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RESUMO 

 

Neste trabalho buscamos responder, mediante pesquisa historiográfica, à seguinte questão: de 

que forma ocorreu o desenvolvimento daquilo que hoje conhecemos como princípio de 

incerteza? Ou melhor: Qual o contexto teórico que possibilitou Heisenberg chegar às suas 

considerações acerca da mensuração de grandezas quânticas canonicamente conjugadas? Em 

conformidade com tal questionamento, tomamos como objetivo geral descrever o contexto e a 

forma com que o “princípio de incerteza” foi elaborado por Heisenberg. Para tanto, utilizamos 

importantes fontes secundárias e documentação primária, como o artigo de 1927, livros de 

Heisenberg e a correspondência enviada por ele a Pauli pouco antes de elaborar o referido 

artigo. Não encontramos estes materiais em vernáculo (somente o artigo, e em inglês). Tendo 

em vista isso, elencamos como um dos objetivos específicos, traduzir para o português (e 

comentar) o artigo de Heisenberg de 1927 e traduzir diretamente do original alemão a carta 

enviada a Pauli. Além deste, buscamos também compreender a elaboração do “princípio de 

incerteza” com base nessas fontes e no testemunho posterior do próprio Heisenberg. Em 

linhas gerais, pode-se enxergar nas considerações de Heisenberg não apenas uma 

interpretação física para determinados aspectos do formalismo matemático que sustentava a 

mecânica quântica nesta época, mas também uma expressão da limitação do nosso 

conhecimento do mundo quântico.  Acreditamos que além de fornecer fontes em linguagem 

acessível e um relato mais aprofundado de como Heisenberg chegou às suas considerações - 

contribuindo, portanto, com a literatura específica-, nosso material possa também ser de valia 

em sala de aula para discussão, no ensino superior, da Natureza da Ciência (NdC), - uma 

temática cuja presença explícita ainda é bastante limitada, quer seja na formação de 

licenciandos, quer seja dos bachalelandos das áreas científicas. 

Palavras- chave: Mecânica Quântica; Princípio de Incerteza; Heisenberg; pesquisa 

historiográfica.  

  

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In this work we seek to answer, through a historiographic research, the following question: 

how did the development of what we know as the uncertainty principle occurred? Or rather: 

What is the theoretical context that allowed Heisenberg to come to his considerations about 

the measurement of canonically conjugated quantum greatness? In accordance with this 

question, we have as a main objective to describe the context and the way in which the 

"uncertainty principle" was elaborated by Heisenberg. For this, we use important secondary 

sources and primary documentation, such as the 1927 article, Heisenberg's books, and the 

correspondence he sent to Pauli shortly before drafting the article. We did not find these 

materials in the vernacular (only the article, in English). In view of this, we have listed as one 

of the specific objectives, translating into Portuguese (and commenting) the Heisenberg 

article of 1927 and translating directly from the German language the original letter sent to 

Pauli. Besides this, we will also try to understand the elaboration of the "uncertainty 

principle" based on these sources and the later witness of Heisenberg himself. In general 

termes, we can see in Heisenberg's considerations not only a physical interpretation of certain 

aspects of mathematical formalism that supported quantum mechanics at this time, but also an 

expression of the limitation of our knowledge about the quantum world. We believe that in 

addition to provide accessible language sources and a more detailed account of how 

Heisenberg came to his considerations - contributing thus, to the specific literature - our 

material may also be of value in the higher education classroom for discussion, of the nature 

of Science, - a subject whose explicit presence is still quite limited, in the training of 

graduates or bachalors of scientific areas.  

 

 

Keywords: Quantum Theory; Principle of Uncertainty; Heisenberg; Historiographical  

research.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha por trabalhar com a presente temática deste estudo, no âmbito de uma 

dissertação de mestrado acadêmico, esteve diretamente relacionada ao meu interesse pessoal 

pela história da física quântica. Esse interesse aumentou nos primeiros períodos de minha pós-

graduação; ocasião em que cursamos algumas disciplinas que tratam da física moderna e 

contemporânea. Neste ínterim, desenvolvi alguns trabalhos que envolviam determinados 

aspectos da “velha teoria quântica” e da teoria quântica ondulatória. Esse último aspecto 

terminou por me despertar o interesse também pela mecânica quântica matricial - que contou 

com a contribuição de Heisenberg - e noutros trabalhos do físico alemão, dentre eles seu 

artigo de 1927 (HEISENBERG, 1927).   

 Em 2017, completou-se, pois, noventa anos do “Über den anschaulichen Inhalt der 

quantentheoretischen Kinematik und Mechanik”, um artigo assinado por Heisenberg e 

publicado pelo Zeitschrift für Physic. O referido artigo figura-se entre os trabalhos mais 

seminais da física moderna e contém considerações acerca daquilo que hoje denominamos 

“princípio de Incerteza” de Heisenberg. Em linhas gerais, pode-se afirmar que ele representa 

uma formulação clara de determinados aspectos do formalismo matemático que sustentava a 

mecânica quântica na época; expressando não somente uma interpretação física para a tão 

conhecida relação de não comutação entre determinadas grandezas quânticas mas também 

uma limitação do nosso conhecimento do mundo quântico (BALSAS, 2013; p.74; JAMMER, 

1966, p.328).   

Mas de que forma ocorreu o desenvolvimento daquilo que hoje conhecemos como 

princípio de incerteza? Ou melhor: Que contexto possibilitou Heisenberg chegar às suas 

considerações acerca da mensuração de grandezas quânticas canonicamente conjugadas?   Em 

conformidade com tal questionamento, tomamos como objetivo geral descrever (ou, mais 

modestamente, esboçar) o contexto do artigo de Heisenberg de 1927, dentro da perspectiva do 

desenvolvimento da mecânica quântica da época. Nossa pesquisa, portanto, tem um caráter 

descritivo e qualitativo.     

