois 

da última medida poder ser determinada com precisão, perderíamos o conhecimento de sua 

posição quando a partícula passou pela fenda, devido ao deslocamento incontrolável do diafragma 

durante cada processo de choque com os corpos de teste. A montagem é, assim, obviamente 

inadequada para o estudo do mesmo tipo de fenômeno que o caso anterior. Em particular, pode-

se mostrar que se a quantidade de movimento do diafragma é medida com precisão suficiente 

para permitir conclusões definitivas a respeito da passagem da partícula através de uma fenda 

específica do segundo diafragma, então a menor incerteza sobre a posição do primeiro diafragma 

[que for] compatível com um tal conhecimento implicará a destruição total de qualquer efeito de 

interferência – considerando as áreas permitidas de impacto da partícula sobre a chapa fotográfica 

– que seria originado pela presença de mais de uma fenda no segundo diafragma, caso as posições 

de todos os elementos do arranjo fossem fixas umas em relação às outras. 

Em um arranjo adequado à medida da quantidade de movimento do primeiro diafragma, 

é além disso evidente que, mesmo se tivéssemos medido essa grandeza antes da passagem da 

partícula através da fenda, ainda ficamos, depois dessa passagem, com uma escolha livre sobre 

se queremos conhecer a quantidade de movimento da partícula ou sua posição inicial com respeito 

ao restante do arranjo. No primeiro caso precisaríamos apenas fazer uma segunda determinação 

da quantidade de movimento do diafragma, deixando para sempre desconhecida sua posição exata 

quando da passagem da partícula. No segundo caso, precisaríamos apenas determinar sua posição 

com respeito ao de referência, com a inevitável perda de conhecimento da quantidade de 

movimento transferida entre o diafragma e a partícula. Se a massa do diafragma é suficientemente 

grande em comparação com a da partícula, podemos até providenciar para que o procedimento 

de medida ocorra de modo a fazer com que, após a primeira determinação de sua quantidade de 

movimento, o diafragma permaneça em repouso em alguma posição desconhecida com respeito 

às outras partes do arranjo. A fixação subsequente dessa posição pode, portanto, consistir 

simplesmente no estabelecimento de uma conexão rígida entre o diafragma e o suporte comum. 

Meu principal objetivo em repetir essas considerações simples e substancialmente bem 

conhecidas é o de enfatizar que, nos fenômenos considerados, não estamos lidando com uma 

descrição incompleta, caracterizada por uma escolha arbitrária de diferentes elementos de 

realidade física, ao custo de sacrificar outros de tais elementos. [Nos defrontamos, ao contrário,] 

com uma discriminação racional entre arranjos e procedimentos experimentais essencialmente 

diferentes, adequados seja para uma utilização inequívoca da ideia de localização espacial, seja 

para uma aplicação legítima do teorema da conservação da quantidade de movimento. Qualquer 

aparência restante de arbitrariedade refere-se meramente a nossa liberdade de manipular os 

instrumentos de medida, que é característica da própria ideia de experiência. A renúncia, em um 

dado arranjo experimental, a um ou outro de dois aspectos da descrição de fenômenos físicos – 

cuja combinação caracteriza o método da física clássica, e que portanto podem, nesse sentido, ser 

considerados como complementares um ao outro –, depende essencialmente da impossibilidade, 

no terreno da teoria quântica, de controlar com precisão a reação do objeto sobre os instrumentos 

de medida, ou seja, a transferência de quantidade de movimento, no caso de medidas de posição, 

e o deslocamento, no caso de medidas de quantidade de movimento. Sob este último aspecto, é 

essencialmente irrelevante qualquer comparação entre a mecânica quântica e a mecânica 

estatística corriqueira – por mais útil que tal comparação possa ser para a apresentação formal da 

teoria. De fato, em todos os arranjos experimentais adequados ao estudo de fenômenos quânticos 

propriamente ditos, temos não apenas simplesmente de lidar com uma ignorância acerca dos 

valores de certas quantidades físicas, mas com a impossibilidade de definir tais quantidades de 

modo inequívoco. 

As últimas observações aplicam-se igualmente bem ao problema especial abordado por 

Einstein, Podolsky e Rosen, referido acima, e que, na verdade, não envolve complicações maiores 
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do que os exemplos simples discutidos até aqui. O particular estado quântico de duas partículas 

livres, para o qual eles fornecem urna expressão matemática explícita, pode ser reproduzido, ao 

menos em princípio, por um arranjo experimental simples, que inclui um diafragma rígido com 

duas fendas paralelas, muito estreitas se comparadas com a distância que as separa, e através de 

cada uma das quais passa, independentemente da outra, uma partícula com quantidade de 

movimento inicial conhecida. Se a quantidade de movimento dessa diafragma é medida com 

precisão, tanto antes quanto depois da passagem das partículas, podemos conhecer a soma das 

componentes das quantidades de movimento das duas partículas numa direção perpendicular às 

fendas, bem como a diferença entre suas coordenadas iniciais de posição na mesma direção; 

enquanto que evidentemente as quantidades conjugadas, isto é, a diferença das componentes de 

suas quantidades de movimento, e a soma de suas coordenadas de posição, permanecem 

inteiramente desconhecidas47.  

É portanto claro que, neste arranjo, uma medida isolada subsequente, seja da posição, 

seja da quantidade de movimento de uma das partículas, automaticamente determinará 

respectivamente a posição e a quantidade de movimento da outra partícula, com qualquer grau de 

precisão desejado; [isso] desde que o comprimento de onda correspondente ao movimento livre 

de cada partícula seja suficientemente pequeno em comparação com a largura das fendas. Como 

foi assinalado pelos autores mencionados, neste estágio nos deparamos, em consequência, com 

uma escolha completamente livre a respeito de se desejamos determinar uma ou outra destas 

últimas quantidades, por algum processo que não interfira diretamente com a partícula em 

questão. 

Da mesma forma que o caso simples da escolha entre dois procedimentos experimentais, 

estamos, na “liberdade de escolha” proporcionada pelo último arranjo, preocupados tão-somente 

com uma discriminação entre diferentes procedimentos experimentais, que permitem o uso 

inequívoco de conceitos clássicos complementares. Na verdade, medir a posição de uma das 

partículas não significa nada mais do que estabelecer uma correlação entre seu comportamento e 

algum instrumento rigidamente fixo ao suporte que define o sistema de referência espacial. 

Consequentemente, sob as condições experimentais descritas, tal medida nos fornece também o 

conhecimento, de outra forma completamente ignorado, da localização do diafragma com relação 

a esse sistema de referência, quando as partículas atravessaram as fendas. De fato, é apenas desse 

modo que obtemos uma base para conclusões acerca da posição inicial da outra partícula em 

relação ao resto da montagem. No entanto, ao permitir que uma quantidade de movimento 

essencialmente incontrolável passe da primeira partícula para o suporte mencionado, eliminamos, 

com esse procedimento, qualquer possibilidade futura de aplicar a lei da conservação da 

quantidade de movimento ao sistema constituído pelo diafragma e pelas duas partículas, e assim 

perdemos nossa única base para uma aplicação inequívoca da ideia de quantidade de movimento 

em previsões relativas ao comportamento da segunda partícula. Reciprocamente, se escolhemos 

medir a quantidade de movimento de uma das partículas, o deslocamento incontrolável e 

inevitável [que acompanha] tal medida faz com que percamos qualquer possibilidade de, a partir 

do comportamento dessa partícula, deduzir a posição do diafragma em relação ao resto da 

montagem. Assim, não nos restam quaisquer bases para previsões concernentes à localização da 

outra partícula. 

Do nosso ponto de vista, vemos agora que o fraseado do critério de realidade física 

proposto por Einstein, Podolsky e Rosen, mencionado acima, contém uma ambiguidade no que 

tange o significado da expressão “sem de modo algum perturbar um sistema”. É claro que, num 

caso como o que se acabou de considerar, não há terreno para qualquer perturbação mecânica 

sobre o sistema, durante o último e crítico estágio do processo de medida. Mas mesmo nesse 

estágio existe essencialmente a questão de uma influência sobre as próprias condições que 

 
47 Como será visto, se (𝑞1𝑝1), (𝑞2𝑝2) representam as coordenadas de posição e as componentes das 

quantidades de movimento das duas partículas, e se 𝜃 = −
𝜋

4
 esta descrição corresponde exatamente, a 

menos de um fator de normalização trivial, à transformação de variáveis descrita na nota anterior. Pode-
se também observar que a função de onda dada pela fórmula (9) do artigo citado corresponde à escolha 
particular 𝑝2 = 0, e ao caso-limite de duas fendas infinitamente estreitas. 
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definem os tipos possíveis de previsões relativas ao comportamento futuro do sistema. Como tais 

condições constituem um elemento inerente à descrição de qualquer fenômeno ao qual se possa 

atribuir adequadamente o termo “realidade física”, percebemos que a argumentação dos autores 

mencionados não justifica sua conclusão de que a descrição quântica é essencialmente 

incompleta. Ao contrário, tal descrição, como transparece da discussão precedente, pode ser 

caracterizada como uma utilização racional de todas as possibilidades de interpretações 

inequívocas de medidas, compatível com a interação finita e incontrolável entre os objetos e os 

instrumentos de medida no terreno da teoria quântica48. Na verdade, é apenas a exclusão mútua 

de dois procedimentos experimentais quaisquer, permitindo a definição inequívoca de 

quantidades físicas complementares, que fornece espaço para novas leis físicas, cuja coexistência 

poderia, à primeira vista, parecer irreconciliável com os princípios básicos da ciência. É 

precisamente essa situação, inteiramente nova no que diz respeito à descrição de fenômenos 

físicos, que a noção de complementaridade tem por fim caracterizar. 

Os arranjos experimentais discutidos até aqui são dotados de uma simplicidade especial, 

decorrente do papel secundário que a ideia de tempo desempenha na descrição dos fenômenos 

em pauta. É verdade que empregamos livremente palavras como “antes” e “depois”, implicando 

relações temporais; mas em cada caso se deve admitir uma certa imprecisão, que, no entanto, não 

tem qualquer importância enquanto os intervalos de tempo considerados são suficientemente 

grandes em comparação aos períodos envolvidos na análise rigorosa dos fenômenos sob 

investigação. A partir do momento em que tentamos realizar uma descrição temporal mais precisa 

dos fenômenos quânticos, encontramos novos e bem conhecidos paradoxos, para cuja elucidação 

é necessário trazer à baila outras peculiaridades da interação entre os objetos e os instrumentos 

de medida. Com efeito, nesses fenômenos não estamos mais lidando com arranjos experimentais 

constituídos de instrumentos essencialmente em repouso uns com respeito aos outros, mas com 

arranjos que contêm partes móveis – como obturadores, situados antes das fendas dos diafragmas 

–, controlados por mecanismos que fazem o papel de relógios. Dessa maneira, além da 

transferência de quantidade de movimento entre o objeto e os corpos que definem o sistema de 

referência, que discutimos acima, somos forçados a levar em conta uma eventual troca de energia 

entre o objeto e esses mecanismos de tempo. 

O ponto decisivo, no que tange as medidas de tempo na teoria quântica, é então 

completamente análogo ao argumento relativo às medidas de posição, esboçado acima. Da mesma 

maneira como se verificou ser inteiramente impossível controlar a transferência de quantidade de 

movimento às diversas partes do arranjo – das quais o conhecimento das posições relativas é 

necessário para a descrição do fenômeno – também a troca de energia entre o objeto e os vários 

corpos, cujos movimentos relativos precisam ser conhecidos para a utilização que se pretende 

fazer do arranjo, desafia qualquer análise mais detalhada. Com efeito, exclui-se em princípio o 

controle da energia dissipada pelos relógios em processos que não interferem essencialmente 

com seu emprego como indicadores de tempo. Esse emprego, de fato, baseia-se inteiramente em 

se pressupor a possibilidade de descrever tanto o funcionamento de cada relógio, quanto sua 

comparação eventual com outros relógios, com base nos métodos da física clássica. Assim, nessa 

descrição devemos obviamente levar em conta uma imprecisão no equilíbrio de energia, 

correspondente à relação quântica de incerteza para as variáveis conjugadas de tempo e energia. 

Como na questão discutida acima, sobre o caráter mutuamente excludente de qualquer emprego 

inequívoco, na teoria quântica, dos conceitos de posição e de quantidade de movimento, é em 

última análise essa circunstância que implica a relação de complementaridade entre qualquer 

descrição temporal detalhada de fenômenos atômicos, de um lado, e, de outro, as características 

não-clássicas de estabilidade intrínseca dos átomos, postas a nu pelo estudo de transferências de 

energia em reações atômicas. 

 
48 Nota do tradutor. O original é ambíguo com respeito ao sujeito da frase que se inicia com a palavra 
compatível. Dada a estrutura da oração, tal sujeito tanto, pode ser a “utilização racional”, quanto as 
“possibilidades”, quanto as “interpretações”. Nos dois últimos casos, é claro que compatível deve ser 
substituído por compatíveis. 
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Na realidade, pode-se dizer que a necessidade de, em cada arranjo experimental, 

distinguir entre as partes do sistema físico considerado quais as que devem ser tratadas como 

instrumentos de medida, e quais constituem os objetos sob investigação, [essa necessidade] forma 

uma distinção fundamental entre as descrições clássica e quântica dos fenômenos físicos. É 

verdade que a parte de cada procedimento de medida em que tal discriminação é feita consiste 

largamente, em ambos os casos, numa questão de conveniência. Contudo, enquanto que na física 

clássica a distinção entre objeto e agências de medida não implica qualquer diferença no caráter 

da descrição do fenômeno considerado, sua importância fundamental na teoria quântica, como 

vimos, tem suas raízes no uso indispensável de conceitos clássicos na interpretação de todas as 

medidas corretamente conduzidas, mesmo apesar de as teorias clássicas não serem suficientes 

para dar conta dos novos tipos de regularidades com que lidamos na física atômica. Em 

consonância com essa situação, não pode haver terreno para qualquer interpretação inequívoca 

dos símbolos da mecânica quântica além daquela incorporada nas bem conhecidas regras que 

permitem prever os resultados que se podem obter por um dado arranjo experimental, descrito de 

maneira totalmente clássica, [regras essas] que encontraram sua expressão geral através dos 

teoremas de transformação já mencionados. Assegurando sua correspondência adequada com a 

teoria clássica, tais teoremas excluem, em particular, qualquer inconsistência imaginável na 

descrição dada pela mecânica quântica, relacionada a uma mudança do lugar em que se faz a 

discriminação entre o objeto e as agências de medida. Na verdade, uma consequência óbvia da 

argumentação acima é que, em qualquer arranjo experimental e procedimento de medida, só nos 

é permitida uma livre escolha desse lugar no âmbito de uma região em que a descrição quântica 

do processo em pauta é efetivamente equivalente à descrição clássica. 

Antes de concluir, gostaria ainda de enfatizar o papel desempenhado pela grande lição 

derivada da teoria da relatividade generalizada na questão da realidade física no terreno da teoria 

quântica. Com efeito, apesar de todas as diferenças características, as situações de que se ocupam 

essas generalizações da teoria clássica apresentam analogias surpreendentes, que têm sido 

frequentemente assinaladas. Especialmente, a posição singular dos instrumentos de medida na 

descrição de fenômenos quânticos, que se acabou de discutir, mostra-se muito semelhante à bem 

conhecida necessidade, na teoria da relatividade, de manter uma descrição ordinária de todos os 

processos de medida, incluindo-se uma distinção nítida entre coordenadas de tempo e de espaço, 

[e isso] apesar de a própria essência dessa teoria ser o estabelecimento de novas leis físicas, para 

cuja compreensão devemos renunciar à separação costumeira entre ideias de espaço de tempo49. 

A dependência que todas as leituras de escalas e relógios guardam com respeito ao sistema de 

referência, na teoria da relatividade, pode até mesmo ser comparada com a troca essencialmente 

incontrolável de quantidade de movimento ou energia entre os objetos das medidas e todos os 

instrumentos que definem o sistema de referência espaço-temporal, que, na teoria quântica, nos 

coloca a situação caracterizada pela noção de complementaridade. Na verdade, essa nova 

característica da filosofia natural significa uma revisão radical de nossa atitude perante a realidade 

física, que encontra paralelismo nas modificações fundamentais de todas as ideias concernentes 

ao caráter absoluto dos fenômenos físicos, trazidas à luz pela teoria da relatividade generalizada. 

  

 
49 É justamente essa circunstância, ao lado da invariância relativística das relações de incerteza da 
mecânica quântica, que assegura a compatibilidade entre a argumentação esboçada no presente artigo e 
todas as exigências da teoria da relatividade. Essa questão será abordada em maiores detalhes num artigo 
que está em preparação, em que o autor discutirá em particular um paradoxo muito interessante, 
sugerido por Einstein, referente à aplicação da teoria da gravitação a medidas de energia, e cuja solução 
proporciona uma ilustração especialmente instrutiva da generalidade do argumento da 
complementaridade. Na mesma ocasião, se apresentará uma discussão mais detalhada sobre medidas de 
espaço-tempo na teoria quântica, com todos os desenvolvimentos matemáticos e diagramas de arranjos 
[experimentais] necessários, e que tiveram de ser deixados de fora deste artigo, em que a ênfase essencial 
repousa sobre o aspecto dialético da questão em pauta. 
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Sobre a situação atual na Mecânica Quântica50 

 

E. Schrödinger, 1935 
 

 

Resumo: É apresentada uma tradução do artigo de Schrödinger (1935), “Die gegenwärtige 

Situation in der Quantenmechanik”. No início do mesmo ano, é publicado um artigo de Einstein, 

Podolsky e Rosen (famoso por discutir o paradoxo da Mecânica Quântica) que, segundo 

Schrödinger o motivou a escrever este artigo. No artigo, Schrödinger apresentada o famoso 

paradoxo do gato que abrange um território adicional e oferece fascinantes elementos sobre o seu 

pensamento. O objetivo dessa tradução é aproximar um conteúdo lógico e original e, ao mesmo 

tempo, tentar transmitir algo de seu sabor semi-conversacional, às vezes levemente irônico. 

