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RECAPITULANDO



O MUNDO ANTES DA MQ
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O MUNDO APÓS A MQ
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O QUE É UMA DESCRIÇÃO QUÂNTICA?

• De acordo com a MQ padrão, uma descrição completa de um sistema físico S
é dada por seu estado quântico |ψ⟩.

• O único significado físico de |ψ⟩ é dado por medição de observáveis,
representados por operadores em H .

• Se um operador Â tem uma base de autovetores Â|ψi⟩= λi|ψi⟩, e se
i= {1,2, . . . ,n}, obtém-se:

|ψ⟩= ∑
i
ci|ψi⟩

• Com ∑i |ci|2 = 1.
• A probabilidade da medição do observável Â resultar em λi é |ci|2.
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FORMALISMO PADRÃO

Possibilidade 1: O elétron será
detectado em |ψ↑⟩.

|ψ⟩= |ψ↑⟩

Possibilidade 2: O elétron será
detectado em |ψ↓⟩.

|ψ⟩= |ψ↓⟩ Figura 1: Cada elétron será detectado em um
dos locais
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FORMALISMO PADRÃO

Possibilidade 3: Equação de
Schrödinger: o estado de
spin do elétron está na
superposição dos estados
|ψ↑⟩ e |ψ↓⟩!

|ψ⟩= α
(

|ψ↑⟩︸︷︷︸
Possibilidade 1

)
+β

(
|ψ↓⟩︸︷︷︸

Possibilidade 2

)

Probabilidades: Regra de Born.
|α|2 = Possibilidade 1

|β |2 = Possibilidade 2

Figura 2: Superposições e probabilidades de
resultados de medida
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O GRANDE DRAGÃO DE FUMAÇA

Figura 3: Não há questão de fato sobre a propriedade de spin do elétron antes da
medição
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DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA

Figura 4: Cada detecção é pontual, mas um padrão de interferência emerge (Tonomura
et al., 1989, p. 120)
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A INTERPRETAÇÃO DE COPENHAGUE:
HEISNBERG E BOHR



5a CONFERÊNCIA DE SOLVAY. BRUXELAS, 1927
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UMA DAS IDEIAS PROPOSTAS
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O PRINCÍPIO DE INDETERMINAÇÃO

• Impossibilidade de atribuir valores exatos para certas propriedades
observáveis dos objetos quânticos simultaneamente, tais como “posição” e
“momentum”.

• ∆p∆q≥ h̄/2π (em que “q” e “p” representam os desvios padrão, isto é, as
propriedades observáveis e “h̄” representa a constante reduzida de Planck).

• Questão: é uma tese epistemológica (de fato “princípio da incerteza”) ou a
uma tese ontológica (como “princípio de indeterminação”)?
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MEDIÇÃO = SIGNIFICADO

Quando alguém quiser ter clareza sobre o que se deve entender pelas pa-
lavras “posição do objeto”, como, por exemplo, do elétron (relativamente
a um dado referencial), é preciso especificar experimentos definidos com
o auxílio dos quais se pretenda medir a “posição do elétron”; caso con-
trário, a expressão não terá significado. (Heisenberg, 1983, p. 64).
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O MICROSCÓPIO DE HEISENBERG E A PRIMEIRA TESE DA INDETERMINAÇÃO

• A medição é uma interação.
• E.g. incidir luz para iluminar e poder
ver.

• Essa interação causa uma
perturbação.

• Daí a indeterminação.

Figura 5: O efeito Compton
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A TESE SEMÂNTICA DA MEDIÇÃO

• Apenas as propriedades que forem a princípio observáveis devem se inserir
na teoria.

• Tal atitude fora identificada como uma posição operacionista dos conceitos
físicos, frequentemente associada ao empirismo lógico e ao positivismo: o
verificacionismo.
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A TESE SEMÂNTICA DA MEDIÇÃO

• Um experimento garante significado a um conceito tal como “posição”, de
modo que a atitude de, por exemplo, “efetuar uma medição de posição sobre
um elétron” acaba por atribuir significado à posição do objeto quântico em
questão.