 A pesquisa qualitativa, relembremos, é utilizada em casos como o nosso, em que se 

procura descrever, compreender de forma mais aprofundada ou explicar relações entre 

determinados fenômenos ou aspectos que não podem ser explorados através de um 

levantamento numérico ou um tratamento estatístico de dados, por exemplo. Dentro dessa 



9 
 

 

abordagem, utilizamos a pesquisa historiográfica para buscar na literatura uma resposta para 

nosso questionamento  

Segundo o professor Roberto Martins, pode-se chamar de “historiografia” a produção 

dos historiadores, o produto primário de sua atividade. Ela é constituída essencialmente por 

textos escritos e reflete sobre os acontecimentos históricos, agrega-lhe um caráter discursivo 

novo. Além disso, ela procura desvendar aspectos da história, embora não seja uma mera 

descrição da realidade histórica (MARTINS, 2005).  

Mesmo a historiografia sendo também “[...] uma atividade humana, dinâmica, que 

muda ao longo dos tempos, sofre modismos, incorpora diferentes valores e regionalismos”, 

devemos nos atentar para alguns princípios básicos, como por exemplo, o respeito pelo 

contexto histórico (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011). Interpretar o passado 

anacronicamente, isto é, com valores, ideias e crenças de outra época, ou mediante normas e 

padrões atuais, por exemplo, é um dos equívocos ao qual o historiador deve se atentar, uma 

vez que uma leitura anacrônica de determinado material pode resultar, por exemplo, numa 

descrição tendenciosa, em que o pesquisador pode terminar por selecionar e descrever apenas 

os fatos que corroborem seu ponto de vista e ocultar outros que entrem em conflito. Neste 

caso, ele não estará apresentando as ideias daquele estudioso de forma fiel, uma vez que 

omitiu aspectos importantes do enredo, o que pode tornar sua narrativa parcial e tendenciosa 

(MARTINS, 2005).  

No caso específico do artigo, as implicações e dificuldades de uma leitura anacrônica 

ficaram particularmente evidentes. O artigo de Heisenberg, aqui traduzido, apresenta 

determinados aspectos do formalismo matemático da mecânica quântica vigente na época que 

parecem um tanto obscuros quando analisados sob o ponto de vista dos métodos atuais. Deste 

modo, acreditamos que o entendimento pleno daquele material só pode ser atingido com um estudo 

aprofundado do formalismo matemático da teoria de Dirac-Jordan e dos métodos matemáticos 

utilizados naquele contexto específico. Não obstante, isso não compromete o entendimento do artigo e 

de suas ideias mais originais.  

Nosso relato histórico valeu-se fundamentalmente da consulta a fontes originais e a 

obras que tratam da história da teoria quântica (algumas delas renomadas, a exemplo de 

MEHRA & RECHENBERG, 1982; JAMMER, 1974 e JAMMER, 1966). A consulta a fontes 

secundárias caracteriza, pois, a chamada pesquisa bibliográfica, através da qual o pesquisador 

explora na literatura específica estudos já realizados que se relacionem ao trabalho a ser 

desenvolvido, ou que forneçam subsídios necessários a um maior domínio e compreensão do 

tema em questão. Este estágio envolve a consulta a livros, artigos científicos de revistas, 
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reimpressões de artigos antigos, enciclopédias, entre outros. O levantamento bibliográfico 

implica, pois, a utilização de materiais elaborados a partir de outros estudos ou elaborados a 

partir da análise de uma obra original, por exemplo – isso, evidentemente, exige um maior 

cuidado na utilização das informações. Pois, como enfatiza Gil (2008, p. 51), um trabalho 

utilizando essas fontes poderá reproduzir ou até aumentar os seus erros, razão essa pela qual o 

pesquisador deve assegurar-se das condições em que tais materiais foram produzidos, além de 

utilizar fontes diversas para analisar de forma cuidadosa cada informação a fim de descobrir 

eventuais contradições ou incoerências entre as fontes consultadas.  

 Utilizamos como fontes primárias além de alguns livros escritos por Heisenberg 

(HESENBERG, 1930; HEISENBERG, 1971), seu artigo de 1927, ao qual nos referimos 

anteriormente, e a carta original enviada por Heisenberg a Pauli. Não encontramos na 

literatura nenhuma tradução dessa carta nem para o português, nem para inglês; quanto ao 

artigo, excetuando-se a versão original alemã
1
, a obra pode ser encontrada reimpressa numa 

versão inglesa, porém em um livro relativamente pouco acessível à comunidade acadêmica de 

não historiadores (WHEELER; ZUREK, 1983). Destas dificuldades surgiu o primeiro 

objetivo específico do presente trabalho: traduzir para o português o artigo de Heisenberg de 

1927 e traduzir diretamente do original alemão
2
 a carta enviada a Pauli em fevereiro do 

mesmo ano. Além deste, buscaremos, também, compreender a elaboração do “princípio de 

incerteza” com base nesses materiais e no testemunho posterior do próprio Heisenberg.  

Em contraste com a tendência positivista de outrora, fontes primárias não são mais 

consideradas documentos oficiais que contêm “a verdade sobre o passado”, sendo atualmente 

vistos mais como artefatos culturalmente produzidos que refletem intencionalidades de 

personagens (BATISTA; FERREIRA; FREITAS, 2015), não possibilitando, portanto, acessar 

a verdade de como foi desenvolvido o trabalho do pesquisador, mas sim o modo como ele 

escolheu retratar/relatar determinados elementos de sua pesquisa ou suas ideias; não 

representando o que ele pensava, mas o que ele quis dizer que pensava a um determinado 

interlocutor. Apesar disso, acreditamos que a aproximação a carta a Pauli é importante nesse 

contexto por mostrar como as ideias do Heisenberg se apresentavam ainda na fase inicial de 

                                                             
1
 Disponível em: <https://people.isy.liu.se/jalar/kurser/QF/references/Heisenberg1927.pdf>. Acesso em Nov. de 

2017.  