 

 

1. A Física dos modelos  

 

Na segunda metade do século anterior, surgiu a partir do grande progresso da teoria 

cinética dos gases e da teoria mecânica do calor, um ideal de descrição exata da natureza que se 

destaca como a recompensa de séculos de busca e realização de milênios de esperança. Trata-se 

de uma parte da física com características clássicas.  

Dos objetos naturais, cujo comportamento observado se pode tratar, um conjunto sub 

representado - com base nos dados experimentais em sua posse, mas sem limitar a imaginação 

intuitiva - é trabalhado em todos os detalhes exatamente, muito mais do que qualquer experiência, 

considerando sua extensão limitada, que se pode verificar. A representação em sua determinação 

absoluta se assemelha a um conceito matemático ou figura geométrica que pode ser 

completamente calculado a partir de um número de partes determinadas; como, por exemplo, um 

lado de um triângulo e dois ângulos adjacentes, como partes determinantes, também determina o 

terceiro ângulo, os outros dois lados, as três altitudes, o raio do círculo inscrito, etc. No entanto, 

a representação difere intrinsecamente de uma figura geométrica neste aspecto, e também, o 

tempo como quarta dimensão é tão nitidamente determinado como a figura que está nas três 

dimensões do espaço. Assim, é uma questão (evidente) sempre que um conceito muda com o 

tempo pode assumir diferentes estados; e se um estado se tornar conhecido no número necessário 

de partes determinantes, então não só são apenas todas as outras partes mas também dadas para 

este momento (como ilustrado para o exemplo do triângulo acima), mas da mesma forma todas 

as partes, o estado completo, para qualquer momento posterior; assim como o caráter de um 

triângulo em sua base determina seu caráter no ápice. Faz parte da lei interna do conceito que 

deve mudar de uma determinada maneira, isto é, se for deixado por si em um determinado estado 

inicial, que deve ser executado continuamente através de uma determinada sequência de estados, 

cada um dos quais atinge em um tempo totalmente determinado. Essa é a sua natureza, uma 

hipótese, que, como eu disse acima, se baseia em uma imaginação intuitiva. 

É claro que não se deve pensar tão literalmente, que assim se aprende como as coisas são 

no mundo real. Para mostrar que não se pensa isto, deve-se ter o auxílio de um pensamento 

preciso, uma imagem ou um modelo. Com a sua retrospectiva clara, que não pode ser alcançado 

sem arbitrariedade, a pessoa tem meramente assegurado que uma hipótese pode ser testada quanto 

às suas consequências, sem admitir maior arbitrariedade durante os tediosos cálculos necessários 

para derivar essas consequências. Aqui, tem-se orientações explícitas e realmente funciona apenas 

o que um colega inteligente poderia ter dito diretamente nos dados! Pelo menos um sabe, então, 

onde está a arbitrariedade e onde a melhoria deve ser feita em caso de desacordo com a 

 
50 E. Schrödinger, “Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik”, Naturwissenschaften 23: 
pp.807-812; 823-828; 844-849 (1935). 
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experiência: na hipótese inicial ou modelo. Para isso, é preciso estar sempre preparado. Se em 

variados experimentos o objeto natural se comporta como o modelo, é possível pensar que a 

imagem se encaixa na realidade em características essenciais. Se não concordar, sob novas 

experiências ou com técnicas de medição refinadas, não se diz ter certeza. Basicamente, este é o 

meio de gradualmente trazer a nossa imagem, ou seja, o nosso pensamento, mais perto da 

realidade.  

O método clássico do modelo tem como objetivo principal manter a inevitável 

arbitrariedade nitidamente isolada nas hipóteses, mais ou menos como as células nucleoplasma 

do corpo, pelo processo histórico de adaptação à experiência continua. Possivelmente, o método 

é baseado na crença de que de alguma maneira no estado inicial realmente se determina 

unicamente os eventos subsequentes, ou que um modelo completo, concordando com a realidade 

e completa exatidão permitiria o cálculo preditivo dos resultados de todos os experimentos com 

completa exatidão. Talvez, por outro lado, essa crença seja baseada no método. Mas, é bastante 

provável que a adaptação do pensamento à experiência seja um processo infinito e esse “modelo 

completo” é uma contradição em termos, algo como “maior número inteiro”.  

Uma apresentação do que se entende por modelo clássico, suas partes determinantes, seu 

estado, é a base de tudo o que se segue. Acima de tudo, um modelo determinado e o determinado 

estado do mesmo não deve ser confundido. Melhor considerar um exemplo. O modelo de 

Rutherford do átomo de hidrogênio consiste em duas massas pontuais. Como as partes 

determinantes poderiam, por exemplo, usar as duas vezes três coordenadas retangulares dos dois 

pontos e as duas vezes três componentes de suas velocidades ao longo dos eixos coordenados - 

assim doze ao todo. Em vez destes, também é possível escolher: as coordenadas e a velocidade 

dos componentes do centro de massa, mais a separação dos dois pontos, dois ângulos que 

estabelece a direção no espaço da linha que os une e as velocidades (tempo derivados) com os 

quais a separação e os dois ângulos estão mudando no particular momento; isso novamente 

acrescenta, claro, as doze. Não faz parte do conceito “R-modelo de o H-átomo” que as partes 

determinantes devem ter valores numéricos particulares. Sendo tais atribuído a eles, chega-se a 

um estado determinado do modelo. A visão clara sobre a totalidade dos estados possíveis - ainda 

sem relação entre eles - constitui “o modelo” ou “o modelo em qualquer estado”. Mas o conceito 

do modelo então equivale a mais do que os dois pontos em certas posições, dotados de 

velocidades. Ele também incorpora conhecimento para cada estado como ele mudará com o tempo 

na ausência de interferência externa. (Informação de como metade das partes determinantes vai 

mudar com o tempo é de fato dado pela outra metade, mas como esta outra metade vai mudar 

deve ser determinada de forma independente). Esse conhecimento está implícito nas suposições: 

os pontos têm as massas m, M e as cargas -e, + e e, portanto, atraiam-se uns aos outros com força 

e²/r², se a separação for r. 

Estes resultados, com valores numéricos definidos para m, M e e (só não para r), 

pertencem à descrição do modelo (não o primeiro e apenas àquele de um estado definido). m, M 

e e não são partes determinantes. Por contraste, a separação r é uma. Aparece como o sétimo no 

segundo “conjunto” do exemplo apresentado acima. E se alguém usa o primeiro, r não é um 

décimo terceiro independente, mas pode ser calculado a partir das seis coordenadas retangulares: 

 

𝑟 = |(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2 |1/2 

 

O número das partes determinantes (que são frequentemente chamadas de variáveis em 

contraste com constantes do modelo como m, M, e) são ilimitadas. As doze, convenientemente, 

escolhidas determina todas as outras, ou o estado. Nenhuma das doze tem o privilégio de ser as 

partes determinantes. São exemplos de outras partes determinantes especialmente importantes: a 

energia, as três componentes do momento angular em relação ao centro de massa e a energia 

cinética do centro de movimento de massa. Estes nomeados têm, no entanto, um caráter especial. 

São de fato variáveis, isto é, têm valores diferentes em estados diferentes. Mas, em todas as 



281 
 

sequências dos estados, que são realmente passados ao longo do tempo, mantêm o mesmo valor. 

Então, também, são chamados constantes do movimento - diferindo das constantes do modelo.  

 

2. Modelo de estatísticas variáveis na Mecânica Quântica  

 

No ponto central da Mecânica Quântica (MQ) contemporânea, existe uma doutrina que 

talvez ainda possa passar por muitas mudanças de significado, mas isso não será, estou 

convencido, deixará de ser o ponto de pivô. É isso, modelos com partes determinantes que 

unicamente determinam uns aos outros, assim como os clássicos, não podem fazer jus à natureza.  

Alguém poderia pensar que, para qualquer um que acreditasse nisso, os modelos clássicos 

desempenhariam seus papéis. Mas este não é o caso. Em vez disso, usa-se precisamente, não só 

para expressar o negativo da nova doutrina, mas também para descrever a diminuição da 

determinação mútua permanecendo depois como se obtivesse entre as mesmas variáveis dos 

mesmos modelos como foi usado anteriormente, como segue:  

 

A. O conceito clássico de estado se perde à medida que uma metade bem escolhida de um conjunto 

completo de variáveis são atribuídos valores numéricos definidos. É exemplo o modelo de 

Rutherford, com as seis coordenadas retangulares ou os componentes de velocidade (ainda outros 

agrupamentos são possíveis). A outra metade permanece completamente indeterminada, enquanto 

as partes supranuméricas podem mostrar graus de indeterminação altamente variáveis. Em geral, 

em um conjunto completo (para o modelo R com doze componentes) conhecer todos é incerto. 

Pode-se melhor acompanhar o grau de incerteza seguindo a mecânica clássica e escolhendo 

variáveis dispostas em pares do chamado canonicamente conjugado. O exemplo mais simples é 

uma coordenada de espaço x de uma massa pontual e componente 𝑝𝑥 ao longo da mesma direção, 

seu momento linear (ou seja, massa vezes a velocidade). Dois desses forçam-se mutuamente na 

precisão com que podem ser simultaneamente conhecidos, que o produto de suas tolerâncias ou 

larguras de variação (habitualmente designadas ∆ à frente da quantidade) sem cair abaixo da 

magnitude de uma certa constante universal51, assim:  

 

Δ𝑥 ∙  Δ𝑝𝑥  ≧  ℏ 

(Relação de incerteza de Heisenberg.) 

 

B. Se a qualquer momento, nem todas as variáveis são determinadas por alguns deles, então, 

também, nem todos são determinados para um momento posterior por dados obtidos. Isso pode 

ser chamado de ruptura com a causalidade, mas, na visão de A, o que não é essencialmente novo. 

Se um estado clássico não existe a qualquer momento, dificilmente pode mudar causalmente. O 

que muda são as estatísticas ou probabilidades, além disso, causalmente. Entretanto, as variáveis 

individuais podem tornar-se mais ou menos incertas. No geral, pode-se dizer que a precisão total 

da descrição não muda com o tempo, porque o princípio das limitações descritas em A permanece 

as mesmas em todos os momentos.  

Agora, qual é o significado dos termos “incerteza”, “estatística”, “probabilidade”? A MQ 

fornece a seguinte relação. Assume inquestionavelmente o modelo clássico da lista infinita de 

variáveis imagináveis ou partes determinantes e proclama que cada parte deve ser diretamente 

mensurável, na verdade medida para precisão arbitrária, na medida em que está sozinho. Se 

através de um conjunto de medições se ganhou esse conhecimento máximo de um objeto que é 

apenas possível de acordo com A, então o aparato matemático da nova teoria fornece meios de 

atribuir, para o mesmo ou para qualquer instante posterior, uma distribuição estatística para cada 

 
51 h = 1041 x 10-27 erg seg. Geralmente, na literatura, a dobra de 2,35 vezes (6,542 x 10-27 erg segundo) é 
designada como h ou nosso h e h com uma barra cruzada é escrita. 
[Trad. Nota: Em conformidade com o uso agora universal, ℏ é usado na tradução no lugar de h.] 
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variável, ou seja, uma indicação da fração dos casos será encontrada neste ou naquele valor, ou 

dentro deste ou daquele pequeno intervalo (que também é chamada de probabilidade.) A doutrina 

é que esta é de fato a probabilidade de encontrar a variável relevante, se a medir no momento 

relevante, neste ou naquele valor. Por um único julgamento a exatidão desta previsão de 

probabilidade pode ser dada por no máximo um teste aproximado, ou seja, no caso em que é 

comparativamente nítido, sendo possível apenas uma pequena faixa de valores. Para testá-lo, 

deve-se repetir todo o processo desde o início (isto é, incluindo as medições orientadoras ou 

preparatórias) muitas vezes e usar os casos em que as medições preparatórias derem exatamente 

os mesmos resultados. Para estes casos, portanto, as estatísticas de uma determinada variável, 

calculadas a partir das medições preparadas, deve ser confirmada por medição - esta é a doutrina.  

É preciso cuidado ao criticar essa doutrina porque é difícil de expressá-la; esta é uma 

questão de linguagem. Mas uma crítica diferente aparece. Apenas um único físico da era clássica 

teria ousado acreditar, pensando em um modelo, que suas partes determinantes são mensuráveis 

no objeto natural. Apenas as consequências mais remotas do quadro foram realmente abertas ao 

teste experimental. Toda a experiência apontava para uma conclusão: muito antes de o avanço 

das artes experimentais ter preenchido o amplo abismo, o modelo teria mudado substancialmente 

por meio da adaptação a novos fatos. Agora, enquanto a nova teoria diz que o modelo clássico é 

incapaz de especificar todos os detalhes da inter-relação mútua das partes determinantes (o que 

seus criadores pretendiam), considera-se o modelo adequado para nos orientar sobre quais 

medições podem, em princípio, ser feitas sobre o objeto natural. Isso teria parecido àqueles que 

imaginaram o quadro uma extensão escandalosa de seu padrão de pensamento e uma proibição 

inescrupulosa contra o desenvolvimento futuro. Não seria uma harmonia pré-estabelecida de um 

tipo peculiar se os pesquisadores clássicos da época não tivessem ideia do que realmente é medir, 

inconscientemente passou a nos dar como legado um esquema de orientação revelando apenas o 

que é fundamentalmente mensurável, por exemplo, sobre um átomo de hidrogênio. 

 

Espero, mais tarde, deixar claro que a doutrina prevalecente nasce da angústia. Enquanto isso eu 

continuo a expô-la. 

 

3. Exemplos de previsões de probabilidade  

 

Todo o exposto diz respeito à determinação de partes de um modelo clássico, a posições 

e velocidades de massas pontuais, a energias, momentos angulares, etc. A única característica não 

clássica é que apenas probabilidades são previstas. Vamos dar uma olhada mais de perto. O 

tratamento ortodoxo é sempre que, certas medidas realizadas e por meio de previsão dos 

resultados esperados de outras medições a partir de então, imediatamente ou em algum outro 

momento, obtém-se as possíveis estimativas de probabilidade permitidas por natureza. Agora, 

como está realmente a questão? Em casos importantes e típicos da seguinte forma.  

Se medirmos a energia de um oscilador de Planck, a probabilidade de encontrar um valor 

para ele entre E e E' não pode ser diferente de zero, a não ser que entre E e E' exista pelo menos 

um valor da série: 3𝜋ℏ𝜈, 5𝜋ℏ𝜈, 7𝜋ℏ𝜈, 9𝜋ℏ𝜈,... Para qualquer intervalo que não contenha nenhum 

desses valores, a probabilidade é zero. Outros resultados de medição são excluídos. Os valores 

ímpares são múltiplos da constante do modelo 𝜋ℏ𝜈. 

 

(Constante de Planck) / 2𝜋  

 

𝜈 = frequência do oscilador 



283 
 

  

 

Dois pontos se destacam. Primeiro, não se leva em conta as medidas precedentes - estas 

são bastante desnecessárias. Em segundo lugar, a declaração certamente não sofre uma falta 

excessiva de precisão - muito pelo contrário, é mais precisa do que qualquer medida real. 

Outro exemplo típico é a magnitude do momento angular. Na Figura 1, seja M uma massa 

do ponto de movimento, com o vetor representando, em magnitude e direção, momento (massa 

vezes a velocidade). O é qualquer ponto fixo arbitrário no espaço, digamos a origem de 

coordenadas; portanto, não é um ponto fisicamente significativo, mas sim uma referência 

geométrica pontual. Como magnitude do momento angular de M sobre a mecânica clássica O 

designa o produto do comprimento do vetor momento pelo comprimento da normal OF. Na MQ 

a magnitude do momento angular é governada tanto quanto a energia do oscilador. Novamente, a 

probabilidade é zero para qualquer intervalo que não contenha algum valor da seguinte série 

 

ℏ (2)
1

2⁄ , ℏ (2 × 3)
1

2⁄ , ℏ (3 × 4)
1

2⁄ , ℏ (4 × 5)
1

2⁄ , … ; 

 

ou seja, apenas um desses valores é permitido. Novamente, isso é verdade sem referência a 

medições anteriores. Percebe-se quão importante e precisa é essa afirmação, muito mais 

importante do que saber qual desses valores, ou que probabilidade para cada um deles, seria de 

fato pertencer a um determinado caso. Além disso, é também digno de nota que não há menção 

ao ponto de referência, no entanto, é escolhido um que receberá um valor da série. Esta afirmação 

parece pouco razoável para o modelo, porque o OF normal muda continuamente à medida que o 

ponto O é deslocado o vetor momento permanece inalterado. Nesse exemplo, vemos como a MQ 

realmente usa o modelo para ler as quantidades que se pode medir e para as quais faz sentido 

prever resultados, mas considera o modelo clássico inadequado para explicar relações entre essas 

quantidades. Agora, em ambos os exemplos, não se tem a sensação que o conteúdo essencial está 

sendo dito, só pode, com alguma dificuldade, ser forçado torturadamente a uma previsão de 

probabilidade de encontrar esta ou aquela medida resultante para uma variável do modelo 

clássico. Não se tem a impressão de que aqui trata-se de propriedades fundamentais de novas 

classes de características, que só o nome em comum com os clássicos? E de jeito nenhum falamos 

aqui de casos excepcionais, mas é precisamente as declarações verdadeiramente valiosas da nova 

teoria que tem esse personagem. Existem de fato problemas mais próximos do tipo para o qual o 

modo de expressão é adequado. Mas eles não são igualmente importantes. Além disso, não 

importa o que são aqueles que são ingenuamente configurados como exercícios de classe. “Dada 

a posição do elétron no átomo de hidrogênio no tempo t = 0, encontre as estatísticas de sua posição 

em um momento posterior”. Ninguém se importa com isso.  