• A formulação das relações de Heisenberg parece indicar, para além do que
se pode conhecer acerca dos observáveis, uma limitação acerca do que se
pode dizer dos conceitos físicos em dada operação experimental.
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A TESE ONTOLÓGICA: MEDIÇÃO = CRIAÇÃO

• “Acredito que se possa formular proveitosamente a origem da [noção de]
‘órbita’ clássica da seguinte maneira: a ‘órbita’ passa a existir somente
quando a observamos.” (Heisenberg, 1983, p. 73)

• De acordo com tal formulação, a medição não apenas garante significado
para uma propriedade observável de um objeto quântico, mas, de fato,
garante realidade física para tal conceito.
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SIGNIFICADO E CRIAÇÃO

• Quando a posição é medida pelo princípio de medição=significado, pode-se
atribuir significado epistemológico ao conceito físico “posição do elétron”;

• Pelo princípio de medição=criação, pode-se atribuir realidade física à noção
de posição, tal que a relação de incerteza impossibilitaria a medição
simultânea do outro observável (o momento) com uma precisão
arbitrariamente grande.
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SIGNIFICADO E CRIAÇÃO

• A definição de algumas das propriedades observáveis (nesse exemplo, o
momento) são indeterminadas num sentido ontológico (de acordo com o
princípio de medição=criação), de modo que só se pode atribuir à realidade
do elétron uma posição ou um momento indeterminado.
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DA EPISTEMOLOGIA PARA A ONTOLOGIA (NEY, 2013)

• Medir a posição do elétron afeta seu momentum, e vice-versa. Quanto mais
precisamente somos capazes de conhecer um, menos precisamente somos
capazes de conhecer o outro.

• Quando somos capazes de restringir a posição de uma partícula, ela não tem
momento determinado.

• Somos capazes de saber apenas a distribuição de probabilidade de
partículas em relação a observáveis como momento e posição.
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DA EPISTEMOLOGIA PARA A ONTOLOGIA (NEY, 2013)

Heisenberg (1983, p. 66)
No fato de que na teoria quântica apenas a distribuição de probabilidade da
posição do elétrons podem ser dados para um estado definido […] pode-se
reconhecer, com Born e Jordan, uma propriedade caracteristicamente estatística
da teoria quântica em contraste com a teoria clássica.

• Todos os dispositivos de medição têm um limite para a precisão que podem
medir.

• O que não pode ser medido não existe.
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A COMPLEMENTARIDADE (NEY, 2013)

• Também em 1927, Bohr apresentou seu princípio de complementaridade.
• A visão de Bohr era que certos pares de características (partícula/onda,
posição/momento) são complementares.

• Nunca são atribuídos adequadamente aos mesmos objetos nas mesmas
circunstâncias.
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A COMPLEMENTARIDADE (NEY, 2013)

• Você pode fazer um experimento para determinar a posição de uma partícula,
mas nesse caso as atribuições de momento são inadequadas e vice-versa.

• Ele liga esse princípio diretamente à afirmação de Heisenberg.
• Não é possível considerar partículas com as duas características ao mesmo
tempo, porque não é possível observar ambas as características ao mesmo
tempo.
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AS AULAS DE COMO (1928)

O termo aparece pela primeira vez em uma palestra de Bohr (1928) ministrada em
1927, na cidade italiana de Como, conhecida como “Como lecture”, e publicada no
ano seguinte. A argumentação conduzida por Bohr (1928) se dá por duas
premissas e uma conclusão:

22



AS AULAS DE COMO (1928)

(P1) Os conceitos clássicos são indispensáveis para a descrição dos experimentos
quânticos.

(P2) A indivisibilidade dos fenômenos quânticos é um fato imposto pela natureza
e deve ser aceito como tal. Isto é, como cada medição envolve a troca de
uma quantidade finita de energia (de ao menos um quantum), nenhuma
medição seria rigorosamente idêntica à outra.

(C1) O uso dos conceitos clássicos tem sua limitação na descrição dos fenômenos
quânticos.
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O QUANTUM DE AÇÃO

Vamos partir de (P2). Uma das principais características que diferencia as teorias
clássica e quântica seria a introdução do postulado quântico, contido na
premissa de que ele:

[…] atribui a qualquer processo atômico uma descontinuidade essencial,
ou ainda uma individualidade, completamente estranha para as teorias
clássicas […]. (Bohr, 1928, p. 88).
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O QUANTUM DE AÇÃO

É precisamente a essa descontinuidade inerente ao processo de medição que
Heisenberg se refere nas relações de indeterminação.