 
2
 Agradecemos aqui o compromisso e o empenho do professor de alemão Sr. Luan Florêncio, haja vista sem a 

sua ajuda não teríamos conseguido tal objetivo. Por se tratar da tradução de um texto histórico, o conhecimento 

do idioma não propicia todas as habilidades requeridas de um historiador para a leitura do texto original. Muito 

embora o Sr. Florêncio possua também formação na área das ciências físicas - o que facilitou enormemente 

nosso trabalho -, a tradução da carta exigiu também uma revisão técnica mais cuidadosa de determinadas 

considerações de Heisenberg, principalmente as de ordem física e mais abstratas.  
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suas especulações: é um testemunho de como suas concepções estavam se maturando em sua 

mente. Ademais, considerando que a localização de fontes primárias não é trivial e, menos 

trivial ainda, é encontrá-las em vernáculo, “sendo essa uma necessidade importante para o seu 

uso didático em nosso país” (Ibid), a tradução da carta para o português, que aqui 

disponibilizamos, pode possivelmente ser utilizada no ensino superior como possibilidade de 

inserção de fontes primárias da História da Ciência em sala de aula.   

Acreditamos que além de fornecer fontes em linguagem acessível e um relato mais 

aprofundado de como Heisenberg chegou às suas considerações - contribuindo, portanto, com 

a literatura específica-, nosso material possa também ser de valia em sala de aula para 

discussão, no ensino superior, da Natureza da Ciência (NdC), - uma temática cuja presença 

explícita ainda é bastante limitada, quer seja na formação de licenciandos, quer seja dos 

bachalelandos das áreas científicas (FERREIRA; MARTINS, 2012, p.156). Os recortes aqui 

apresentados podem ajudar a mostrar os pesquisadores como seres humanos historicamente 

situados numa época e num contexto específicos:  também expressam erros, fracassos e 

emoções na descrição de suas pesquisas, e estão submetidos às limitações e anseios próprios 

da ciência de sua época. Além disso, a cooperação e as controvérsias, presentes em alguns 

recortes deste trabalho, mostram-se também serem fatores fundamentais no processo de 

elaboração da mecânica quântica na época (como o são ainda em tempos atuais), e podem 

igualmente serem exploradas no tratamento da temática NdC. 

Segundo enfatiza Martins (2006, p. xxii), os relatos históricos, quando estudados 

adequadamente, também permitem perceber o processo social (i.e. coletivo) e gradativo de 

construção do conhecimento, “permitindo formar uma visão mais concreta e correta da real 

natureza da ciência, seus procedimentos e limitações”. Importante que o aluno perceba que o 

conhecimento não brota de forma acabada na mente de “grandes gênios”. Não raro, as teorias 

que aceitamos atualmente foram propostas de forma confusa, com muitas falhas, e muitas 

vezes sem nenhum aporte observacional ou experimental, e apenas gradualmente “as ideias 

vão sendo aperfeiçoadas, através de debates e críticas”.  

 Importante destacar que nossa proposta se detém mais ao aspecto internalista do 

desenvolvimento das ideias de Heisenberg; e muito embora priorizemos mais aspectos 

“teóricos” e “científicos”, em detrimento de outros, estamos cientes que contextos como o 

social, econômico, político ou religioso, por exemplo, podem também ter grande influência no 

desenvolvimento das ideias científicas. É importante, portanto, assinalar que nossa proposta 

materializa apenas um “recorte” possível para investigação, mas que, ao mesmo tempo, essa 

escolha não implica a negação da contribuição de outros contextos. Haja vista a grande 
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dificuldade de conciliar, de forma coerente, os aspectos internalistas e externalista numa 

pesquisa desta natureza, decidimos não priorizar outros contextos, muito embora ao longo do 

texto se faça rápida menção a outros elementos.  

Nosso trabalho segue o seguinte plano organizacional: no segundo capítulo, traçamos 

alguns dos aspectos que permearam a teoria quântica na época em que Heisenberg elaborou 

seu artigo de 1927, a descoberta da relação de não comutação entre determinados observáveis 

quânticos, um esboço da formação da mecânica matricial e ondulatória, a situação conceitual 

inerente à física quântica da época e as considerações iniciais de Heisenberg acerca do 

princípio de incerteza. No terceiro capítulo, apresentamos uma tradução integral do artigo de 

Heisenberg para o português, somada a alguns comentários adicionais.  No quarto capítulo, 

discutiremos aspectos outros que não foram relatados no segundo capítulo, mas que 

terminaram por substanciar a importância do artigo de 1927 e do princípio de Heisenberg para 

o desenvolvimento de uma das interpretações da teoria quântica no período imediatamente 

posterior ao artigo sobre as relações de incerteza; a interpretação da Escola de Copenhague 

para a mecânica quântica; a V reunião de Solvay e os opositores das novas ideias. Por fim, 

disponibilizamos em anexo a tradução da carta enviada a Pauli.  
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2 A SITUAÇÃO CONCEITUAL DA FÍSICA QUÂNTICA EM 1926/1927: UM 

RESUMO 

 

 No curto período que vai de meados de 1925 a início de 1926, surgem as duas 

teorias que passaram a tratar dos fenômenos quânticos: a Mecânica matricial (criada por 

Heisenberg e posteriormente desenvolvida por ele e por Born, Jordan e Pauli) e a Mecânica 

ondulatória (criada por Erwin Schrödinger). Apesar do poderoso formalismo matemático 

inerente a essas teorias, a física quântica, como um todo, permanecia permeada de problemas 

quando o assunto era a relação entre o formalismo e sua interpretação física. Esta disparidade 

entre formalismo e concepções intuitivas constituía a raiz de sérias dificuldades e 

contradições. 

No início de 1927, após se debruçar sobre esses problemas, envolvendo a 

interpretação do formalismo das recém-criadas mecânicas quânticas, Heisenberg chegou a 

certas conclusões que foram inicialmente comunicadas por carta a seu amigo Wolfgang Pauli 

e, logo em seguida, publicadas em forma de artigo, que continha discussões acerca dos 

problemas já mencionados e algumas considerações acerca daquilo que se chamou 

posteriormente de “Princípio de Incerteza” (P.I.).  Muito embora alguns dos aspectos 

qualitativos por trás do P. I. já estejam implicitamente presentes no formalismo matemático 

recém-desenvolvido à época por Paul Dirac e Pascoal Jordan (que engloba as duas teorias 

recém-criadas), pode-se dizer que o artigo de Heisenberg representa uma interpretação e outra 

formulação acerca de alguns daqueles aspectos.  