 

A grande ideia parece ser que todas as declarações pertencem ao modelo intuitivo. Mas as 

declarações úteis são pouco intuitivas, e seus aspectos intuitivos são de pouco valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Momento angular. M é um ponto material, O 

é um ponto de referência geométrico. A seta vetorial 

representa o momento (massa vezes a velocidade) de 

M. Então o momento angular é o produto do 

comprimento da flecha pelo comprimento OF. 
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4. Pode-se basear a teoria em conjuntos ideais?  

 

O modelo clássico desempenha um papel de mudança na MQ. Cada uma de suas partes 

determinantes pode sob certas circunstâncias, tornar-se um objeto de interesse e alcançar uma 

certa realidade. Mas nunca todos juntos – agora são estes, agora aqueles, e na verdade sempre, no 

máximo, metade do conjunto completo de variáveis permitido uma imagem completa do estado 

momentâneo. Enquanto isso, e os outros? Eles não são realidade, talvez (perdoem a expressão) 

uma realidade turva; ou são todos eles sempre reais, de acordo com o Teorema A. Da seção 2, o 

conhecimento simultâneo deles é descartado?  

A segunda interpretação é especialmente atraente para aqueles que estão familiarizados 

ao ponto de vista que surgiu na segunda metade do século anterior; mais ainda considerando que 

na véspera do novo século nasceu a teoria quântica, de um problema central na teoria estatística 

do calor (Teoria de Max Planck da Radiação de Calor, dezembro de 1899). Essa é justamente a 

essência dessa linha de pensamento. Praticamente nunca se conhece todas as partes determinantes 

do sistema, mas muito menos. Para descrever um corpo real num dado momento, não se confia 

em um estado modelo, mas em um chamado conjunto de Gibbs. Por isso, se entende um ideal, 

isto é, meramente imaginado conjunto de estados, que reflete com precisão o nosso conhecimento 

limitado do corpo real. Considera-se, então, que o corpo se comporta como se, em um único 

estado, fosse arbitrariamente escolhido a partir deste conjunto. Esta interpretação teve os 

resultados mais extensos. Os maiores triunfos estavam naqueles casos em que nem todos os 

estados apareciam no conjunto levou ao mesmo comportamento observável. Assim, a conduta do 

corpo é agora, como previsto, flutuações termodinâmicas. No começo pensei que alguém poderia 

tentar da mesma forma para remeter as declarações sempre incertas da MQ para um conjunto 

estados ideais, dos quais um muito específico se aplica em qualquer instância concreta – mas não 

se sabe qual deles.  

Isso não funciona, como é mostrado por um exemplo de momento angular, sendo um dos 

muitos. Imagine na Fig. 1 o ponto M fosse situado em várias posições relativas a O e equipado 

com vários vetores de momento, e todas essas possibilidades fossem combinadas em um conjunto 

ideal. Então pode-se realmente escolher essas posições e vetores que em cada caso o produto do 

comprimento do vetor por comprimento da normal OF produz um ou outro dos valores aceitáveis 

– relativos ao ponto particular O. Mas para um ponto de vista arbitrariamente ponto O’, é claro, 

ocorrem valores inaceitáveis. Assim, apelar ao conjunto não ajuda. Outro exemplo é a energia do 

oscilador. Tome o caso que tem nitidamente um valor é determinado, por exemplo, o mais baixo, 

3𝜋ℏ𝜈. A separação das duas massas pontuais (que constituem o oscilador), em seguida, parece 

não muito afiada. Para poder referir esta declaração para um coletivo estatístico de estados exigiria 

a distribuição de separações ser fortemente limitado, pelo menos em direção a grandes valores, 

por essa separação para a qual energia potencial sozinha seria igual ou superior ao valor 3𝜋ℏ𝜈. 

Mas isso não é como é – ocorrem grandes separações arbitrárias, embora com redução acentuada 

de probabilidade. Esse não é um mero resultado de cálculo secundário, que pode de alguma forma 

ser contornado, sem atacar o cerne da teoria: junto com muitos outros, o tratamento mecânico 

quântico da radioatividade (Gamow), baseia-se nesse estado de coisas. Pode-se continuar 

indefinidamente com mais exemplos. Deve-se notar que não havia dúvidas sobre quaisquer 

mudanças ocorrem dependentes do tempo. Não seria de grande ajuda considerar que o modelo 

variasse bastante “não-classicamente”. Já para um único instante as coisas dão errado. Em 

nenhum momento existe um conjunto de estados clássicos do modelo que se enquadre com a 

totalidade das afirmações da MQ deste momento. O mesmo pode ser dito da seguinte forma: se 

quisermos atribuir ao modelo em cada momento um estado definido (meramente não conhecido 

para mim), ou (o que é o mesmo) para todas as partes determinantes definidas (meramente não 

conhecidas, valores numéricos, então não há suposições quanto aos valores numéricos a serem 

imaginados que não entrariam em conflito com alguma porção das afirmações quânticas teóricas. 
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Isso não é exatamente o que se espera, ao ouvir que os pronunciamentos da nova teoria 

são sempre incertos comparados aos clássicos. 

 

5. As variáveis estão realmente embaraçadas?  

 

A outra alternativa consiste em conceder a realidade somente às partes temporárias 

agudas - ou, em termos mais gerais, a cada variável - uma espécie de realização que corresponde 

apenas à estatística da MQ dessa variável no momento relevante. 

De fato, não é impossível expressar o grau e o tipo de obscuridade de todas as variáveis 

em um conceito perfeitamente claro, que decorre imediatamente do fato de que a MQ tem e usa 

tal instrumento, a chamada função de onda ou função-𝛹, também chamada de vetor do sistema. 

Falaremos mais sobre isso adiante. É uma construção matemática abstrata e não intuitiva, um 

escrúpulo que quase sempre surge contra novas ajudas ao pensamento e que não traz grande 

mensagem. Em todo caso, é uma entidade imaginada que cria a indefinição de todas as variáveis 

a cada momento com a mesma clareza e fidelidade do modelo clássico com seus valores 

numéricos claros. A equação de movimento também, lei de variação de tempo, desde que o 

sistema não seja perturbado, não fica nem um pouco, em clareza e determinação, por trás das 

equações de movimento do modelo clássico. Então, o último poderia ser substituído diretamente 

pela função-𝛹, desde que o desfoque fique confinado em escala atômica, não aberto ao controle 

direto. De fato, a função forneceu ideias bastante intuitivas e convenientes, por exemplo, a 

“nuvem de eletricidade negativa” ao redor do núcleo etc. Mas sérias dúvidas surgem quando se 

percebe que a incerteza afeta coisas macroscopicamente tangíveis e visíveis, para as quais o termo 

“obscurece”. Parece simplesmente errado. O estado de um núcleo radioativo é presumivelmente 

embaraçado em tal grau e forma que nem o instante de decadência nem a direção, na qual a 

partícula alfa emitida deixa o núcleo, está bem estabelecida. Dentro do núcleo, o embaçamento 

não nos incomoda. A partícula emergente é descrita, se alguém quiser expor intuitivamente, como 

uma onda esférica que emana continuamente em todas as direções e que incide continuamente 

sobre uma tela luminescente circundante em toda a sua extensão. A tela, porém, não mostra um 

brilho uniforme mais ou menos constante, mas sim acende-se em um instante - ou, para honrar a 

verdade, acende-se aqui, agora, pois é impossível fazer a experiência com apenas um único átomo 

radioativo. Se no lugar da tela luminescente se usa um detector espacialmente estendido, talvez 

um gás que é ionizado pelas partículas alfa, encontra-se os pares iônicos dispostos ao longo de 

colunas retilíneas52, que se projetam para trás na parte radioativa de que a radiação alfa vem 

(rastros da câmara de nuvem da C. T. R. Wilson, tornados visíveis por gotas de umidade 

condensadas nos íons). 

Pode-se até criar casos bastante ridículos. Um gato é colocado numa câmara de aço, 

juntamente com o seguinte dispositivo (que deve ser protegido contra a interferência direta do 

gato): um contador Geiger com uma pequena quantidade de substância radioativa, tão pequena, 

que talvez no curso de uma hora um dos átomos decai, mas também, com igual probabilidade, 

talvez nenhum; se isso acontecer, o tubo contador descarrega e através de um relé libera um 

martelo que quebra um pequeno frasco de ácido cianídrico. Se não tocarmos no sistema durante 

uma hora, diríamos que o gato ainda vive se, enquanto isso, nenhum átomo tiver decaído. O 

primeiro decaimento atómico teria envenenado o gato. A função-𝛹 de todo o sistema expressaria 

isso tendo nele o gato vivo e morto (perdoem a expressão) misturadas ou sobrepostas em partes 

iguais. 

É típico, desses casos, que uma indeterminação originalmente restrita ao domínio atômico 

se transforme numa indeterminação macroscópica, que pode então ser resolvida pela observação 

direta. Isso nos impede de aceitar tão ingenuamente como válido um “modelo embaraçado” para 

 
52  Para ilustrar veja a figura 5 ou 6 na p. 375 de 1927 do volume desta revista; ou a figura 1, p.734 do 
volume do ano anterior (1934), embora sejam trilhas de prótons. 
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representar a realidade. Em si, não incorporaria nada obscuro ou contraditório. Há uma diferença 

entre uma fotografia instável ou desfocada e um instantâneo de nuvens e bancos de nevoeiro. 

 

6. A aproximação deliberada do ponto de vista epistemológico 

 

Na quarta seção, vimos que não é possível suavemente assumir modelos e atribuir, às 

variáveis momentaneamente desconhecidas ou não exatamente conhecidas, valores determinados, 

que simplesmente não conhecemos. Na seção 5 percebemos que a indeterminação não é sequer 

um verdadeiro embaçamento, pois sempre há casos em que uma observação facilmente executada 

fornece o conhecimento que falta. Então, o que resta? A partir desse dilema muito difícil, a 

doutrina prevalecente se resgata recorrendo à epistemologia. Dizem-nos que nenhuma distinção 

deve ser feita entre o estado de um objeto natural e o que eu sei sobre ele, ou talvez melhor, o que 

eu posso saber sobre isso se eu tiver problemas. Na verdade - assim dizem - há intrinsecamente 

apenas consciência, observação, medição. Se através deles obtivermos, em um dado momento, o 

melhor conhecimento do estado do objeto físico que é possivelmente atingível de acordo com as 

leis naturais, então podemos deixar de lado como sem sentido qualquer questionamento adicional 

sobre o “estado atual”, na medida em que nos convencemos de que nenhuma outra observação 

pode ampliar meu conhecimento sobre ela - pelo menos, não sem uma diminuição equivalente 

em algum outro aspecto (ou seja, alterando o estado, veja abaixo). 

Agora isso lança alguma luz sobre a origem da proposição que mencionei no final da 

seção 2 como algo muito abrangente: todas as grandezas do modelo são mensuráveis em princípio. 

Dificilmente, é possível prosseguir sem essa crença, nos vemos obrigados, nos termos da 

metodologia física, a chamar como ajuda ditatorial o princípio filosófico acima mencionado, que 

nenhuma pessoa sensata pode deixar de estimar como o supremo protetor de todo empirismo. 

A realidade resiste à imitação por meio de um modelo. Assim, a pessoa deixa de lado o 

realismo real e se apoia diretamente na proposição indubitável de que, na verdade (para o físico), 

depois de tudo dito e feito, há apenas observação, medição. Então, todo o nosso pensamento físico 

a partir de então tem como única base e único objeto os resultados das medições que podem, em 

princípio, ser realizadas, pois agora devemos explicitamente não relacionar nosso pensamento a 

qualquer outro tipo de realidade ou a um modelo. Todos os números que surgem em nossos 

cálculos físicos devem ser interpretados como resultados de medição. Mas, uma vez que não 

chegamos ao mundo e começamos a construir nossa ciência a partir do zero, utilizamos um 

conjunto bastante definido de cálculos, do qual, em vista do grande progresso em MQ menos do 

que nunca queremos nos separar, nos vemos forçados a ditar da tabela de escrita quais medidas 

são, em princípio, possíveis, isto é, devem ser possíveis para sustentar adequadamente nosso 

sistema de cálculo. Isso permite um valor nítido para cada variável do modelo (na verdade, para 

um “conjunto de meio” inteiro) e, portanto, cada variável individual deve ser mensurável para 

exatidão arbitrária. Não podemos nos satisfazer com menos, pois se perdeu nossa ingenuidade 

realista. Não temos nada além do nosso esquema de cálculo, ou seja, qual é o melhor 

conhecimento possível do objeto. E se não pudéssemos fazer isso, então, de fato, nossa realidade 

de medição se tornaria altamente dependente da diligência ou preguiça do experimentador, de 

quanto problema ele leva para se informar. Devemos dizer-lhe até onde ele pode ir se ele fosse 

inteligente o bastante. Caso contrário, seria temido que apenas ali, onde proibimos outras 

questões, ainda possa haver algo que valha a pena saber sobre o que poderíamos perguntar. 

 

7. A função-𝜳 como registro de valores esperados 

 

Continuando a expor o ensinamento oficial, vamos nos voltar para a já mencionada (seção 

5) função-𝛹. Agora, veremos o meio de prever a probabilidade dos resultados da medição. É 

incorporada à soma momentaneamente atingida de expectativa futura baseada na teoria, algo 

como estabelecido em um registro. É a ponte de relação e determinação entre medidas e medidas, 
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como na teoria clássica o modelo e seu estado eram. Com este último, a função-𝛹 tem muito em 

comum. É, em princípio, determinado por um número finito de medidas adequadamente 

escolhidas sobre o objeto, metade do que era exigido na teoria clássica. Assim, o registro de 

valores esperados é inicialmente compilado. A partir daí, muda com o tempo, assim como o estado 

modelo da teoria clássica, de maneira restrita e única (“causalmente”) - a evolução da função-𝛹 

é governada por uma equação diferencial parcial (de primeira ordem no tempo e resolvido para 

𝜕𝜓 𝜕𝑡⁄ ). Isso corresponde ao movimento não perturbado do modelo na teoria clássica. Mas isso 

só acontece até que outra pessoa realize alguma medição. Para cada medição, é necessário atribuir 

à função-𝛹 uma característica, uma mudança bastante repentina, que depende do resultado da 

medição obtida e, portanto, não pode ser prevista; a partir do qual, por si só, já está claro que esse 

segundo tipo de mudança da função-𝛹 não tem nada em comum com o desenvolvimento 

ordenado entre duas medições. A mudança abrupta por laços de medição em estreita colaboração 

com os assuntos discutidos na seção 5, nos ocupará ainda mais em alguma extensão; é o ponto 

mais interessante de toda a teoria. É precisamente o ponto que exige a ruptura com o realismo. 

Por essa razão, não se pode colocar a função-𝛹 diretamente no lugar do modelo ou da coisa física. 

E, de fato, porque nunca se pode ousar imputar mudanças imprevistas ou abruptas a uma coisa 

física ou a um modelo, mas porque, do ponto de vista realístico, a observação é um processo 

natural como qualquer outro e não se deve interromper o fluxo ordenado dos recursos em eventos 

naturais. 

 

8. Teoria da Medida, parte um 

 

A rejeição do realismo tem consequências lógicas. Em geral, uma variável não tem valor 

definido antes da medição; então, medir não significa averiguar seu valor. Mas, o que isso 

significa? Deve haver algum critério sobre se uma medição é verdadeira ou falsa, se um método 

é bom ou ruim, preciso ou impreciso – dar-se o nome do processo de medição. Qualquer velho 

brincando com um instrumento de indicação na vizinhança de outro corpo, pelo qual a qualquer 

momento alguém faz uma leitura, dificilmente pode ser chamado de uma medida neste corpo. 