Tal postulado declara que toda e qualquer interação entre (ao menos) dois
sistemas é caracterizada pela troca de energia de (ao menos) um quantum, de
modo que qualquer medição envolve uma interação entre o fenômeno quântico
e as agências de medição.
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DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES

• A descrição ondulatória é
apropriada para certo tipo de
experimento

• viz. quando não preparamos o
experimento para saber responder
por qual fenda o elétron passou

• O mesmo se dá para a descrição
corpuscular

• viz. quando é precisamente isso que
queremos saber

Figura 6: A complementaridade
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A PRIMAZIA DA DESCRIÇÃO CLÁSSICA

• Na linguagem clássica, não
há conceitos análogos aos
conceitos quânticos.

• Não há significado intuitivo
para a superposição.

• Por isso, devemos nos
comunicar pelo vocabulário
clássico

Figura 7: A cisão entre o clássico e o quântico
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A PRIMAZIA DA DESCRIÇÃO CLÁSSICA

• E.g. resultados
bem-definidos.

• Aparelhos macroscópicos
causam a classicidade do
comportamento

Figura 8: A cisão entre o clássico e o quântico
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ALGUNS PROBLEMAS INQUIETANTES PARA A ATITUDE AXIOLÓGICA EINSTEINIANA

• Mas por que devemos usar a
linguagem clássica?

• O que acontece entre dois
experimentos?

• Aparelhos macroscópicos não são
formados por componentes
quânticos?

• O que significa “medir”?
• Como isso pode ser uma descrição
da realidade?

Figura 9: A interpretação de Copenhague
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A SOLUÇÃO

Figura 10: (Mermin, 2004)
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“[…] Não existe mundo quântico. Existe apenas uma
descrição física quântica abstrata. É errado pensar
que a tarefa da física é descobrir como é a natureza.”

A. Petersen (1963), “The Philosophy of Niels Bohr”,
Bulletin of the Atomic Scientists, 19, 7, pp. 8–14, p. 14.



DISCUSSÃO I

Em que sentido isso é uma explicação?

Os estados possíveis de sistemas físicos são representados em um espaço
matemático, e os estados que nos interessam são representados por elementos
particulares nesse espaço.

A saber, com uma regra de medição que conecta a representação final com o que
de fato observamos.

Mas isso tudo permanece um mistério.

A teoria é absolutamente silenciosa sobre seu significado, e a interpretação
padrão não nos ajuda a entender.

Não há referências sobre o que acontece por trás dos experimentos.
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DISCUSSÃO II

Isso é o que faz da mecânica quântica uma teoria sui generis: é uma teoria física
sem uma imagem física clara.

Não sabemos sobre o que estamos falando.

Na ciência, em geral a interpretação dos termos matemáticos é direta. A ecologia
populacional possui variáveis estatísticas. Essas variáveis representa o número
de indivíduos, nascimentos, mortes, etc.

Na MQ isso não é direto e os fundadores da teoria não parecem levar muito a
sério que isso seja necessário.

O máximo que temos é a Regra de Born indicando probabilidades de resultados
de medida.

Mas isso não nos diz o que tais estados são! (Nem quais de fato são o caso!)
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DISCUSSÃO III

Ainda que tomemos a MQ como uma receita, sem uma interpretação física, seu
sucesso experimental (novamente: ainda que tomado como um simples catálogo
de fenômenos) choca nossas intuições metafísicas formadas pela física clássica.

O desafio é o seguinte: por um lado, nenhuma interpretação pode ser dada
inequivocamente em termos metafísicos que nos são familiares; por outro, os
fenômenos não são explicados pela teoria porque não sabemos como eles
podem descrever o mundo.
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QUESTÕES ABERTAS

• Qual o significado físico e filosófico da superposição?
• Em virtude do que não encontramos superposições quando medimos um
sistema quântico?
Einstein: Em virtude da MQ não ser uma descrição física completa!
Bohr: Em virtude das descrições serem complementares, e indicarem nossa
limitação epistêmica!
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O GRANDE DRAGÃO DE FUMAÇA REVISITADO

Figura 11: Einstein: O dragão está atrás da fumaça! Bohr: O dragão é a fumaça!
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“[…] acho que posso dizer com segurança que
ninguém entende a mecânica quântica.”

R. Feynman (1965), The Character of Physical Law, MIT
Press, Cambridge, p. 129
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Até a próxima aula!
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