No capítulo que se segue, traçamos de forma resumida alguns dos aspectos que 

permearam a teoria quântica à época em que Heisenberg elaborou seu artigo de 1927.  

 

2.1 O surgimento da mecânica matricial e a descoberta de uma relação não comutativa 

em física 

 

Em Julho de 1925, o Zeitschrift für Physik recebeu para publicação o “Über 

quantentheoretiche Umdeutung kenematicher und mechanischer Beziehungen”, um artigo que 

tinha como principal pretensão, segundo seu autor, o jovem físico alemão Werner Heisenberg, 

estabelecer uma base para a mecânica quântica teórica, fundamentando-se exclusivamente em 

relações entre quantidades que, em princípio, fossem observáveis (HEISENBERG, 1925).  A 

ideia concebida nesse trabalho, basicamente, foi representar determinadas quantidades físicas 
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por um conjunto de números complexos dependentes do tempo: uma abordagem cujas 

implicações foram exploradas pouco tempo depois em trabalhos comunicados por Born e 

Jordan e pelo próprio Heisenberg em coautoria com os dois primeiros (MEHRA, 

RECHENBERG, v.2, 1982, p.291; JAMMER, 1974, p. 21).   

O artigo, acima citado, representa o resultado de um intenso trabalho matemático 

desenvolvido por Heisenberg nos dias em que se manteve isolado na ilha de Heligoland para 

amenizar uma severa crise alérgica. Neste período que marca, segundo Max Jammer (1974, p. 

21), o início do desenvolvimento da moderna mecânica quântica, Heisenberg lidava com 

alguns problemas já bem conhecidos pela teoria quântica vigente. Um destes problemas era 

conjecturar fórmulas que permitissem expressar as intensidades das linhas do espectro de 

emissão do átomo de hidrogênio. Em suas memórias posteriores, o físico relembra a 

dificuldade de tentar resolver o problema utilizando métodos já conhecidos: 

 

Fiz minha primeira tentativa [...] usando mais ou menos os mesmos métodos que se 

haviam comprovado úteis em meu trabalho com Kramers
3
 em Copenhagen. Essa 

tentativa levou a um beco sem saída: descobri-me num emaranhado impenetrável de 

complexas equações matemáticas, sem escapatória. Mas o trabalho ajudou a me 

convencer de uma coisa: era preciso ignorar o problema das órbitas dos elétrons no 

átomo e tratar as frequências e amplitudes associadas às intensidades das linhas 

como substitutos perfeitamente adequados. Pelo menos, essas grandezas podiam ser 

diretamente observadas [...] Minha tentativa de aplicar esse esquema ao átomo de 

hidrogênio havia malogrado ao esbarrar nas complicações desse problema específico 

(HEISENBERG, 1996, p.75, grifo nosso).   

 

Heisenberg (1996) prossegue relatando como passou a utilizar o oscilador como 

modelo de um sistema mecânico matematicamente mais simples, cujas oscilações podiam 

servir de modelo para as vibrações tratadas pela física atômica. Embora não utilizasse o 

oscilador para imitar realisticamente determinados fenômenos da natureza - como já havia 

sido feito por outros físicos-, o teórico imaginou que o oscilador poderia fornecer uma 

representação aproximada da radiação do átomo de hidrogênio baseada no modelo de Bohr 

(MEHRA & RECHENBERG, 1982, v. 2, p. 234). Essa abordagem fundamentada em 

quantidades que pudessem ser diretamente observadas, juntamente com o emprego do 

oscilador, foi de grande importância para a criação da mecânica matricial. Criação essa que, 

diga-se de passagem, não foi nem direta nem feita unicamente por Heisenberg. 

 Não obstante, Heisenberg reconhece a importância de alguns estudos anteriores: na 

introdução de seu artigo, ele faz referência à condição de frequência de Bohr e à teoria de 

                                                             
3
 Consultar (MEHRA, RECHENBERG, v. 2, pp. 170-190) e (VAN DE WAERDEN, 1967, p. 223).  
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dispersão de Kramers, à regra de discretização de Born para diferenciais e à teoria de 

dispersão, escrita em coautoria com Kramers, no início de 1925 (MEHRA, RECHENBERG, 

1982, v.2, p. 295; HEISENBERG, 1925). Cassidy (1992, pp.181-2) acrescenta, ainda, a 

importância do princípio da correspondência, a desconstrução relativística de Pauli do modelo 

básico de Werner em 1925, a superação da teoria BKS e a reedificação por Heisenberg do 

modelo físico básico em dualidades recíprocas.     

Por ora, podemos resumir, grosseiramente, a fabricação da mecânica quântica de 

Heisenberg em alguns pontos principais. Primeiro, ele tornou o critério positivista de 

“visualizabilidade” das grandezas físicas como postulado básico de sua teoria.  Sua rejeição 

pelas quantidades inobserváveis se baseou em dois fatos empíricos: a impossibilidade 

experimental de medi-las diretamente e a falha prática da teoria, que afirmava ser possível 

mensurá-las. Depois, reinterpretou as equações da cinemática clássica como fórmulas não 

clássicas na teoria atômica, fazendo uso de propriedades observáveis da radiação emitida por 

osciladores atômicos virtuais. Além disso, substituiu as quantidades da cinemática clássica 

pelas quantidades ópticas de frequência e intensidade. Convém ressaltar que o princípio de 

correspondência de Bohr está intimamente relacionado com as etapas anteriores. Por meio 

dele, Heisenberg cogitava a possibilidade de descobrir uma solução não apenas para um ou 

outro problema particular em física quântica, mas também para todo o esquema matemático 

de uma nova teoria. Por último, Heisenberg eliminou da teoria as órbitas mecânicas, 

substituindo-as pelo o que se tornou conhecido por elementos de matrizes. Esta última etapa 

estava implicitamente contida no artigo supracitado no início desta seção. (CASSIDY, 1992, 

p.197 e nota 78, p.583; JAMMER, 1966, pp. 199-200).  