Agora, fica claro; se a realidade não determinar o valor medido, então, pelo menos, o valor medido 

deve determinar a realidade - deve, na verdade, estar presente após a medição, nesse sentido, o 

qual, por si só, será reconhecido novamente. Ou seja, o critério desejado pode ser simplesmente 

este: a repetição da medição deve dar o mesmo resultado. Por muitas repetições pode-se provar a 

precisão do procedimento e mostrar que não se está jogando. É desejável que esse programa 

corresponda exatamente ao método do experimentador, a quem, da mesma forma, o “verdadeiro 

valor” não é conhecido de antemão. Formulamos o ponto essencial da seguinte forma: A interação 

sistematicamente organizada de dois sistemas (objeto medido e instrumento de medição) chamada 

de medição no primeiro sistema, se uma característica variável diretamente sensível do segundo 

(posição do ponteiro) é sempre reproduzida dentro de certos limites de erro quando o processo é 

imediatamente repetido (no mesmo objeto, que entretanto não deve ser exposto a quaisquer 

influências adicionais). 

Esta afirmação exigirá um considerável comentário adicional: não é de forma alguma 

uma definição perfeita. Empiricamente é mais complicado que a matemática e não é tão 

facilmente capturado em frases polidas. 

Antes da primeira medição, pode ter havido uma previsão arbitrária da teoria quântica. 

Depois disso, a previsão sempre é executada: dentro dos limites de erro, novamente o mesmo 

resultado. O resultado esperado (função-𝛹) é, portanto, alterado pela medida em relação à 

variável que foi medida. Se o procedimento de medição for conhecido de antemão para ser 

confiável, então a primeira medição de uma só vez reduz a expectativa teórica dentro de limites 

de erro para o valor encontrado, independentemente de qualquer que tenha sido a expectativa 

anterior. Esta é a típica mudança abrupta do função-𝛹 discutido acima. O registro dos resultados 

esperados muda de maneira imprevista não apenas para a variável medida em si, mas também 
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para outras, em particular para seu “canônico conjugado”. Se, por exemplo, a pessoa tem uma 

previsão bastante nítida para o momento de uma partícula e prossegue para medir sua posição 

mais exatamente do que é compatível com o Teorema A da seção 2, então a previsão do momento 

deve mudar. O método de cálculo da MQ, além disso, cuida disso automaticamente; não existe 

qualquer função-𝛹 que contradiga o Teorema A quando se deduzem as expectativas combinadas. 

Como o resultado esperado muda radicalmente durante a medição, o objeto não é mais 

adequado para testar, em toda a extensão, as previsões estatísticas feitas anteriormente; pelo 

menos para a medida variável em si, já que agora o (quase) mesmo valor ocorreria repetidas vezes. 

Essa é a razão para a prescrição já dada na seção 2: pode-se realmente testar as previsões de 

probabilidade completamente, mas para isso é preciso repetir desde o início a experiência. O 

tratamento anterior do objeto medido (ou um idêntico a ele) deve ser exatamente igual ao dado 

na primeira vez, para que o mesmo resultado esperado (função-𝛹) seja válido como antes da 

primeira medição. Então, “repete” (Repetir agora significa, naturalmente, algo diferente do 

anterior!). Tudo isso deve ser feito não duas vezes, mas com muita frequência. Então, as 

estatísticas previstas são estabelecidas - essa é a doutrina. 

Deve-se notar a diferença entre os limites de erro e a distribuição de erro da medição, por 

um lado, e a estatística teoricamente prevista, por outro lado. Eles não têm nada a ver um com o 

outro. Eles são estabelecidos pelos dois tipos diferentes de repetição que acabamos de discutir. 

Aqui, há oportunidade de aprofundar um pouco a delimitação de medidas acima 

mencionada. Existem instrumentos de medição que permanecem fixos na leitura dada pela 

medição que acabou de ser feita. Ou o ponteiro pode ficar preso por causa de um defeito. A pessoa 

faria então repetidamente a mesma leitura e, de acordo com nossa instrução, seria uma medida 

espetacularmente precisa. Além disso, isso seria verdade não apenas para o objeto, mas também 

para o próprio instrumento! De fato, ainda falta em nossa exposição um ponto importante, mas 

que não pode ser prontamente declarado – o que realmente faz a diferença entre objeto e 

instrumento (o último em que a leitura é feita, é mais ou menos superficial). Acabamos de ver que 

o instrumento, sob certas circunstâncias, conforme necessário, deve ser recolocado em sua 

condição inicial, neutra, antes que qualquer medição de controle seja feita. Isso é bem conhecido 

do experimentador. Teoricamente, o assunto pode ser melhor expresso pela prescrição de que, em 

princípio, o instrumento deve ser submetido a um tratamento anterior idêntico antes de cada 

medição, de modo que, para cada vez, o mesmo resultado esperado (função-𝛹) se aplique ao 

objeto. Para o objeto é exatamente o contrário, é proibida qualquer interferência quando uma 

medição de controle é feita, uma “repetição do primeiro tipo” (que leva a estatísticas de erro). 

Essa é a diferença característica entre objeto e instrumento. Ela desaparece por uma “repetição do 

segundo tipo” (que serve para verificar as previsões quânticas). A diferença entre os dois é na 

verdade bastante insignificante. 

A partir disso, podemos deduzir que, para uma segunda medição, pode-se usar um 

instrumento similarmente construído e preparado de forma semelhante - não precisa 

necessariamente ser o mesmo; isso é feito às vezes, como uma verificação do primeiro. Pode 

acontecer, de fato, que dois instrumentos de construção diferentes estejam tão relacionados uns 

com os outros que, se alguém mede com eles um após o outro (repetição do primeiro tipo!) suas 

duas indicações estão em correlação um-para-um entre si. Eles então medem no objeto 

essencialmente a mesma variável - ou seja, o mesmo para calibração adequada das escalas. 

 

9. A função-𝜳 como descrição do estado 

 

A rejeição do realismo também impõe obrigações. Do ponto de vista do modelo clássico, 

o conteúdo da declaração momentânea da função-𝛹 está longe de ser completo; compreende 

apenas cerca de 50% de uma descrição completa. Do novo ponto de vista, deve ser completo por 

razões já mencionadas no final da seção 6. Deve ser impossível adicionar instruções corretas 

adicionais, sem alterá-lo; outra pessoa não teria o direito de chamar sem significado todas as 
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declarações que se estendessem além dela. Daí resulta que dois registros diferentes, que se 

aplicam ao mesmo sistema sob circunstâncias diferentes ou em momentos diferentes, podem 

muito bem se sobrepor, mas nunca de modo que um esteja totalmente contido no outro. Por outro 

lado, seria susceptível de conclusão através de declarações corretas adicionais, nomeadamente 

através daqueles pelos quais o outro excede. A estrutura matemática da teoria satisfaz 

automaticamente esta condição. Não há função-𝛹 que forneça exatamente os mesmos resultados. 

Portanto, se um sistema muda, seja por si só ou por causa das medições, sempre deve 

haver instruções ausentes da nova função contidas na anterior. No registro, não apenas novas 

entradas, mas também exclusões, devem ser feitas. Agora o conhecimento pode ser obtido, mas 

não perdido. As exclusões significam que as instruções corretas anteriores se tornaram incorretas. 

Uma instrução correta pode se tornar incorreta somente se o objeto ao qual ela se aplica for 

alterado. Considero aceitável expressar essa sequência de raciocínio da seguinte maneira: 

Teorema 1: Se diferentes funções-𝛹 estão em discussão, o sistema está em diferentes 

estados. 

Se alguém fala apenas de sistemas para os quais uma função-𝛹 está geralmente 

disponível, então o inverso deste teorema é executado: 

Teorema 2: Para a mesma função-𝛹, o sistema está no mesmo estado. 

 

O inverso não segue do Teorema 1, mas independentemente dele, diretamente da 

completude ou maximalidade. Quem quer que seja, pelo mesmo resultado esperado poderia alegar 

que uma diferença é possível, estaria admitindo que (o registro) não fornece informações sobre 

todas as questões justificáveis. O uso da linguagem de quase todos os autores implica a validade 

dos dois teoremas acima. Claro, eles criaram uma espécie de nova realidade - de uma forma 

inteiramente legítima, acredito. Além disso, eles não são trivialmente tautológicos, nem meras 

interpretações de “estado” verbais. Sem maximalidade pressuposta dos resultados esperados, a 

mudança da função-𝛹 poderia ser obtida pela simples coleta de novas informações. 

Devemos enfrentar ainda outra objeção à derivação do Teorema 1. Pode-se argumentar 

que cada afirmação individual ou item de conhecimento, sob exame, é afinal uma declaração de 

probabilidade, para a qual a categoria correta, ou incorreta, não se aplica em qualquer relação com 

um caso individual, mas sim em relação a um coletivo que vem a ser de alguém preparando o 

sistema mil vezes de maneira idêntica (a fim de permitir que a mesma medição seja seguida; cf. 

seção 8.). Isso faz sentido, mas devemos especificar que todos os membros deste coletivo sejam 

preparados de forma idêntica, pois para cada um a mesma função-𝛹, o mesmo registro de 

instruções se aplica e não ousamos especificar diferenças que não são especificadas no registro 

(cf. fundação do teorema 2). Assim, o coletivo é composto de casos individuais idênticos. Se uma 

afirmação estiver errada para ela, então o caso individual deve ter mudado, ou então o coletivo 

também seria novamente o mesmo. 

 

10. Teoria da Medida, parte dois 

 

Foi anteriormente afirmado (seção 7) e explicado (seção 8) que qualquer medida suspende 

a lei que de outra forma governa a dependência contínua do tempo da função-𝛹 e provoca nela 

uma mudança bem diferente, não governada por qualquer lei, mas sim ditado pelo resultado da 

medição. As leis da natureza que diferem das usuais não podem ser aplicadas durante uma 

medição, pois, vistas objetivamente, ela é um processo natural como qualquer outro, e não pode 

interromper o curso ordenado dos eventos naturais. Uma vez que ele interrompe a função-𝛹, o 

último - como dissemos na seção 7 - não pode servir, como o modo clássico, com representação 

experimentalmente verificável de uma realidade objetiva. No entanto, na última seção, algo assim 

tomou forma. Então, usando palavras de ordem para ênfase, tento novamente contrastar: 1) A 

descontinuidade dos resultados esperados devido à medição é inevitável, pois se a medição é para 

reter qualquer significado, então obtemos o valor medido, uma boa medição. 2) A mudança 
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descontínua não é certamente regida pela lei causal, senão válida, pois depende do valor medido, 

que não é predeterminado 3) A mudança também inclui definitivamente (por causa da 

“maximalidade”) alguma perda de conhecimento, mas o conhecimento não pode ser perdido, e 

assim o objeto deve mudar - tanto junto com as mudanças descontínuas quanto também, durante 

essas mudanças, de uma maneira imprevista e diferente. 

Como isso se soma? As coisas não são nada simples. É o ponto mais difícil e mais 

interessante da teoria. Objetivamente, devemos tentar compreender a interação entre objeto 

medido e instrumento de medição. Para esse fim, devemos estabelecer algumas considerações 

abstratas.  

Essa é a questão. Sempre que se tem um resultado esperado completo - um conhecimento 

total máximo - uma função-𝛹 - para dois corpos completamente separados, ou, em termos 

melhores, para cada um deles individualmente, obviamente também é para os dois corpos juntos, 

ou seja, se imaginarmos que nenhum deles isoladamente, mas sim os dois juntos, constituem o 

objeto de interesse, de nossas perguntas sobre o futuro53. 

O inverso não é verdade. O conhecimento máximo de um sistema total não inclui 

necessariamente o conhecimento total de todas as suas partes, nem mesmo quando elas estão 

completamente separadas umas das outras e no momento não estão influenciando umas às outras. 

Assim, pode ser que alguma parte do que se sabe possa pertencer a relações ou estipulações entre 

os dois subsistemas (limitaremos a dois), como se segue: se uma medição particular no primeiro 

sistema produz este resultado, então para uma medição particular no segundo, as estatísticas de 

expectativa válidas são tais e tais; mas se a medição em questão no primeiro sistema tiver esse 

resultado, então, outra expectativa é válida para o segundo; se um terceiro resultado ocorrer para 

o primeiro, então outra expectativa se aplica ao segundo; e assim por diante, na forma de uma 

disjunção completa de todos os resultados de medição possíveis que a medição especificamente 

contemplada no primeiro sistema pode produzir. Desta forma, qualquer processo de medição ou, 

o que equivale ao mesmo, qualquer variável em todo o segundo sistema pode ser fixada ao valor 

ainda não conhecido de qualquer variável do primeiro e, claro, vice-versa também. Se for esse o 

caso, se tais declarações condicionais ocorrerem no resultado combinado, então não poderá ser 

possível, no máximo, em relação aos sistemas individuais. O conteúdo de dois resultados 

individuais máximos seria por si só suficiente para um resultado combinado máximo; as 

instruções condicionais não puderam ser adicionadas. 

Além disso, essas previsões condicionais não são algo que caiu repentinamente do nada. 

Elas estão em todos os resultados esperados. Se alguém conhece a função-𝛹 e faz uma medida 

particular e obtém um resultado particular, então, novamente se conhece a função-𝛹, voilà tout54. 

É verdade que, para o caso em discussão, o sistema combinado deve consistir de duas partes 

totalmente separadas. Essa questão é um pouco estranha. Assim, torna-se significativo distinguir 

entre medições em um e medições no outro subsistema. Isso fornece a cada título completo um 

resultado máximo privado; por outro lado, ainda é possível que uma parte do conhecimento 

combinado atingível seja, por assim dizer, desperdiçada em declarações condicionais, que operam 

entre os subsistemas, de modo que as expectativas privadas não sejam cumpridas - mesmo que o 

resultado combinado seja máximo e que a função-𝛹 do sistema combinado seja conhecida.  

Vamos fazer uma pausa por um momento. Esse resultado, na sua abstração, realmente diz 

tudo: o melhor conhecimento possível de um todo não inclui necessariamente o mesmo para suas 

partes. Vamos traduzir isso em termos da seção 9: O todo está em um estado definido, as partes 

tomadas individualmente não são.  

 
53  Obviamente. Não podemos deixar de ter, por exemplo, declarações sobre a relação dos dois. Isso seria, 

pelo menos um dos dois, algo além de sua Ψ-função. O que não pode ocorrer. 
54 Expressão em Francês que significa “foi o que aconteceu!”. 
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“Como assim? Certamente um sistema deve estar em algum tipo de estado”. “Não. O 

estado de função-𝛹, é soma máxima de conhecimento. Eu não necessariamente me dei conta 

disso, eu posso ter sido preguiçoso. Então o sistema não está em estado”.  

“Tudo bem, mas também a proibição agnóstica de perguntas ainda não está em vigor e, 

no nosso caso, posso dizer a mim mesmo: o subsistema já está em algum estado, eu simplesmente 

não sei qual”.  

“Espera. Infelizmente, não. Não há, eu simplesmente não sei. Pois, no sistema total, o 

conhecimento máximo está à mão...”  

A insuficiência da função-𝛹 como substituto do modelo depende unicamente do fato de 

que nem sempre a tem. Se alguém a possui, então, por todos os meios, deixe-a servir como 

descrição do estado. Mas, às vezes não se tem, nos casos em que se poderia razoavelmente esperar. 

Nesse caso, ninguém ousa postular que “é realmente um em particular, não conhece um só”; o 

ponto de vista acima escolhido proíbe isso. “Ela” é uma soma de conhecimento; e conhecimento, 

que ninguém conhece, não é nenhum. 

Nós continuamos. Uma parte do conhecimento deve flutuar na forma de declarações 

condicionais disjuntivas entre os dois sistemas certamente não pode acontecer se trouxermos os 

dois de extremos opostos do mundo e os justapomos sem interação. Então, de fato, os dois “não 

sabem” nada um do outro. Uma medida em um não pode fornecer qualquer compreensão do que 

é esperado do outro. Qualquer “emaranhamento de predições” que ocorre, obviamente, só pode 

voltar ao fato de que os dois corpos, em algum momento anterior, formaram, em um sentido 

verdadeiro, um sistema, isto é, interagiram e deixaram vestígios um do outro. Se dois corpos 

separados, cada um por si conhecido no máximo, entram em uma situação na qual eles 

influenciam um ao outro, e se separam novamente, então ocorre regularmente aquilo que eu 

acabei de chamar de emaranhamento de nosso conhecimento dos dois corpos. O resultado 

esperado combinado consiste inicialmente de uma soma lógica dos resultados individuais; durante 

o processo, ele se desenvolve causalmente de acordo com lei (não há dúvida de qualquer medida 

aqui). O conhecimento permanece máximo, mas no seu final, se os dois corpos se separaram 

novamente, ele não é novamente dividido em uma soma lógica de conhecimentos sobre os corpos 

individuais. O que ainda resta disso pode ter se tornado menos do que máximo, mesmo muito 

fortemente. Nota-se a grande diferença em contraste com a teoria do modelo clássico, onde, é 

claro, a partir de estados iniciais conhecidos e com interação conhecida, os estados finais 

individuais seriam imediatamente conhecidos. 

O processo de medição descrito na seção 8, se encaixa perfeitamente neste esquema geral 

se aplicá-lo ao sistema combinado (objeto medido + instrumento de medição). À medida que 

construímos uma imagem objetiva desse processo, como a de qualquer outra, ousamos esclarecer, 

se não evitar completamente, o singular salto da função- 𝛹. Então, o único corpo é o objeto 

medido, o outro o instrumento. Para suprimir qualquer interferência do exterior, providenciámos 

que o instrumento, por meio de um mecanismo de relógio embutido, se desloque automaticamente 

para o objeto e, da mesma maneira, afaste-se novamente. A leitura é adiada, pois nosso objetivo 

imediato é investigar o que quer que esteja acontecendo “objetivamente”; mas para uso posterior 

deixamos o resultado ser gravado automaticamente no instrumento, como de fato é feito nos dias 

de hoje.  