Ainda no que se refere aos trabalhos de Heisenberg envolvendo o modelo de 

oscilador e as quantidades observáveis, descrevemos, a seguir, de maneira sucinta, como ele 

encontrou sua regra de multiplicação que envolvia osciladores atômicos e as propriedades 

observáveis
4
, e os trabalhos que se seguiram - etapas fundamentais para a descoberta posterior 

                                                             
4
 Parece-nos conveniente aqui o comentário que Mário Bunge traz acerca da pretensão da maioria dos teóricos 

quânticos em fazer com que seus constructos idealizados se reduzam ou a itens observacionais ou a artifícios 

para computar observáveis. Segundo ele, “Quando essa pretensão se torna evidentemente absurda – como ficou 

patente para Heisenberg em relação à mecânica quântica – então, em vez de mudar de posição filosófica, o físico 

passa amiúde a queixar-se de que as teorias anteriores não eram bastante fiéis ao credo oficial, e passa a propor, 

eventualmente novas teorias, supostamente livres dos não-observáveis” (BUNGE, 2000, p.32). Como veremos 

mais adiante, o apelo a grandezas observáveis não é algo exclusivo de Heisenberg, sendo já utilizado em outros 

momentos. Não obstante, veremos que algumas de suas visões (a de considerar somente grandezas observáveis, 

por exemplo) sofrerão grandes mudanças no seu artigo sobre o “princípio de Incerteza” de 1927, que 

comentaremos com mais detalhes em um momento posterior.    
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de uma relação não comutativa entre determinadas grandezas da teoria quântica. Tal relação 

será discutida por Heisenberg no artigo de 1927, quando a interpretará fisicamente como uma 

limitação quanto à atribuição de valores simultâneos para duas variáveis canonicamente 

conjugadas.   

Na mesma época em que Heisenberg trabalhava no problema do oscilador, Max Born 

e seu assistente, o jovem Pascual Jordan, também já desenvolviam trabalhos sobre uma 

mecânica quântica de sistemas não periódicos. Por volta de maio de 1925, os dois 

estabeleceram que as quantidades de transição, ou os termos de suas fórmulas que 

representam aproximadamente números de saltos quânticos, sempre correspondem aos 

quadrados das amplitudes das vibrações harmônicas clássicas que produziam as intensidades 

de luz (radiações) observadas correspondentes aos saltos quânticos em questão
5
. Born e 

Jordan buscaram redefinir a radiação em termos dessas quantidades de transição. Heisenberg, 

por outro lado, tentou descobrir a mecânica quântica de um oscilador não harmônico dos 

correspondentes osciladores harmônicos virtuais (CASSIDY, 1992, p.198).  

Resolver um problema de dinâmica na velha teoria quântica consistia em duas 

etapas: a equação de movimento 0)(xfxm   deveria ser resolvida e a condição quântica

nhdtxmpdqJ 2  deveria ser satisfeita
6
 (JAMMER, 1966, p.202). Sob este ponto 

de vista, a novidade que estava por trás da nova abordagem de Heisenberg consistia em 

introduzir uma nova cinemática (como veremos logo adiante) em vez de um novo tipo de 

mecânica, segundo explica Van der Waerden (1967, p.29).   

Em sua busca por uma nova cinemática, Heisenberg teve uma ideia completamente 

nova. Ele assumiu que a equação usual de movimento de um elétron poderia ser mantida e 

que somente a interpretação cinemática da quantidade x como uma localização dependente do 

tempo deveria ser rejeitada. A questão que surge é o tipo de quantidade que deve ser 

substituída por x na equação de movimento. No caso clássico, uma função x(t) que representa 

                                                             
5
 Carta de Born a Landé, 14 de julho de 1925; citada por Cassidy, 1992, nota 79, p. 583. Importante destacar que 

num trabalho submetido em coautoria com Jordan em Junho do mesmo ano, Born já propunha lidar apenas com 

aquelas equações clássicas em que todas as quantidades correspondessem a propriedades observáveis dos 

sistemas atômicos (MEHRA & RECHENBERG, 1982, v.3, p. 7).  

 

 
6
 Ao reconhecer que a quantização do momento angular (utilizada na regra de quantização de Bohr), em termos 

de coordenadas planas, baseada na condição hndp (onde p é o momentum (angular) correspondente 

ao ângulo azimutal e a integral é estendida sobre o período de ), Sommerfeld postulou que os estados 

estacionários de um sistema periódico com f graus de liberdade são determinados pala condições que “a integral 

de fase de qualquer coordenada é uma integral múltipla do quantum de ação” (JAMMER, 1966, p.91). 
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um movimento harmônico mais complexo (um conjunto de osciladores acoplados, por 

exemplo) pode ser expandida numa série de Fourier ...)( 3

3

2

21

tititi eaeaeatx  ou 

,)( tieatx  onde aα representa a amplitude de oscilação, ω a frequência angular e t 

o instante
7
. Na velha teoria quântica, por outro lado, tanto os coeficientes aα quanto a 

frequência dependem do número quântico n; então, ao invés da série anterior, Heisenberg 

escreveu 
ti nenatx )()(  (VAN DER WAERDEN, 1967, p.29).       

A reinterpretação de Heisenberg iniciou-se com cada oscilador individual. Ele 

considerou o n-ésimo termo da série de Fourier, 
ti nena )( , como um oscilador virtual. Uma 

vez que cada oscilador representa um salto quântico de um estado estacionário n ao estado n - 

α, a frequência e a amplitude podem ser reescritas de forma a refletir essa combinação de 

estados. A nova ideia de Heisenberg consistia em substituir os termos da série de Fourier por 

um novo tipo de termo: 
tnnienna ),(),( , onde n e n – α são, respectivamente, os 

números quânticos inteiros dos estados inicial e final no salto quântico; ω(n, n - α) é a 

frequência da radiação emitida ou absorvida pelo oscilador virtual e a(n, n - α) é a amplitude 

do oscilador virtual
8
 (CASSIDY, 1992, p. 199; VAN DER WARDEN, 1967, p.29).  