Como as coisas estão, após a conclusão automática da medição? Possuímos, depois, o 

mesmo que antes, um resultado esperado máximo para o sistema total. O resultado da medição 

registada não está incluído no curso. Quanto ao instrumento, o registro está longe de ser completo, 

não nos dizendo nada sobre onde a caneta registradora deixou seu traço (Lembre-se daquele gato 

envenenado!) O que isso significa é que nosso conhecimento se evaporou em declarações 

condicionais: se a marca está na linha 1, então as coisas são assim e assim para o objeto medido, 

se estiver na linha 2, então tal e tal, se em 3, depois em um terceiro, etc. Agora a função-𝛹 do 

objeto medido deu um salto? Desenvolveu-se mais de acordo com a lei natural (de acordo com a 

equação diferencial parcial)? Não para ambas as perguntas. Não é mais. De acordo com a lei 
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causal da função- 𝛹 combinada com a do instrumento de medida. O resultado esperado do objeto 

foi dividido em uma disjunção condicional - como um Baedeker que um desmontou da maneira 

apropriada. Junto com cada seção, é dada também a probabilidade de que ela seja correta - 

transcrita do resultado esperado original do objeto. Mas, qual delas prova direito - qual seção do 

Baedeker deve guiar a jornada contínua - que pode ser determinada somente pela inspeção real 

do registro. 

E se nós não olharmos? Digamos que foi gravado fotograficamente e, por má sorte, a luz 

chega ao filme antes de ser revelada. Ou, inadvertidamente, colocamos papel preto em vez de 

filme. Então, de fato, não só não aprendemos nada de novo com a medição, mas sofremos perda 

de conhecimento. Isso não é surpreendente. É natural que a interferência externa quase sempre 

estrague o conhecimento que se tem de um sistema. A interferência, se é para permitir que o 

conhecimento seja recuperado depois, deve ser circunspecto de fato.  

O que ganhamos com essa análise? Primeiro, o insight sobre a divisão disjuntiva do 

resultado, que ainda ocorre de forma bastante contínua e é trazido através de incorporação em um 

resultado combinado de instrumento e objeto. A partir dessa fusão, o objeto pode novamente ser 

separado apenas pelo sujeito vivo, tomando conhecimento do resultado da medição. Algum tempo 

ou outro isso deve acontecer se o que se passou for, na verdade, para ser chamado de medida - no 

entanto, querido aos nossos corações, é para preparar o processo o mais objetivamente possível. 

Esse é o segundo insight que conquistamos: não até que essa inspeção, que determina a disjunção, 

ocorra algo descontínuo ou saltitante. Alguém está afetado: o que acontece já é passado. Não seria 

correto dizer que a função- 𝛹 do objeto, que muda de outra maneira de acordo com uma equação 

diferencial parcial, independente do observador, deve agora mudar de forma por causa de um ato 

mental. Pois, havia desaparecido, não existia mais. O que não é, nada mais pode mudar. Nasce de 

novo, reconstitui-se, separa-se do conhecimento emaranhado que se tem, através de um ato de 

percepção que, na realidade, não é um efeito físico sobre o objeto medido. A forma em que a 

função- 𝛹 foi conhecida pela última vez, até o novo em que ela reaparece, não circula por uma 

estrada contínua - na verdade, corria pela aniquilação. Contrastando as duas formas, a coisa parece 

um salto. Na verdade, algo de importância acontece entre eles, a saber, a influência dos dois 

corpos um sobre o outro, durante o qual o objeto não possuía nenhum resultado esperado privado, 

nem tinha qualquer reivindicação a ele, porque não era independente. Inclinado a chamar isso de 

uma ação mental, pois o objeto já está fora de contato, não é mais físico. 

 

 

11. Resolução do “emaranhamento” dependente da intenção do experimentador 

 

Voltamos ao caso geral do “emaranhamento”, sem ter especificamente em vista o caso 

especial, apenas considerado, um processo de medição. Suponha que os resultados esperados de 

dois corpos A e B se emaranharam por interação transitória. Agora, deixe os corpos serem 

novamente separados. Então, pode-se pegar um deles, digamos B, e por medições sucessivas, 

trazer o conhecimento dele, que se tornou menor que o máximo, de volta ao máximo. Eu 

mantenho: tão logo eu tenha sucesso nisso, e não antes, primeiro, o emaranhamento é 

imediatamente resolvido e, segundo, eu também adquirirei o conhecimento máximo de A através 

das medidas em B, fazendo uso das relações condicionais que estavam em vigor.  

Em primeiro lugar, o conhecimento do sistema total permanece sempre máximo, não 

sendo de modo algum danificado por boas e exatas medidas. Em segundo lugar, declarações 

condicionais da forma (se para A ... então para B). Não é condicional e para isto nada pode ser 

acrescentado em relevância a B. Em terceiro lugar, afirmações condicionais no sentido inverso 

(se para B ... então para A...) pode ser transformado em afirmações isoladas sobre A, porque todas 

as probabilidades para B já são conhecidas incondicionalmente, portanto, o emaranhamento é 

completamente posto de lado, e como o conhecimento do sistema total tem permanecido máximo, 

isso só pode significar que junto com o resultado máximo de B é o mesmo para A. 
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Não pode acontecer o contrário, que A se torne maximamente conhecido indiretamente, 

através de medições em B, antes de B ser. Todas as conclusões funcionam na direção inversa - 

isto é, B também é. Os sistemas se tornam simultaneamente maximamente conhecidos, como 

afirmado. A propósito, isso também seria verdade se não se limitasse a medição a apenas um dos 

dois sistemas. O ponto interessante é precisamente isso, que se pode limitar a um dos dois; que 

assim alcança seu objetivo.  

Quais medições em B e em que sequência elas são realizadas, são deixadas inteiramente 

à escolha arbitrária do experimentador. Não precisa escolher variáveis específicas para poder usar 

as instruções condicionais. Ele é livre para formular um plano que o leve ao conhecimento 

máximo de B, mesmo que ele não saiba absolutamente nada sobre B. Também, não faz mal se ele 

levar adiante esse plano até o fim. Se ele se perguntar, após cada medição, se já alcançou seu 

objetivo, fará apenas para se poupar do trabalho supérfluo e adicional. 

Que tipo de resultado A surge desse modo indireto depende, obviamente, dos valores 

medidos que são encontrados em B (antes que o emaranhamento seja inteiramente resolvido: não 

em mais, em quaisquer posteriores, no caso de a medição continuar superfluamente). Suponha 

agora que, desse modo, eu derivasse um registro A em um caso particular. Então, eu posso olhar 

para trás e considerar se poderia talvez ter encontrado um diferente se eu tivesse colocado em 

ação um plano de medição diferente para B. Mas, afinal de contas, eu nem realmente toquei no 

sistema A, nem no outro caso imaginado, as declarações do outro resultado, qualquer que seja, 

também deve estar correto. Eles devem, portanto, estar inteiramente contidos dentro do primeiro, 

uma vez que o primeiro é o máximo. Assim é o segundo, deve ser idêntico ao primeiro. 

Estranhamente, a estrutura matemática da teoria não satisfaz de nenhuma forma esse 

requisito automaticamente. Pior ainda, exemplos podem ser configurados onde a exigência é 

necessariamente violada. É verdade que em qualquer experimento pode-se realmente realizar 

apenas um grupo de medições (sempre em B), pois uma vez que isso aconteceu, o emaranhamento 

é resolvido e não se apoia mais em A de outras medições em B. Há casos de emaranhamento no 

qual dois programas definidos são especificáveis, para os quais cada 1) deve levar à resolução do 

emaranhamento, e 2) deve levar a um resiltado A para o qual o outro não pode possivelmente 

liderar - qualquer valor medido pode aparecer em um caso ou outro. É simplesmente assim, que 

as duas séries de registros A, que possivelmente podem surgir de um ou outro dos programas, são 

nitidamente separados e têm em comum não um único termo.  

São casos especialmente pontuais, nos quais a conclusão está tão claramente exposta. Em 

geral, é preciso refletir com mais cuidado. Se dois programas de medida em B são propostos, 

juntamente com as duas séries de resultados A para os quais eles podem levar, então não é de 

forma suficiente que as duas séries tenham um ou mais termos em comum para que um seja capaz 

de dizer: bem agora, certamente um deles sempre aparecerá - e assim definir os requisitos como 

“presumivelmente cumpridos”. Isto não é suficiente. Pois, de fato se conhece a probabilidade de 

toda medida em B, considerada como medida no sistema total, e sob muitas repetições iniciais 

cada uma deve ocorrer com a frequência a ela atribuída. Portanto, as duas séries de registros A 

teriam que concordar, membro por membro e, além disso, as probabilidades de cada série teriam 

que ser as mesmas. E isso não apenas para esses dois programas, mas também para cada um dos 

infinitos que se possa imaginar. Isso está totalmente fora de questão. A exigência de que o 

resultado A que se obtém seja sempre o mesmo, independentemente de quais medições em B o 

criem, esse requisito é simples e simplesmente nunca cumprido.  

Agora queremos discutir um exemplo simples “apontado”. 
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12. Um exemplo55 

 

Por simplicidade, consideramos dois sistemas com apenas um grau de liberdade. Ou seja, 

cada um deles deve ser especificado através de uma única coordenada q e seu momento 

canonicamente conjugado p. O quadro clássico seria uma massa pontiaguda que poderia se mover 

apenas ao longo de uma linha reta, como as esferas dos brinquedos nos quais as crianças pequenas 

aprendem a calcular. p é o produto da massa por velocidade. Para o segundo sistema, denotamos 

as duas partes determinantes pelo capital Q e P. Se os dois são “encadeados no mesmo fio” não 

devemos estar de todo preocupados, em nossa consideração abstrata. Mesmo que sejam, pode ser 

conveniente, nesse caso, não calcular q e Q a partir do mesmo ponto de referência. A equação q 

= Q então não significa necessariamente coincidência. Os dois sistemas podem, em apesar disso, 

ser totalmente separado. 

No artigo citado, é mostrado que entre esses dois sistemas pode surgir um 

emaranhamento, que em um momento particular, pode ser mostrado compactamente nas duas 

equações: q = Q e p = -P. Isso significa que, se uma medida de q no sistema produz um certo 

valor, uma medição Q realizada imediatamente a seguir no segundo dará o mesmo valor e vice-

versa; e, se uma medição p no primeiro sistema produz um determinado valor, que uma medição 

P realizada imediatamente a seguir dará o valor oposto e vice-versa. 

Uma única medida de q ou p ou Q ou P resolve o entrelaçamento e faz com que ambos 

os sistemas sejam conhecidos ao máximo. Uma segunda medição no mesmo sistema só modifica 

as declarações sobre isso, mas não ensina mais sobre o outro. Portanto, não é possível verificar as 

duas equações em um único experimento. Pode-se repetir o experimento do início mil vezes; cada 

vez configura o mesmo entrelaçamento; e, pode-se verificar uma ou outra equação confirmando 

aquele que é momentaneamente satisfeito para verificar. Nós assumimos que tudo isso foi feito.  

Se para o mil e o primeiro experimento, um é então agarrado pelo desejo de desistir de 

checar mais e então medir q no primeiro sistema e P no segundo, e um obtém 

 

 

q = 4; P = 7; 

pode-se então duvidar que 

q = 4; p = -7 

teria sido uma previsão correta para o primeiro sistema, ou 

Q = 4; P = 7 

 

uma previsão correta para o segundo? As previsões quânticas não são, de fato, sujeitas a testes 

quanto ao seu conteúdo completo, em um único experimento; no entanto, estão corretos, pois 

quem os possuiu não sofreu desilusões, qualquer que fosse a metade que decidisse verificar. 

Não há dúvidas sobre isso. Cada medição é para o seu sistema o primeiro. Medições em 

sistemas separados não podem influenciar diretamente um ao outro - isso seria mágico. Nem pode 

ser, por acaso, estabelecido a partir de mil experimentos de medições originais. 

O registro de predição q = 4, p = -7 seria, claro, por hipermáximo. 

 

13. Continuação do exemplo: todas as possíveis medidas são emaranhadas 

 

De maneira inequívoca, uma previsão dessa extensão é completamente impossível de acordo 

com o ensinamento da MQ, o qual nós seguimos aqui para suas últimas consequências. Muitos 

dos meus amigos permanecem tranquilos com isso e com a declaração: que resposta um sistema 

 
55  A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, Phys. Rev. 47: 777 (1935). Este trabalho motivou o presente – 
devo dizer palestra ou confissão geral? (Paris, 1931); Cursos da Universidade Internacional de Verão no 
Santander, 1: p.60 (Madri, Signo, 1935). 
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teria dado ao experimentador se ..., - não tivesse a ver com uma medição real e, portanto, do nosso 

ponto de vista epistemológico, não nos diz respeito. 

Vamos, mais uma vez, deixar o assunto bem claro. Focando a atenção no sistema rotulado 

com letras minúsculas p, q e chamá-lo por brevidade o “pequeno”. As coisas estão do seguinte 

modo: é possível direcionar uma das duas perguntas para o sistema pequeno, seja sobre q ou sobre 

p. Antes de fazê-lo, pode-se escolher, obter a resposta a uma dessas perguntas sobre a medição 

no outro sistema totalmente separado (que devemos considerar como aparelho auxiliar), ou ter a 

intenção de cuidar disso depois. No pequeno sistema, como um menino de escola em exame, não 

é possível saber se fiz isso ou para quais perguntas, ou se e para o qual pretendo fazê-lo mais 

tarde. Arbitrariamente muitos pré-julgamentos, sei que o aluno responderá corretamente à 

primeira pergunta que lhe fiz. Daí resulta que, em todos os casos, ele conhece a resposta para 

ambas as questões. Que a resposta da primeira pergunta, me agrada, assim canse ou confunda o 

aluno com o fato de suas respostas serem inúteis, não muda em nada essa conclusão. Nenhum 

diretor da escola julgaria o contrário, se esta situação se repetisse com milhares de alunos de 

proveniência similar, por mais que ele se perguntasse o que torna todos os estudiosos tão estúpidos 

ou obstinados após a resposta da primeira pergunta. Ele não chegou a pensar que o seu, 

consultando um livro-texto, primeiro sugere ao aluno a resposta correta, ou até mesmo, nos casos 

em que o professor opta por consultá-lo somente depois de respostas dadas pelo aluno, que a 

resposta mudou o texto do caderno a favor do aluno. 

Assim, meu pequeno sistema contém uma resposta bastante definida para a questão-q e 

para a questão-p da prontidão, para o caso de uma ou outra ser a primeira a ser colocada 

diretamente nela. Desse preparo, nem um I (iota) pode ser mudado se talvez eu deva medir o Q 

no sistema auxiliar (na analogia: se o professor procura uma das perguntas em seu caderno e, 

assim, insere em ruínas com uma mancha de tinta a página onde há outra resposta). A MQ afirma 

que, após uma medição Q no sistema auxiliar, meu pequeno sistema tem uma função-𝛹 na qual 

“q é totalmente nítido, mas totalmente indeterminado”. No entanto, como já mencionei, não muda 

nada o fato de que meu pequeno sistema ter uma resposta pronta para a pergunta-p e, de fato, a 

mesma de antes. 

A situação é ainda pior. Não apenas para a questão-q e para a questão-p meu aluno 

inteligente tem uma resposta definitiva pronta, mas também para milhares de outras, e de fato sem 

ter a menor percepção da técnica de memória pela qual ele é capaz de fazer isso. P e q não são as 

únicas variáveis que se pode medir. Qualquer combinação deles, por exemplo 

 

𝑝2 + 𝑞2 

 

também corresponde a uma medida totalmente definida de acordo com a formulação da MQ. É 

possível mostrar56 que também para isso a resposta pode ser obtida por uma medida no sistema 

auxiliar, ou seja, pela medição de 𝑃2 + 𝑄2 e, de fato, as respostas são as mesmas. Por regras 

gerais da MQ, esta soma de quadrados só pode assumir um valor da série 

 

ℏ, 3ℏ, 5ℏ, 7ℏ... 

 

A resposta que o pequeno sistema tem pronta para a pergunta 𝑝2 + 𝑞2  (no caso de ser o 

primeiro que deve ser enfrentado) deve ser um número desta série. É praticamente o mesmo com 

a medição de 

 

𝑝2 + 𝑎2𝑞2 

 

 
56  E. Schrödinger, Proc; Cambridge Phil. Soc. (in press). 
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onde a é uma constante positiva arbitrária. Neste caso, a resposta deve ser, de acordo com a MQ 

um número da série seguinte 

 

𝑎ℏ, 3𝑎ℏ, 5aℏ, 7aℏ... 

 

Para cada valor numérico de um, obtém-se uma questão diferente e, para cada um, meu 

pequeno sistema mantém pronta uma resposta da série (formada com o a-valor em questão). 