Do ponto de vista da física clássica, pode-se obter a intensidade da radiação emitida 

elevando-se ao quadrado os valores de amplitude aα (CASSIDY, 1992, p.200). Heisenberg 

procurou, naturalmente, a regra de multiplicação correspondente para as amplitudes dos 

osciladores quânticos virtuais que produziam as relações de intensidade das linhas espectrais 

observadas. A próxima questão era saber qual é a correspondente relação para o caso não 

clássico. Na teoria atômica de Bohr, a relação pode corresponder a dois saltos quânticos 

sucessivos. A frequência emitida, ω(n, n-2), pode, então ser interpretada como sendo igual à 

                                                             
7
 A bem da verdade, qualquer quantidade dependente do tempo ξn= ξn(t) pode ser representada, classicamente, 

por uma expansão de Fourier ].),(2exp[),(),( tninxnn
Onde a τ-ésima 

componente de Fourier ξ (n, τ) é a amplitude x(n,τ) e a frequência ν(n, τ) = τν (n,1)= τν (JAMMER, 1966, p. 

200).   

 
8
 Uma constante real, neste estágio. Relembrando essa fase do trabalho, Heisenberg escreveu muitos anos 

depois: “Em mais alguns dias, tornou-se-me [sic] claro o que teria de tomar o lugar das condições quânticas de 

Bohr-Sommerfeld numa física atômica que trabalhasse exclusivamente com grandezas observáveis. Também 

ficou evidente que, com esse pressuposto adicional, eu havia introduzido uma restrição crucial na teoria” 

(HEISENBERG, 1996, p. 76).   
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adição de duas frequências individuais, que representam dois saltos quânticos para baixo (com 

níveis de energia menores), de n a n-1 e n-1 a n-2; isto é,  ω(n, n-2) = ω(n, n-1) + ω(n-1, n-2), 

segundo explicam Cassidy (p.200) e Van der Waerden (p.34).  

Consequentemente, a relação quântica correspondente ao quadrado de um harmônico 

é 

tnnnnnitnni ennannaennb )]2,1,()1,([

11

)2,(

2 )2,1()1,()2,(            (1) 

A amplitude, que produz a intensidade da linha espectroscópica de frequência ω, não é 

dada por um simples quadrado de termos, mas sim pela relação:  

                                       ).2,1()1,()2,( 112 nnannannb                                   (2) 

Uma vez que mais de dois saltos quânticos sucessivos podem estar envolvidos na 

transição entre os estados n e n-β (β inteiro), foi uma suposição natural de Heisenberg somar 

todos os termos representantes dos saltos quânticos envolvidos entre os estados intermediários 

n-α: 

                                       ),,(),(),( nnBnnAnnC                           (3) 

Em que o “produto-amplitude” C(n, n-β) foi expresso como uma soma de produtos de 

amplitudes A(n, n-α) e B(n-α, n-β). Além disso, A e B são quantidades complexas, como na 

teoria da dispersão. Esta regra de multiplicação, que é diferente de uma multiplicação usual 

entre duas séries de Fourier que descrevem as variáveis de sistemas periódicos clássicos, 

parecia fornecer a chave para a mecânica quântica de Heisenberg
9
  (CASSIDY, 1992, p. 200; 

MEHRA, RECHENBERG, v.3, 1982, p.9).  

                                                             
9 O “postulado quântico” de Bohr afirma que numa transição entre dois estados o sistema (átomo de hidrogênio) 

absorve ou emite radiação de frequência ν, igual à diferença de energia entre aqueles estados dividida pela 

constante de Planck , ou 
11,

1
nnnn WW

h
. Ao aplicar seu novo formalismo ao rotor, isto é, a um elétron em 

revolução em torno do núcleo com um raio de órbita a, o “postulado quântico” de Bohr, reescrito mediante seu 

novo tratamento matemático, assume a nova forma n
ma

h
nn 221,

4
, onde  representa a frequência da 

radiação emitida entre os dois níveis de energia (mais detalhes em BALSAS, 2013, p.52; JAMMER, 1966, 

p.203).   
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  Essa regra foi de crucial importância para Born identificar o produto entre A(n, n-α) e  

B(n-α, n-β) como uma multiplicação de duas matrizes. De forma mais clara: os diversos 

valores para dois inteiros dentro do parêntese produzem os vários elementos de uma matriz. 

Por exemplo, se n = 1, 2, 3 e n-α igual 1, 2, e 3, então uma matriz de valores de A é formada, 

com cada elemento da matriz correspondendo a um valor de n e n-α particular. Portanto, a 

matriz para A (n, n-α), por exemplo, seria do tipo abaixo, segundo (CASSIDY, 1992, p. 201). 

)3,3()2,3()1,3(

)3,2()2,2()1,2(

)3,1()2,1()1,1(

AAA

AAA

AAA

                                                                                                 (4) 

Afora sua estranha regra de multiplicação para as amplitudes do oscilador harmônico, 

Heisenberg ainda não tinha qualquer garantia que seu novo esquema matemático pudesse ser 

posto em funcionamento sem cair em contradições. O ponto chave que decidiria se o esquema 

se sustentaria ou fracassaria se resumia a um único princípio: o da conservação da energia. 

“Em particular, eu não tinha certeza de que o princípio de conservação da energia ainda fosse 

aplicável, e sabia perfeitamente que meu esquema se sustentaria ou malograria conforme esse 

princípio” (HEISENBERG, 1996, pp.76-77). Após mais alguns cálculos
10

 mostrarem que 

todos os termos se harmonizavam com este princípio, Heisenberg envia um manuscrito de seu 

trabalho e uma carta a seu amigo Wolfgang Pauli no início de julho de 1925. Após a opinião 

animadora de Pauli, que o incentivou a prosseguir no caminho que havia tomado, Werner 

envia seus resultados também a Born, que os recebe em meados de julho. Ao reconhecer a 

importância daquele trabalho, Born o envia ao Zeitschrift für Physik para publicação, muito 

embora - como ele próprio recordou
11

 mais tarde-, não tenha avaliado o manuscrito por 

completo na ocasião imediata do recebimento (MEHRA & RECHENBERG, 1982, v.3, p.8 e 

nota 4; JAMMER, 1966, p.204).   