O mais surpreendente é o seguinte: essas respostas não podem ser relacionadas umas às 

outras da maneira dada pelas fórmulas. Para q ter a resposta pronta para a questão q, e p para a 

questão p, então a relação 

 

(𝑝′2 + 𝑎2𝑞′2)/(𝑎ℏ) = um inteiro ímpar 

 

não pode ser válido para determinados valores numéricos q' e p' e para qualquer numeração 

positiva a. Esta não é de forma alguma uma operação com números imaginários, que não se pode 

realmente determinar. Pode-se, de fato, obter dois dos números, por exemplo, q' e p', um por 

direto e o outro por medição indireta. Então, pode-se convencer-se de que a expressão acima, 

formada pelos números q' e p' e um arbitrário a, não é um inteiro ímpar. 

A falta de compreensão das relações entre as várias respostas mantidas em prontidão (na 

“técnica de memória” do aluno) é total, uma lacuna a não ser preenchida talvez por um novo tipo 

de álgebra da MQ a falta é toda estranha, pois, por outro lado, pode-se mostrar: o emaranhamento 

já é determinado unicamente pelos requisitos q = Q e p = -P. Se sabemos que as coordenadas são 

iguais e o momento é igual, mas oposto, então segue-se pela mecânica quântica um arranjo um-

para-um totalmente determinado de todas as medições possíveis em ambos os sistemas. Para cada 

medição na “pequena”, o resultado numérico pode ser obtido por uma medida adequadamente 

disposta na “grande”, e cada medição na grande estipula o resultado que uma medida particular 

no pequeno daria ou daria. (Claro que no mesmo sentido de sempre: apenas a medida virgem em 

cada sistema conta.) Assim que trouxermos os dois sistemas para a situação em que eles 

(brevemente) coincidem em coordenadas e momentum, então eles (brevemente) coincidem 

também em relação a todas as outras variáveis. 

Quanto à forma como os valores numéricos de todas essas variáveis de um sistema se 

relacionam, não sabemos absolutamente nada, embora para cada um o sistema deva ter um 

sistema bastante específico de prontidão, pois, se quisermos, podemos aprendê-lo a partir dos 

sistemas auxiliares e, em seguida, encontrar sempre confirmada por medição direta. 

Deve-se pensar agora que, por sermos tão ignorantes sobre as relações entre os valores 

variáveis mantidos prontos em um sistema, que não existe, essa combinação arbitrária de longo 

alcance pode ocorrer? Isso significaria que tal sistema de “um grau de liberdade” não necessitaria 

apenas de dois números para descrevê-lo adequadamente, como na mecânica clássica, mas muito 

mais, talvez infinitamente muitos. É, então, estranho que dois sistemas sempre concordem em 

todas as variáveis, se concordarem em dois. Portanto, alguém teria que fazer a segunda suposição, 

que isso se deve ao nosso constrangimento; Teria que pensar que, como uma questão prática, não 

somos competentes para colocar dois sistemas em uma situação tal que eles coincidam em 

referência a duas variáveis, sem que nolens volens57 provoque coincidência também para todas as 

outras variáveis, mesmo que isso não seja em si mesmo necessário. Seria necessário fazer essas 

duas suposições para não perceber como um grande dilema a completa falta de percepção da inter-

relação dos valores variáveis dentro de um sistema. 

 

 

 
57 Locução que significa "quer queira, quer não queira" 
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14. Dependência do tempo do emaranhamento. Consideração do papel especial do 

tempo 

 

Talvez não seja supérfluo lembrar que tudo o que foi dito nas seções 12 e 13 se refere a 

um único instante de tempo. O entrelaçamento não é constante no tempo. Ele continua sendo um 

entrelaçamento de um para um de todas as variáveis, mas o arranjo muda. Isso significa o seguinte. 

Posteriormente, pode-se muito bem aprender novamente os valores de q ou p que então se obtêm, 

por uma medida no sistema auxiliar, mas as medições, que devem ser realizadas no sistema 

auxiliar, são diferentes. Quais devem ser, pode-se ver facilmente em casos simples. Agora, é claro, 

torna-se uma questão das forças em ação dentro de cada um dos dois sistemas. Vamos supor que 

nenhuma força esteja funcionando. Para simplicidade, vamos definir a massa de cada um para ser 

o mesmo e chamá-lo de m. Então, no modelo clássico, os momentos p e P permaneceriam 

constantes, uma vez que ainda são as massas multiplicadas pelas velocidades; e as coordenadas 

no tempo t, as quais distinguiremos dando-lhes os subscritos t, (𝑞𝑡, 𝑄𝑡), seriam calculadas a partir 

das iniciais, que daqui por diante designamos q, Q, assim: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞 + (𝑝/𝑚) 𝑡 

𝑄𝑡 = 𝑄 + (𝑃/𝑚) 𝑡 

 

Vamos primeiro falar sobre o pequeno sistema. A maneira mais natural de descrevê-lo 

classicamente no tempo t é em termos de coordenadas e momentum neste momento, ou seja, em 

termos de qt e p. Mas alguém pode fazer isso de forma diferente. No lugar de qt, pode-se 

especificar q. Também é um “determinando a parte no tempo t”, e de fato a todo momento t, e de 

fato um que não muda com o tempo. Isso é semelhante à maneira pela qual eu posso especificar 

uma determinada parte determinante da minha pessoa, a saber, a minha idade, seja pelo número 

48, que muda com o tempo e no sistema corresponde a especificar qt, ou através do número 1887, 

que é usual em documentos e corresponde a especificar q. Agora, de acordo com o acima exposto: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞 − (𝑝/𝑚) 𝑡 

 

Da mesma forma para o segundo sistema. Então nós tomamos como partes determinantes  

  

Para o primeiro sistema 𝑞𝑡 = 𝑞 − (𝑝/𝑚) 𝑡 e p. 

Para o segundo sistema 𝑄𝑡 = 𝑄 − (𝑃/𝑚) 𝑡 e P. 

 

A vantagem é que entre estes, o mesmo entrelaçamento continua indefinidamente: 

𝑞𝑡 − (𝑝/𝑚)𝑡 = 𝑄𝑡 − (𝑃/𝑚) 𝑡 

𝑝 =  − 𝑃 

ou resolvido: 

 

𝑞𝑡 = 𝑄𝑡 − (2 𝑡/𝑚)𝑃; 𝑝 = −𝑃 

 

De modo que, o que muda com o tempo é exatamente isso: a coordenada do sistema “pequeno” 

não é determinada simplesmente por uma medição de coordenadas no sistema auxiliar, mas sim 

por uma medida do agregado. 

 

𝑄𝑡 − (2 𝑡/𝑚)𝑃 

 

No entanto, não se deve ter a ideia de que talvez ele mede Qt e P, porque isso 

simplesmente não irá. Em vez disso, deve-se supor, como sempre se deve supor na MQ, que existe 

um procedimento de medição direta para este agregado. Exceto por essa mudança, tudo o que foi 
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dito nas seções 12 e 13 se aplica a qualquer momento; em particular, existe em todos os momentos 

o entrelaçamento de um para um de todas as variáveis, juntamente com suas más consequências. 

É exatamente assim também, se dentro de cada sistema uma força funciona, exceto que 

então 𝑞𝑡 e p estão emaranhados com variáveis que são combinações mais complicadas de 𝑄𝑡 e P. 

Eu expliquei isso brevemente para que possamos considerar o seguinte. Que o 

emaranhamento mude com o tempo nos torna afinal um pouco pensativo. Talvez todas as 

medições, que estavam em discussão, sejam concluídas em muito pouco tempo, 

instantaneamente, no tempo zero, para que as consequências indesejáveis sejam justificadas? 

O fantasma pode ser banido por referência ao fato de que as medições levam tempo? Não. Para 

cada experimento individual, é necessário apenas uma medição em cada sistema; somente o 

virginal importa, outros além disso seriam sem efeito. Por quanto tempo a medição dura, portanto, 

não nos interessa, já que não temos um segundo em seguida. É preciso apenas poder organizar as 

duas medidas virgens de modo que elas produzam valores variáveis para o mesmo ponto definido 

de tempo, conhecido por nós com antecedência - conhecido de antemão, porque afinal de contas 

devemos direcionar as medições a um par de variáveis que são enredados apenas neste ponto do 

tempo. 

“Talvez não seja possível direcionar as medições?” 

“Talvez. Eu até presumo que sim. Meramente: o MQ de hoje deve exigir isso. Pois agora 

ele está configurado para que suas previsões sejam sempre feitas para um ponto do tempo. Como 

elas deveriam se ajustar a resultados de medição, elas ficariam totalmente sem conteúdo se as 

variáveis relevantes não fossem mensuráveis por um ponto definido de tempo, se a medição em 

si dura um tempo longo ou curto”. 

Quando aprendemos, o resultado é obviamente irrelevante. Teoricamente, isso tem tão 

pouco peso quanto, por exemplo, o fato de que é preciso vários meses para integrar as equações 

diferenciais do clima nos próximos três dias. A analogia drástica com a exaltação da pupila erra 

o alvo em alguns pontos da carta da lei, mas se encaixa no espírito da lei. A expressão “o sistema 

conhece” talvez não tenha mais o significado de que a resposta surge de uma situação instantânea; 

talvez possa derivar de uma sucessão de situações, que ocupa um período finito de tempo. Mesmo 

assim, não precisa nos preocupar, desde que o sistema de algum modo produza a resposta de 

dentro de si mesmo, sem nenhuma outra ajuda além daquilo que dizemos (através do arranjo 

experimental) que questão gostaríamos de ter respondido; e enquanto a resposta em si estiver 

unicamente ligada a um momento de tempo: que, para melhor ou para pior, deve ser presumido 

para cada medição à qual o Q. contemporâneo. Por outro lado, as previsões da mecânica quântica 

não teriam conteúdo. 

Em nossa discussão, no entanto, nos deparamos com uma possibilidade. Se a formulação 

pudesse ser realizada de tal modo que as previsões da mecânica quântica não fossem ou não 

sempre pertencessem a um ponto de tempo bem definido, então também seria liberado de exigir 

isso dos resultados da medição. Assim, como as variáveis emaranhadas mudam com o tempo, a 

configuração das afirmações antinómicas se tornaria muito mais difícil. 

Essa previsão para o tempo definido com precisão é um erro, é provável também por 

outros motivos. O valor numérico do tempo é como qualquer outro resultado da observação. Pode-

se fazer exceção apenas para medição com um relógio? Não deve gostar de nenhum outro 

pertencer a uma variável que, em geral, não tem valor agudo e, em qualquer caso, não pode tê-lo 

simultaneamente com qualquer outra variável? Se alguém prevê o valor de outro para um 

determinado ponto do tempo, não deve temer que ambos nunca possam ser claramente conhecidos 

em conjunto? Dentro da MQ contemporânea dificilmente podemos lidar com essa apreensão. Pois 

o tempo é sempre considerado a priori como é conhecido com precisão, embora se deva admitir 

que todo o tempo mede de maneira incontrolável o movimento do relógio. 

Permissão para repetir que não possuímos uma MQ cujas declarações não devem ser 

válidas para pontos de tempo fixos. Parece-me que essa falta se manifesta diretamente nas antigas 

antinomias. O que não quer dizer que é a única falta que manifesta sua fenda neles. 
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15. Lei Natural ou Dispositivo calculador? 

 

Esse “tempo agudo” é uma anomalia na MQ e que, além disso, mais ou menos 

independente disso, o tratamento especial do tempo constitui um sério obstáculo à adaptação da 

MQ ao princípio da relatividade, é algo que nos últimos anos tenho trazido repetidas vezes, 

infelizmente sem poder fazer a sombra de uma contraproposta útil58. Numa visão geral de toda a 

situação contemporânea, tal como tentei esboçar aqui, surge, além disso, um tipo bem diferente 

de observação em relação à tão relativizada “relativização” da MQ.  

A notável teoria da medição, o aparente salto da função-𝛹 e, finalmente, as “antinomias 

do emaranhamento”, todas derivam da maneira simples em que os métodos de cálculo da MQ 

permitem que dois sistemas separados sejam combinados conceitualmente em um único para os 

quais os métodos parecem claramente predestinados. Quando dois sistemas interagem, suas 

funções- 𝛹, como vimos, não entram em interação, mas deixam de existir imediatamente e uma 

única, para o sistema combinado, toma o seu lugar. Consiste, para mencionar isto brevemente, no 

princípio simplesmente do produto das duas funções individuais; o qual, uma vez que a função 

depende de variáveis diferentes da outra, é uma função de todas essas variáveis, ou “atua em um 

espaço de número de dimensão muito maior” do que as funções individuais. Assim que os 

sistemas começam a influenciar-se mutuamente, a função combinada deixa de ser um produto e, 

além disso, não se divide novamente, depois de novamente separados, em fatores que podem ser 

atribuídos individualmente aos sistemas. Assim, uma disposição provisória (até que o 

emaranhamento é resolvido por uma observação real) de apenas uma descrição comum dos dois 

naquele espaço de maior dimensão. Essa é a razão pela qual o conhecimento dos sistemas 

individuais pode decair para o mais escasso, até mesmo para zero, enquanto o conhecimento do 

sistema combinado permanece continuamente máximo. O melhor conhecimento possível de um 

todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes - e é isso que continua voltando 

para nos assombrar. 

Quem quer que reflita sobre isso deve, afinal de contas, ficar bastante ponderado com o 

seguinte fato: a junção conceitual de dois ou mais sistemas em um encontra grande dificuldade 

assim que se tenta introduzir o princípio da relatividade especial na MQ. Há sete anos atrás, 

P.A.M. Dirac encontrou uma solução relativista surpreendentemente simples e elegante para o 

problema de um único elétron59. Uma série de confirmações experimentais, marcadas pelos 

termos-chave spin eletrônico, elétron positivo e criação de pares, não deixa dúvidas quanto à 

correção básica da solução. Em primeiro lugar, transcende muito fortemente o plano conceitual 

da MQ (o que tentei retratar aqui)60, e em segundo lugar se esbarra em resistência teimosa assim 

que se busca avançar, de acordo com o protótipo da teoria não-relativista, da solução de Dirac 

para o problema de vários elétrons. (Isto mostra imediatamente que a solução está fora do plano 

geral, no qual, como mencionado, a combinação de subsistemas é extremamente simples.) Eu não 

pretendo julgar as tentativas que foram feitas nesse sentido61. Que eles atingiram seu objetivo, 

devo duvidar, em primeiro lugar, porque os autores não fazem tal afirmação. 

A matéria permanece a mesma com outro sistema, o campo eletromagnético. Suas leis 

são “relatividade personificada”, sendo um tratamento não-relativístico em geral impossível. No 

entanto, foi este campo, que em termos do modelo clássico de radiação de calor forneceu o 

 
58 Berl, B. 16 Abr. 1931; Annales de l’Institut Henri Poincare, p.269 (Paris, 1931); Cursos de la Universidad 
Internacional de Verano em Santander, 1: p. 60 (Madrid, Signo, 1935). 
59 Proc. Roy. Soc. Lond. A117: p.610 (1928). 
60 P.A.M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, 1st ed., p.239; 2nd ed. p.252. Oxford: Clarendon 
Press, 1930 or 1935. 
61 Herewith a few of the more important references: G. Breit, Phys. Rev. 34: p.553 (1929) and 39: p.616 
(1932); C. Mo/ller, Z. Physik 70: p.786 (1931); P.A.M. Dirac, Proc. Roy. Soc. Lond. A136: p.453 (1932) and 
Proc. Cambridge Phil Soc. 30: p.150 (1934); R. Peierls, Proc. Roy. Soc. Lond. A146: p.420 (1934); W. 
Heisenberg, Z. Physik 90: p.209 (1934). 
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primeiro obstáculo para a teoria quântica, que foi o primeiro sistema a ser “quantificado”. Que 

isso possa ser feito com sucesso com meios simples, porque aqui as coisas são um pouco mais 

fáceis, em que os fótons, os “átomos de luz”, em geral não interagem diretamente entre si62, mas 

apenas através da carga partículas. Hoje, ainda não temos uma teoria quântica verdadeiramente 

apenas do campo eletromagnético63. Pode-se percorrer um longo caminho com a construção de 

subsistemas (teoria da luz de Dirac64), mas sem atingir o objetivo. 

O procedimento simples previsto para isso pela teoria não-relativista talvez seja, afinal, 

apenas um truque de cálculo conveniente, mas que hoje, como vimos, alcançou influência de 

alcance sem precedentes sobre nossa atitude básica em relação à natureza. 

Meus sinceros agradecimentos à Imperial Chemical Industries, Londres, pelo prazer de 

escrever este artigo. 

  

 
62 But this holds, probably, only approximately. See M. Born and L. Infled, Proc. Roy. Soc. Lond. A144: 
p.425 and A147: p.522 (1934); A150: p.141 (1935). This is the most recent attempt at a quantum 
electrodynamics. 
63 Here again the most important works, partially assignable, according to their contents, also according 
to the penultimate citation: P. Jordan and W. Pauli, Z. Physik 47: p.151 (1928); W. Heisenberg and W. 
Pauli, Z. Physik 56: p.1 (1929); 59: p.168 (1930); P.A.M. Dirac, V.A. Fock, and B. Podolsky, cite>Physik. Z. 
Sowjetunion 6: p.468 (1932); N. Bohr and L. Rosenfeld, Danske. Videns. Selsk. (math.-phys.) 12: p.8 
(1933).  
64 An excellent reference: E. Fermi, Rev. Mod. Phys. 4: p.87 (1932). 
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Sobre o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen65 

 

J. S. Bell, 196466 

 

I. Introdução 

 

O paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen67 foi proposto como um argumento de que a 

Mecânica Quântica (MQ) não poderia ser uma teoria completa, mas deveria ser suplementada por 

variáveis adicionais. Estas variáveis adicionais deveriam restaurar a causalidade e localidade à 

teoria68. Nesta nota, essa ideia será formulada matematicamente e mostrada como incompatível 

com as previsões estatísticas da MQ. É a exigência da localidade, ou mais precisamente, que o 

resultado de uma medição em um sistema não seja afetado por operações em um sistema distante 

com o qual ele interagiu no passado, que cria a dificuldade essencial. Houve tentativas69 de 

mostrar que, mesmo sem tal exigência de separabilidade ou localidade, nenhuma interpretação de 

“variável oculta” da MQ seria possível. Essas tentativas foram examinadas em outro texto70 e 

consideradas insuficientes. Além disso, uma interpretação de variável oculta da teoria quântica 

elementar71 foi explicitamente construída. Essa interpretação particular tem, de fato, uma estrutura 

não-local. Isso é característico, de acordo com o resultado a ser provado aqui, de qualquer teoria 

que reproduza exatamente as previsões da MQ. 

 

II. Formulação 

 

Com o exemplo defendido por Bohm e Aharonov72, o argumento de EPR é o seguinte. 

Considere um par de partículas de spin meio formadas de alguma maneira no estado de singlet73 

de spin e movendo-se livremente em direções opostas. Medições podem ser feitas, digamos, por 

ímãs de Stern-Gerlach, em componentes selecionados dos spins 𝜎 1 e a 𝜎2⃗⃗⃗⃗ , Se a medição do 

componente 𝜎 1 ∙ 𝑎 , onde 𝑎  é algum vetor unitário, produz o valor + 1 então, de acordo com a MQ, 

a medição de 𝜎 2 ∙ 𝑎  deve produzir o valor –1 e vice-versa. Uma hipótese68 que vale a pena 

considerar é, que se as duas medições são feitas em lugares distantes uma da outra, a orientação 

de um ímã não influencia o resultado obtido com o outro. Como podemos prever, 

antecipadamente, o resultado da medição de qualquer componente escolhido de  𝜎 2, medindo 

previamente o mesmo componente de  𝜎 1, segue-se que o resultado de qualquer medição desse 

 
65 John S Bell et al. On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox. Physics, 1(3):195–200, 1964.  
66 Tradução: Rafaelle da Silva Souza 
67 A. EINSTEIN, N. ROSEN and B. PODOLSKY, Phys. Rev. 47, 777 (1935); see also N. BOHR, Ibid. 48, 696 
(1935), W. H. FURRY, Ibid. 49, 393 and 476 (1936), and D. R. INGLIS, Rev. Mod. Phys. 33, 1 (1961). 
68 "But on one supposition we should, in my opinion, absolutely hold fast: the real factual situation of the 

system S2 is independent of what is done with the system S 1 , which is spatially separated from the 
former." A. EINSTEIN in Albert Einstein, Philosopher Scientist, (Edited by P. A. SCHILP) p. 85, Library of 
Living Philosophers, Evanston, Illinois (1949).  
69 J. VON NEUMANN, Mathematishe Grundlagen der Quanten-mechanik. Verlag Julius-Springer, Berlin 

(1932), [English translation: Princeton University Press (1955)]; J.M. JAUCH and C. PIRON, Helv. Phys. Acta 
36, 827 (1963). 
70 BELL, J. S. On the Problem of Hidden Variables in Quantum Mechanics. Reviews of Modern Physics 38, 

447, 1966. Tradução de O. Pessoa Jr. em Cadernos de História e Filosofia da Ciência (série 3) 2(2) (1992) 
243-257.   
71 BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. I. II. 
Physical Review 85, 166-193, 1952. 
72 BOHM, D. e AHARONOV, Y. Discussion of Experimental Proof for the Paradox of Einstein, Rosen, and 
Podolsky. Physical Review 108, 1070-77, 1957. 
73 Refere-se a uma representação de uma dimensão (nota nossa). 
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tipo deve, na verdade, ser predeterminado. Como a função de onda inicial da MQ não determina 

o resultado de uma medição individual, essa predeterminação implica a possibilidade de uma 

especificação mais completa do estado. 

Essa especificação torna-se mais completa se efetuada por meio de parâmetros 𝜆. É uma 

questão de notação a seguir, se 𝜆 denota uma única variável ou um conjunto, ou mesmo um 

conjunto de funções, e se as variáveis são discretas ou contínuas. No entanto, escrevemos como 

se 𝜆 fosse um único parâmetro contínuo. O resultado A de medir  𝜎 1 ∙ 𝑎  é então determinado por 

𝑎  e 𝜆, e o resultado B de medir  𝜎 2 ∙ �⃗�  na mesma instância é determinado por  �⃗�  e 𝜆, e 

 

𝐴 (𝑎 , 𝜆) = ±1, 𝐵(�⃗� , 𝜆) = ±1 (1) 

  

A suposição inicial é que o resultado B para a partícula 2 não depende do ajuste 𝑎  do imã 

para a partícula 1, nem A de �⃗� . 

Se 𝜌 (𝜆) é a distribuição de probabilidade de 𝜆, então o valor de expectativa do produto 

dos dois componentes 𝜎 1 ∙ 𝑎  e 𝜎 2 ∙ �⃗�  é 

 

𝑃 (𝑎 , �⃗� ) = ∫𝑑 𝜆 𝜌 (𝜆) 𝐴 (𝑎 , 𝜆) 𝐵(�⃗� , 𝜆) (2) 

 

Isso deve ser igual ao valor esperado da MQ, que para o estado de singlet é 

 

〈𝜎 1 ∙ 𝑎   𝜎 2 ∙ �⃗� 〉 = − 𝑎 ∙ �⃗�  
 

(3) 

Mas, será mostrado que isso não é possível. 

Alguns podem preferir uma formulação na qual as variáveis ocultas caiam em dois 

conjuntos, com A dependente de um e B do outro; essa possibilidade está contida no acima, uma 

vez que 𝜆 representa qualquer número de variáveis e as dependências delas de A e B são irrestritas. 

Em uma teoria física completa do tipo imaginada por Einstein, as variáveis ocultas teriam 

significado dinâmico e leis do movimento; nosso 𝜆 pode então ser considerado como valores 

iniciais dessas variáveis em algum instante adequado. 

 

III. Ilustração 

 

A prova do resultado principal é bem simples. Antes de fornecê-la, no entanto, uma série 

de ilustrações pode servir para colocá-la em perspectiva. Em primeiro lugar, não há dificuldade 

em fornecer um relato de variável oculta de medições de spin em uma única partícula. Suponha 

que temos uma partícula de spin meio em um estado puro de spin com polarização denotada pelo 

vetor unitário 𝑝 . Deixe a variável oculta ser (por exemplo) um vetor unitário 𝜆  com distribuição 

de probabilidade uniforme sobre o hemisfério 𝜆 ∙ 𝑝  > 0. Especifique que o resultado da medição 

de um componente 𝜎 ∙ 𝑎   é 

 

 𝜆 ∙ 𝑎 ′ 
 

(4) 

onde 𝑎 ′ é um vetor unitário dependendo de 𝑎  e 𝑝  de uma maneira a ser especificada, e a função 

de sinal é + 1 ou -1 de acordo com o sinal de seu argumento. Na verdade, isso deixa o resultado 

indeterminado quando 𝜆 ∙ 𝑎′ = 0, mas como a probabilidade disso é zero, não faremos prescrições 

especiais para ele. Fazendo a média sobre 𝜆 , o valor esperado é 

 

〈𝜎  ∙ 𝑎 〉 = 1 − 2𝜃′ 𝜋⁄  (5) 
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onde 𝜃′ é o ângulo entre 𝑎 ′e 𝑝 . Suponha então que 𝑎 ′ será obtido a partir de 𝑎  por rotação em 

direção a 𝑝  até 

 

1 −
2𝜃′

𝜋
= cos 𝜃 

 

(6) 

onde 𝜃 é o ângulo entre  𝑎  e 𝑝 . Então nós temos o resultado desejado 

 

〈𝜎  ∙ 𝑎 〉 = cos𝜃 

 

(7) 

Portanto, neste caso, não há dificuldade na visão de que o resultado de cada medição é 

determinado pelo valor de uma variável extra e que as características estatísticas surgem da 

mecânica quântica surgem porque o valor dessa variável é desconhecido em instâncias 

individuais. 

Em segundo lugar, não há dificuldade em reproduzir, na forma (2), as únicas 

características de (3) comumente usadas apenas em discussões verbais sobre esse problema: 

 

𝑃 (𝑎 , 𝑎 ) = −𝑃 (𝑎 , −𝑎 ) = −1 

 

𝑃 (𝑎 , �⃗� ) = 0 𝑠𝑒 (𝑎 ∙ �⃗� ) = 0 

(8) 

 

Por exemplo, deixe 𝜆 agora ser o vetor unitário 𝜆 , com distribuição de probabilidade uniforme em 

todas as direções, e  

 

𝐴 (𝑎 , 𝜆 ) = 𝑎 ∙ 𝜆  
 

𝐵 (𝑎, 𝑏) = − �⃗� ∙ 𝜆  

(9) 

Isto dá 

 

𝑃 (𝑎 , �⃗� ) =  −1 +
2

𝜋
𝜃 

 

(10) 

onde 𝜃 é o ângulo entre a e b, e (10) tem as propriedades (8). Para comparação, considere o 

resultado de uma teoria modificada [6] na qual o estado puro de singlet é substituído no decorrer 

do tempo por uma mistura isotrópica de estados de produto; isso dá a função de correlação 

 

−
1

3
 𝑎 ∙ �⃗�  

 

(11) 

É provavelmente menos fácil, experimentalmente, distinguir (10) de (3), do que (11) de (3).  

Ao contrário de (3), a função (10) não é estacionária no valor mínimo -1 (em 𝜃 = 0). Será 

visto que isto é característico de funções do tipo (2). 

Em terceiro lugar, e finalmente, não há dificuldade em reproduzir a correlação da 

mecânica quântica (3) se os resultados A e B em (2) puderem depender de �⃗�  e 𝑎  respectivamente, 

além de 𝑎  e �⃗� . Por exemplo, substitua um 𝑎  em (9) por um 𝑎 ′, obtido de 𝑎  após uma rotação em 

direção a  �⃗�  até que 

1 −
2𝜃′

𝜋
= cos 𝜃 
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onde 𝜃′é o ângulo entre 𝑎 ′ e �⃗� . No entanto, para determinados valores das variáveis ocultas, os 

resultados das medições com um ímã agora dependem da configuração do ímã distante, que é 

exatamente o que gostaríamos de evitar. 

 

IV. Contradição 

 

O principal resultado será agora provado. Porque 𝜌 é uma distribuição de probabilidade 

normalizada, 

∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) = 1 (12) 

 

e por causa das propriedades (1), P em (2) não pode ser menor que –1. Ele pode atingir –1 em 𝑎  

= �⃗�  somente se 

𝐴 (𝑎 , 𝜆) = −𝐵(𝑎 , 𝜆)  (13) 

 

exceto em um conjunto de pontos 𝜆 de probabilidade zero. Assumindo isso, (2) pode ser reescrito 

como 

 

𝑃 (𝑎 , �⃗� ) = −∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) 𝐴 (𝑎 , 𝜆) 𝐴(�⃗� , 𝜆)   (14) 

 

Segue-se que 𝑐  é outro vetor unitário 

 

𝑃 (𝑎 , �⃗� ) − 𝑃 (𝑎 , 𝑐 ) = −∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [𝐴 (𝑎 , 𝜆) 𝐴(�⃗� , 𝜆) − 𝐴 (𝑎 , 𝜆) 𝐴(𝑐 , 𝜆)] 

                                        = ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) 𝐴 (𝑎 , 𝜆) 𝐴(�⃗� , 𝜆) [𝐴(�⃗� , 𝜆) 𝐴(𝑐 , 𝜆) − 1] 
 

 

usando (1), de onde 

 

|𝑃 (𝑎 , �⃗� ) − 𝑃 (𝑎 , 𝑐 )| ≤ ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [1 − 𝐴 (�⃗� , 𝜆) 𝐴(𝑐 , 𝜆)]  

 

O segundo termo à direita é 𝑃 (�⃗� , 𝑐 ), de onde 

 

1 + 𝑃 (�⃗� , 𝑐 ) ≥ |𝑃 (𝑎 , �⃗� ) − 𝑃 (𝑎 , 𝑐 )| (15) 

 

 

A menos que P seja constante, o lado direito é geralmente de ordem |�⃗� − 𝑐 | para pequeno 

|�⃗� − 𝑐 |. Assim, 𝑃 (�⃗� , 𝑐 )não pode ser estacionário no valor mínimo  (−1 em �⃗� = 𝑐 ) e não pode 

ser igual ao valor de (3). 

Nem a correlação da MQ (3) pode ser arbitrariamente aproximada pela forma (2). A prova 

formal disso é apresentada a seguir. Não nos preocupamos com o fracasso da aproximação em 

pontos isolados, então, vamos considerar, ao invés de (2) e (3), as funções 

 

�̅� (𝑎 , �⃗� ) e −𝑎 ∙ �⃗� 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
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onde a barra denota média independente de 𝑃 (𝑎 ′, �⃗� ′) e −𝑎 ′ ∙ �⃗� ′sobre vetores 𝑎 ′ e �⃗� ′ dentro de 

pequenos ângulos especificados de 𝑎  e �⃗� . Suponha que para todos 𝑎  e �⃗�  a diferença seja limitada 

por 𝜖: 

|�̅� (𝑎 , �⃗� ) + 𝑎 ∙ �⃗� 
̅̅ ̅̅ ̅̅

| ≤  𝜖 (16) 

 

Então será mostrado que 𝜖 não pode ser arbitrariamente pequeno. 

Suponha que para todos a e b 

 

|𝑎 ∙ �⃗� 
̅̅ ̅̅ ̅̅

−  𝑎 ∙ �⃗� | ≤ 𝛿 (17) 

Então de (16) 

|�̅� (𝑎 , �⃗� ) + 𝑎 ∙ �⃗� | ≤  𝜖 + 𝛿 (18) 

 

A partir de (2) 

�̅� (𝑎 , �⃗� ) = ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) �̅� (𝑎 , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆) (19) 

onde 

|�̅� (𝑎 , 𝜆)| ≤ 1 e |�̅�(�⃗� , 𝜆)| ≤ 1 (20) 

 

De (18) e (19), com 𝑎 = �⃗� , 

∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [�̅� (�⃗� , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆) + 1] ≤  𝜖 + 𝛿 (21) 

 

De (19) 

�̅� (𝑎 , �⃗� ) − �̅� (𝑎 , 𝑐 ) = ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [�̅� (𝑎 , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆) − �̅� (𝑎 , 𝜆) �̅�(𝑐 , 𝜆)]  

= ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) �̅� (𝑎 , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆) [1 + �̅� (�⃗� , 𝜆) �̅�(𝑐 , 𝜆)]  

= −∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) �̅� (𝑎 , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆) [1 + �̅� (�⃗� , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆)]  

 

Usando (20) então 

|�̅� (𝑎 , �⃗� ) − �̅� (𝑎 , 𝑐 )| ≤ ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [1 + �̅� (�⃗� , 𝜆) �̅�(𝑐 , 𝜆)]  

+ ∫𝑑𝜆 𝜌(𝜆) [1 + �̅� (�⃗� , 𝜆) �̅�(�⃗� , 𝜆)]  

 

Usando (19) e (21) 

|�̅� (𝑎 , �⃗� ) − �̅� (𝑎 , 𝑐 )| ≤ 1 + �̅� (�⃗� , 𝑐 ) + 𝜖 + 𝛿 

 

Finalmente, usando (18), 

|𝑎 ∙ 𝑐 − 𝑎 ∙ �⃗� | − 2 (𝜖 + 𝛿) ≤ 1 − �⃗� ∙ 𝑐 + 2 (𝜖 + 𝛿) 

 

ou 

4 (𝜖 + 𝛿) ≥ | 𝑎 ∙ 𝑐 − 𝑎 ∙ �⃗� | + �⃗� ∙ 𝑐 − 1 (22) 

 

Considere por exemplo 𝑎 ∙ 𝑐 = 0, 𝑎 ∙ �⃗� =  �⃗� ∙ 𝑐 =  1 √2⁄ . Então 

 

4 (𝜖 + 𝛿) ≥ √2 − 1 
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Portanto, para 𝛿 pequeno e finito, 𝜖 não pode ser arbitrariamente pequeno. 

Assim, o valor esperado da MQ não pode ser representado, ou exatamente ou 

arbitrariamente próximo, na forma (2). 