                                                             
10 Uma abordagem mais matemática deste estágio do trabalho de Heisenberg encontra-se em Mehra e 

Rechenberg, 1982, v. 2, pp. 251-260.   

 
11

 “Lembro que não li esse manuscrito por completo de uma só vez porque estava cansado e com medo de 

raciocínio difícil. Mas ao lê-lo depois de alguns dias, fiquei fascinado.” (Born, 1978, p.206, apud MEHRA, 

RECHENBERG, 1982, v.3, p.8; VAN DER WAERDEN, 1967, p. 36).  
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Nos meses seguintes ao surgimento daquela nova abordagem, foram feitos grandes 

avanços dentro da perspectiva iniciada por Heisenberg.
12

 De início, Born, o destinatário da 

segunda cópia do manuscrito, reconheceu, quase que de imediato, que o que estava por trás 

dos “conjuntos” em termos dos quais Heisenberg trabalhara com o problema do oscilador, era 

precisamente a álgebra matricial
13

; bem conhecida entre os matemáticos, mas pouco entre os 

físicos da época, a teoria matricial era conhecida em determinados círculos acadêmicos desde 

os anos 1850, quando foi desenvolvida nos trabalhos do matemático Arthur Cayley. A 

estranha regra de Heisenberg revelou a Born ser semelhante simplesmente a uma regra de 

“linha vezes coluna” de uma multiplicação de matrizes14 (MEHRA & RECHENBERG, 1982, 

v.3, p.11 e p.16; JAMMER, 1966, p.204).  

Grosso modo, Born observou que a expressão do “produto-amplitude” (somatório 

anterior), quando explorada do ponto de vista do formalismo matricial, conduz a uma 

reformulação da condição quântica de Heisenberg. Ele expressou o produto-amplitude como 

um produto de duas matrizes quadradas A e B,  
'

'' )(
n

nnnnnm BAC , e mostrou que, 

quando escrita em termos de uma coordenada de posição e de um momento conjugado, e 

tomando a condição de quantização da velha teoria quântica (baseando-se, portanto, no 

princípio de correspondência)
 

nhpdqJ , as grandezas posição e momento, quando 

representadas pelas  matrizes p e q não são comutativas, isto é, o produto pq é diferente do 

produto qp e, evidentemente,  sua diferença não é zero
15

.  

                                                             
12 “Em Göttingen, Born e Jordan acolheram as novas possibilidades e, em Cambridge, o jovem Dirac 

desenvolveu seus próprios métodos para solucionar os problemas envolvidos. Passados alguns meses, os 

esforços concentrados desses homens [e de Heisenberg, mais uma vez] fizeram surgir uma estrutura matemática 

coerente, que prometia abarcar os múltiplos aspectos da física atômica” (HEISENBERG, 1996, p. 77). 

 
13 “Após enviar o artigo de Heisenberg ao Zeitschrift für Physik para a publicação, eu comecei a ponderar acerca 

de sua multiplicação simbólica e logo me encontrei tão envolvido por ele que pensei o dia inteiro e mal podia 

dormir à noite. Sentia que havia algo de fundamental subjacente a ele... e numa manhã...eu de repente vi a luz: a 

multiplicação simbólica de Heisenberg nada mais era do que cálculo matricial, bem conhecido por mim das aulas 

de Rosanes [Jacob Rosanes, um pupilo do matemático Frobenius], dos meus dias de estudante em Breslau” 

(BORN, 1978, apud VAN DER WAERDEN, 1967, p.36). 

 
14

 Se denotarmos duas matrizes por (xmn) e (ymn), digamos, então o elemento (xymn) correspondente a m-ésima 

coluna e n-ésima linha da matriz resultante do produto de (xmn) por (ymn) é dado pela expressão 

kn

k

mkmn yxxy)( , uma regra que foi formulada pela primeira vez nos trabalhos de Caylay, setenta anos 

antes; embora somente para o caso restrito de matrizes quadradas finitas (JAMMER, 1966, p.204). 

 
15 Conferir Mehra e Rechenberg, 1982, v.3, p.10 e Jammer, 1966, p. 210. 
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Do ponto de vista da teoria matricial, isto não é nenhuma novidade, haja vista que a 

ordem em que duas matrizes são multiplicadas altera o resultado do produto. Born relembra: 

 

Era familiar para mim o fato de que a multiplicação de matrizes não é comutativa; 

assim, eu não fiquei tão intrigado com meu resultado. Uma inspeção mais cuidadosa 

mostrou que a fórmula de Heisenberg fornece somente o valor dos elementos 

diagonais (m=n) das matrizes pq - qp: ela diz que eles são iguais e têm o valor h/2πi. 

Mas o que eram os outros elementos m≠n  ?  

Aqui meu próprio trabalho construtivo se iniciava. Repetindo o cálculo de 

Heisenberg em notação matricial eu logo me convenci que o valor razoável dos 

elementos não diagonais deveria ser zero, e eu anotei a estranha equação                

pq - qp = 
i

h

2
1. Onde 1 é a matriz u nidade. Mas aquilo era apenas uma suposição, 

e minhas tentativas de prová-la haviam falhado (BORN, 1978 apud VAN DER 

WAERDEN, 1967, p. 37).   

 

Passados alguns dias, Born pede auxílio a seu colaborador Pascual Jordan, que 

conseguiu mostrar, com base nas equações canônicas de movimento, que a derivada temporal 

da matriz d = pq – qp é nula, o que implica, portanto, que todos os elementos não diagonais da 

matriz são iguais à zero. Em resumo, a regra fundamental de quantização pq - qp = 
i

h

2
1 foi 

rigorosamente provada com base nas equações de movimento, mostrando que pq – qp é uma 

matriz diagonal; além disso, mostrou-se que o fato de todos os elementos diagonais serem 

iguais a 
i

h

2
  é uma consequência do princípio da correspondência, considerada por Born 

(VAN DER WAERDEN, 1967, p.38; JAMMER, 1966, p. 211).  