 

 

 

V. Generalização 

 

O exemplo considerado acima tem a vantagem de exigir pouca imaginação para prever 

visualizar as medidas envolvidas realmente sendo feitas. De uma maneira mais formal, 

assumindo74 que qualquer operador hermitiano com um conjunto completo de autoestados é um 

“observável”, o resultado é facilmente estendido a outros sistemas. Se os dois sistemas tiverem 

espaços de estado de dimensionalidade maiores que 2, podemos sempre considerar subespaços 

bidimensionais e definir, em seu produto direto, os operadores 𝜎 1 e 𝜎 2 formalmente análogos aos 

utilizados acima e que são zero para estados fora do subespaço do produto. Então, para, pelo 

menos, um estado quântico, o estado singlet nos subespaços combinados, as previsões estatísticas 

da MQ são incompatíveis com a predeterminação separável. 

 

VI. Conclusão 

 

Em uma teoria na qual os parâmetros são adicionados à MQ para determinar os resultados 

de medições individuais, sem alterar as previsões estatísticas, deve haver um mecanismo pelo 

qual a configuração de um dispositivo de medição possa influenciar a leitura de outro instrumento, 

embora remoto. Além disso, o sinal envolvido deve se propagar instantaneamente, de modo que 

tal teoria não poderia ser invariante de Lorentz.  

Claro está que a situação é diferente se as previsões da MQ forem de validade limitada. 

Concebivelmente, eles podem se aplicar apenas a experimentos nos quais as configurações dos 

instrumentos são feitas com antecedência suficiente para permitir que alcancem alguma relação 

mútua pela troca de sinais com velocidade menor ou igual à da luz. Nesse sentido, experimentos 

do tipo proposto por Bohm e Aharonov (1957)75, nos quais as configurações são alteradas durante 

o vôo das partículas, são cruciais.  

 

Sou grato aos drs. M. Bander e J. K. Perring por discussões muito úteis sobre esse 

problema. O primeiro rascunho do artigo foi escrito durante uma estada na Universidade de 

Brandeis; sou grato aos colegas de lá e da Universidade de Wisconsin por seu interesse e 

hospitalidade. 

 

 

 

  

 
74 P. A. M. DIRAC, The Principles of Quantum Mechanics (3rd Ed.) p. 37. The Clarendon Press, Oxford 
(1947). 
75 Idib. 
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Teste experimental das desigualdades de bell usando analisadores variáveis no 

tempo76 

 

A. Aspect, J. Dalibard e G. Roger, 1982.77 

 

 

Correlações de polarizações lineares de pares de fótons foram medidas com analisadores 

variantes no tempo. O analisador em cada perna do aparelho é um comutador optoacústico 

seguido por dois polarizadores lineares. Os switches operam em frequências incomensuráveis 

próximas a 50 MHz. Cada analisador equivale a um polarizador que salta entre duas orientações 

em um tempo curto comparado com o tempo de trânsito do fóton. Os resultados estão de acordo 

com as previsões da Mecânica Quântica (MQ), mas violam as desigualdades de Bell em 5 desvios 

padrão. 

 

As desigualdades de Bell aplicam-se a qualquer medida correlacionada em dois sistemas 

correlacionados. Por exemplo, na versão óptica do experimento de pensamento78 de Einstein-

Podolsky-Rosen-Bohm79 uma fonte emite pares de fótons (Figura 1). Medições das correlações 

de polarizações lineares são realizadas em dois fótons pertencentes ao mesmo par. Para pares 

emitidos em estados adequados, as correlações são fortes.  

 

Para explicar essas correlações, Bell considerou teorias que invocam propriedades 

comuns de ambos os membros do par. Tais propriedades são referidas como parâmetros 

suplementares. Isso é muito diferente do formalismo da MQ, que não envolve tais propriedades. 

Com a adição de uma suposição de localidade razoável, Bell80 mostrou que tais teorias de 

aparência clássica são limitadas por certas desigualdades que nem sempre são obedecidas pelas 

previsões da MQ. 

 

 

 

Figura 1. Versão óptica do Einstein-Podolsky-Bosen-Bohm Gedankenexperiment. O par de 

fótons v1, e v2, é analisado por polarizadores lineares I e II (nas orientações 𝑎  e �⃗� ) e 

fotomultiplicadores. A taxa de coincidência é monitorada. 

 

  

 

 

 
76 Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. Alain Aspect, Jean Dalibard, and 
Gérard Roger. Phys. Rev. Lett. 49, 1804 – Published 20 December 1982. 
Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of 
Bell's Inequalities, A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Physical Review Letters, Vol. 49, Iss. 2, pp. 91–94 
(1982). 
77 Tradução: Rafaelle da Silva Souza 
78 Gedankenexperiment 
79 A. Einstein, B. Podolsky, and N. Bosen, Phys Hev.47, 777 (1935); D. Bohm, Quantum Theory (Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1951). 
80 J. S. Bell, Physics (N.Y.) 1, 195 (1965). 
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Vários experimentos de crescente precisão81 foram realizados e claramente favorecem a 

MQ. Experimentos usando pares de fótons visíveis emitidos em cascatas radiativas atômicas 

parecem alcançar uma boa realização do experimento de pensamento ideal82. No entanto, todos 

esses experimentos foram realizados com configurações estáticas, nas quais os polarizadores são 

mantidos fixos durante toda a duração de uma corrida. Então, pode-se questionar a suposição da 

localidade de Bell, que afirma que os resultados da medição pelo polarizador II não dependem da 

orientação 𝑎  do polarizador l (e vice-versa), nem a maneira pela qual os pares são emitidos 

depende de 𝑎  ou �⃗� . Embora altamente razoável, tal condição de localidade não é prescrita por 

nenhuma lei física fundamental. Como apontado por Bell83, é possível, em tais experimentos, 

reconciliar teorias de parâmetros suplementares e as previsões experimentalmente verificadas da 

mecânica quântica: “Os ajustes dos instrumentos são feitos com antecedência suficiente para 

permitir que eles alcancem algum relacionamento mútuo por troca de sinais com velocidade 

menor ou igual à da luz”. Se tais interações existissem, a condição de localidade de Bell não se 

sustentaria mais para experimentos estáticos, nem as desigualdades de Bell. 

  

Bell insistiu então na importância de “experimentos do tipo proposto por Bohm e 

Aharonov84 nos quais as configurações são alteradas durante o vôo das partículas”. Em tal 

experimento de tempo, a condição de localidade se tornaria consequência da causalidade de 

Einstein, impedindo qualquer influência mais rápida que a luz. 

  

Neste texto, relatamos os resultados do primeiro experimento usando o polarizador 

variáveis. Seguindo nossa proposta85 usamos um esquema modificado (Figura 2). Cada 

polarizador é substituído por uma configuração envolvendo um dispositivo de comutação seguido 

por dois polarizadores em duas orientações diferentes: 𝑎  e 𝑎 ′ na lateral I e �⃗�  e �⃗� ′ na lateral II. Esse 

comutador óptico é capaz de redirecionar rapidamente a luz incidente de um polarizador para o 

outro.  

 

 

Figura 2. Experiência de temporização com comutadores ópticos. Cada dispositivo de 

comutação (CI, CII) é seguido por dois polarizadores em duas orientações diferentes. Cada 

combinação é equivalente a um polarizador comutado rapidamente entre duas orientações. 

 

 
81 J. F. Clauser and A. Shimony, Rep. Prog. Phys. 41, 1981 (1978). (This paper is an exhaustive review of 
the subject); F. M. Pipkin, inAdvances in Atomic and MoLeculax Physics, edited by D. B. Bates and B. 
Bederson (Academic, New York, 1978) {a comprehensive review). 
A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Phys. Bev. Lett. 47, 460 (1981). 
A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Phys. Bev. Lett. 49, 91 (1982).  
82 Idem anterior 
83 Idem 2 
84 D. Bohm and Y. Aharonov, Phys. Bev. 108, 1070 (1957). The suggestion of this thought-experiment was 
already given by D. Bohm, Ref. l. 
85 A. Aspect, Phys. Lett. 54A, 117 (1975), and Phys. Bev. D 14, 1944 (1976). 
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Se os dois comutadores trabalham aleatoriamente e não são correlacionados, é possível 

escrever desigualdades generalizadas de Bell de uma forma similar às desigualdades de Clauser-

Horne-Shimony-Holt86: 

 

−1 ≤ 𝑆 ≤ 0 

com 

 

𝑆 =
𝑁 (𝑎 , �⃗� )

𝑁(∞,∞)
−

𝑁 (𝑎 , �⃗� ′)

𝑁(∞,∞′)
+

𝑁 (𝑎 ′, �⃗� )

𝑁(∞′,∞)
+

𝑁 (𝑎 ′, �⃗� ′)

𝑁(∞′,∞′)
−

𝑁 (𝑎 ′, ∞)

𝑁(∞′,∞)
−

𝑁 (∞, �⃗� )

𝑁(∞,∞)
 

 

A quantidade 𝑆 envolve (i) as quatro taxas de contagem de coincidências [𝑁 (𝑎 , �⃗� ),𝑁 (𝑎 ′, �⃗� ), etc.] 

medidas uma única vez; (ii) as quatro taxas de coincidência correspondentes 

[𝑁 (∞,∞), 𝑁 (∞′, ∞), etc.] com todos os polarizadores removidos; e (iii) duas taxas de 

coincidência [𝑁(𝑎 ′, ∞), 𝑁 (∞, �⃗� ), etc.] com um polarizador removido em cada lado. As medições 

(ii) e (iii) são realizadas em execuções auxiliares. 

 Neste experimento, a comutação entre os dois canais ocorre a cada 10 ns. Como esse 

atraso, assim como o tempo de vida do nível intermediário do arranjo (5 ns), é pequeno comparado 

a L/c (40 ns), um evento de detecção em um lado e a correspondente mudança de orientação no 

outro lado são separados por um intervalo espacial. 

A comutação da luz é efetuada por interação optoacústico com uma onda estacionária 

ultrassônica na água. “Como esboçado na figura 3, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

Bragg, 𝜃𝐵 = 5 × 10−3 rad. Segue-se que a luz é transmitida para a frente ou defletida em um 

ângulo 2𝜃𝐵. A luz é completamente transmitida quando a amplitude da onda estacionária é nula, 

o que ocorre duas vezes durante um período acústico. Um quarto de um período depois, a 

amplitude da onda estacionária é máxima e, para um valor adequado do poder acústico, a luz é 

então totalmente defletida. Este comutador óptico funciona assim com o dobro da frequência 

acústica. 

 

 

 

FIG. 3. Comutador óptico. A luz incidente é ligada a uma frequência em torno de 50 MHz 

por difração no ângulo de Bragg em uma onda estacionária ultrassônica. As intensidades 

dos feixes transmitidos e desviados em função do tempo foram medidas com a fonte real. 

A fração de luz direcionada para outras ordens de difração é insignificante. 

 

 

A onda estacionária ultra-sônica resulta da interação entre ondas acústicas de contra 

propagação produzidas por dois transdutores eletroacústicos acionados em fase a cerca de 25 

MHz. Nos testes auxiliares com um feixe de laser, a comutação foi encontrada completa para uma 

potência acústica de cerca de 1 W. Na experiência real, o feixe de luz tem uma divergência finita, 

e a comutação não está completa (Fig. 3). 

 
86 J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and B.A. Holt, Phys. Rev. Lett. 23, 880 (1969). 
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As outras partes do experimento já foram descritas em publicações anteriores. A fonte 

bem estabilizada de alta eficiência de pares de fótons correlacionados, em comprimentos de onda 

𝜆1 = 422,7 nm e 𝜆2= 551,3 nm, é obtida por dois fótons de excitação de um (𝐽 = 0) → (𝐽 = 1) →
(𝐽 = 0) em cascata de cálcio. 

 

Como cada comutador está a 6 m da fonte, é necessária uma óptica bastante complicada 

para combinar os feixes com os comutadores e os polarizadores. Nós verificamos cuidadosamente 

cada canal para não despolarização, procurando pela lei do cosseno de Malus quando um 

polarizador suplementar é inserido na frente da fonte. Estes testes auxiliares são particularmente 

importantes para os canais que envolvem dois espelhos inclinados a 11°. Eles também produzem 

as eficiências dos polarizadores, necessários para os cálculos da mecânica quântica. 

 

Os eletrônicos de contagem de coincidências envolvem quatro circuitos de contagem de 

coincidências duplas com janelas de coincidência de 18 ns. Para cada par relevante de 

fotomultiplicadores, monitoramos as coincidências não atrasadas e atrasadas. A verdadeira taxa 

de coincidência (isto é, coincidências devidas a fótons emitidos pelo mesmo átomo) são obtidas 

por subtração. Simultaneamente, um conversor de tempo para amplitude, seguido de um 

analisador multicanal quádruplo, produz quatro espectros de tempo de atraso. Aqui, a taxa de 

coincidência verdadeira é tomada como o sinal no pico do espectro de atraso de tempo. 

 

Não conseguimos atingir eficiências de coleta tão grandes quanto em experimentos 

anteriores, já que tivemos que reduzir a divergência dos feixes para obter uma boa comutação. As 

taxas de coincidência com os polarizadores removidos foram de apenas alguns por segundo, com 

coincidência acidental taxas de cerca de um por segundo. 

 

Uma corrida típica dura 12 000 s, envolvendo totais de 4000 s com polarizadores no lugar 

em um determinado conjunto de orientações, 4000 s com todos os polarizadores removidos e 

4000 s com um polarizador removido em cada lado. Para compensar os efeitos de desvios 

sistemáticos, a acumulação de dados foi alternada entre essas três configurações a cada 400 s. No 

final de cada período de 400-s, os dados brutos foram armazenados para processamento 

subsequente com a ajuda de um computador. 

 

No final da corrida, calculamos a média das taxas reais de coincidência correspondentes 

às mesmas configurações para os polarizadores. Em seguida, calculamos as proporções relevantes 

para a quantidade S. A precisão estatística é avaliada de acordo com os métodos estatísticos 

padrão para a contagem de fótons. O processamento é realizado em ambos os conjuntos de dados: 

aquele obtido com circuitos de coincidência e aquele obtido com o conversor de tempo para 

amplitude. Os dois métodos sempre foram considerados consistentes. 

 

Duas corridas foram realizadas para testar as desigualdades de Bell. Em cada execução, 

escolhemos um conjunto de orientações que leva ao maior conflito previsto entre a mecânica 

quântica e as desigualdades de Bell [(𝑎 , �⃗� ) =  (�⃗� , 𝑎 ′) = (𝑎 ′, �⃗� ′) = 22,5°; (𝑎 , �⃗� ′) = 67,5°]. A 

média das duas execuções produz 

 

𝑆𝑒𝑥𝑝𝑡=  0,101 ± 0,020 

 

violando a desigualdade S ≤ 0 por 5 desvios padrão. Por outro lado, para nossos ângulos sólidos 

e eficiências do polarizador, a mecânica quântica prevê 𝑆𝑀𝑄= 0,112. 

 

Realizamos uma outra jornada com diferentes orientações, para uma comparação direta 

com a MQ. A figura 4 mostra que a concordância é excelente. 
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Figura. 4. Taxa média de coincidência normalizada em função da orientação relativa dos 

polarizadores. Os erros indicados são + 1 desvio padrão. A curva tracejada não combina 

com os dados, mas com as previsões da mecânica quântica para o experimento real. 

 

 

O novo recurso deste experimento é que mudamos as configurações dos polarizadores, a 

uma taxa maior que c/L. O esquema ideal não foi concluído, pois a mudança não é 

verdadeiramente aleatória, mas sim quase periódica. No entanto, os dois comutadores nos dois 

lados são acionados por diferentes geradores em diferentes frequências. É então muito natural 

supor que eles funcionem de maneira não correlacionada. 

 

Um experimento mais ideal com troca aleatória e completa seria necessário para um 

argumento totalmente conclusivo contra toda a classe de teorias de parâmetros suplementares que 

obedecem à causalidade de Einstein. No entanto, nossa violação observada das desigualdades de 

Bell indica que a precisão experimental era boa o suficiente para apontar uma discrepância 

hipotética com as previsões da mecânica quântica. Nenhum efeito foi observado. 

 

Este trabalho foi realizado no grupo do Professor Imbert, a quem agradecemos pelo seu 

apoio. Agradecemos a todos os técnicos do Institut d’Optique, especialmente Andre Villing pelos 

eletrônicos. Devemos a Jean-Pierre Passerieux, do Departamento de Física Nucleaire et Basse 

Energie do Centre O'Etudes National de Saclay, por sua ajuda em técnicas de coincidência rápida, 

e ao Dr. Torguet e Dr. Gazalb, do Laboratoire d'Acoustooptique de Valenciennes, por ajuda com 

os interruptores ópticos. Também reconhecemos a valiosa ajuda de Philippe Grangier durante as 

corridas finais87. 
 

  

 
87 Para um conhecimento aprofundado sobre esses testes experimentais, sugerimos a leitura: BISPO, W. 
F. O.; DAVID, D. G. F. Sobre a cultura material dos primeiros testes experimentais do teorema de Bell: uma 
análise das técnicas e dos instrumentos (1972-1976). In: FREIRE JR., O.; PESSOA JR. O.; BROMBERG, J. L. 
(Orgs.). Teoria Quântica: estudos históricos e implicações culturais. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: 
Livraria da Física, 2011. 
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APÊNDICE B 

 
 

PROPOSTA DIDÁTICA: FUNDAMENTOS DA MECÂNICA QUÂNTICA PARA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA 

 

 

Para baixar o arquivo em melhor resolução, clique aqui. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MUZjVorkRllcEVK6QK5K68LqBX2uCNrp/view?usp=sharing
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