           Dentre outras coisas, Jordan prova a fórmula pq – qp = 
i

h

2
1 utilizando a derivada 

temporal e também a validade da conservação da energia pelo mesmo método; também prova 

a condição de frequência de Bohr e, baseando-se na nova fórmula de quantização, justifica a 

suposição de Heisenberg que as probabilidades de transição no átomo são determinadas pelos 

quadrados dos valores absolutos dos elementos na matriz representante do momento elétrico. 

Esses resultados juntamente com a interpretação inicial de Born da multiplicação simbólica de 

Heisenberg e da fórmula pq – qp foram enviados ao Zeitschrift für Physik para publicação sob 

o título “Sobre a mecânica quântica”
16

 em setembro do mesmo ano, segundo explica Van der 

Waerden (1967, p. 38).  

 

                                                             
16 Disponível em (VAN DE WERDEN, 1967, p. 277).  
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As ideias contidas neste artigo foram mais uma vez aprofundadas pelos autores (com a 

colaboração de Heisenberg) e sofreram algumas generalizações, dando origem ao famoso 

artigo “Sobre a mecânica quântica II”
17

 em novembro do mesmo ano.  O artigo de Born, 

Heisenberg e Jordan, ou o “trabalho de três homens”, como também ficou conhecido, foi a 

primeira exposição consistente das fundações da mecânica quântica na sua formulação 

matricial. Ele generaliza os resultados do artigo anterior para sistemas arbitrários de número 

finito de graus de liberdade, introduz transformações canônicas e conduz a uma fundação de 

uma mecânica quântica de variáveis independentes do tempo tão bem quanto à de 

perturbações dependentes do tempo. Além disso, ela estabeleceu um método geral e 

logicamente consistente para resolução de problemas em mecânica quântica (JAMMER, 

1966, pp. 211-212; JAMMER, 1974, p.21).  

 

 

2.2 Antecedentes do “Princípio de Incerteza” 

 

A mecânica matricial, naquele estágio de desenvolvimento discutido acima, se 

observada sob o plano de fundo da dinâmica analítica clássica, esteve confinada basicamente 

ao tratamento de coordenadas de libração; contrastando, por isso, com a velha teoria quântica, 

que trabalhava primariamente com variáveis angulares. De fato, enquanto que a velha teoria 

em sua busca por transformações canônicas - que reduzem um problema em física quântica a 

movimentos cíclicos -, tinha o rotor como o protótipo básico, para a mecânica matricial esse 

protótipo era o oscilador (JAMMER, 1966, p. 294).  

Ainda sob o ponto de vista da mecânica analítica, um problema específico era saber 

se o método de Hamilton-Jacobi da dinâmica clássica poderia fornecer as frequências de 

sistemas periódicos, quando transferido diretamente à mecânica matricial. Esse problema deu 

origem ao que na época foi chamado de teoria de Dirac-Jordan, um novo e poderoso 

formalismo matemático dentro a teoria quântica.  

Esse formalismo, por sua vez, já continha alguns aspectos qualitativos que 

posteriormente foram resumidos em forma de princípio físico por Heisenberg. Em linhas 

gerais, a teoria surgiu, também, em 1926, quando Dirac e Jordan, independentemente, 

combinaram a recém-desenvolvida mecânica ondulatória de Schrödinger com a mecânica 

                                                             
17 Ibid, p.321. Poucas semanas após a publicação deste trabalho, Dirac chegou ao mesmo resultado (embora com 

outra abordagem) e concluiu que o comutador de duas quantidades canônicas, [x,y], dito produto de Heisenberg 

destas quantidades, é igual ao produto  i  pelo correspondente parêntesis de Poisson {x, y} dessas mesmas 

quantidades (BALSAS, 2013, p.83). 
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matricial, juntamente com a interpretação estatística de Born e obtiveram um esquema geral 

unificado (BALSAS, 2013, p. 84; JAMMER, 1966, p. 294 e 326). A mecânica quântica 

ondulatória, como veremos logo adiante, também contribuiu para agravar ainda mais o 

problema da relação entre formalismo matemático e uma interpretação física para a nova 

teoria quântica como um todo.  

Erwin Schrödinger publicou ao longo de 1926 uma série de comunicações em que 

propunha uma nova concepção dentro da física quântica. Na primeira delas, “Quantização 

como um problema de autovalor”, publicada em Janeiro, Schrödinger mostrou que a usual 

regra de quantização poderia ser substituída pelo requisito natural de finitude e valor único de 

uma determinada função espacial. Ao final de fevereiro, ele descobriu, para sua surpresa, que 

seu formalismo e o cálculo matricial de Heisenberg eram matematicamente equivalentes. 

Aproximadamente seis meses depois, é publicada sua quarta comunicação, que continha a 

teoria da perturbação e a equação de onda dependentes do tempo, segundo explica Max 

Jammer (1974, pp. 20-21). Evidentemente, não é nosso objetivo discutir aqui o surgimento e 

desenvolvimento da mecânica quântica ondulatória; citaremos apenas de passagem alguns 

pontos que julgamos convenientes à nossa posterior discussão do artigo de Heisenberg de 

1927; e, além disso, o formalismo da teoria ondulatória baseado na equação de onda de 

Schrödinger e a interpretação (a atual, pelo menos) para o quadrado do módulo da função de 

onda são muito bem conhecidos.   

Diferentemente da mecânica matricial completada poucos meses antes, que se apoiava 

numa reinterpretação positivista e numa interpretação corpuscular das entidades quânticas, a 

mecânica de Schrödinger era baseada numa perspectiva realista que combinava conceitos da 

teoria ondulatória com conceitos intuitivos da mecânica clássica, fundamentando-se, portanto, 

numa concepção ondulatória dos entes quânticos. Segundo esta interpretação, os entes 

quânticos são vistos como pacotes de onda localizados no espaço e são tratados como 

processos ondulatórios que evoluem de modo contínuo. Contudo, tal interpretação 

apresentava grandes dificuldades. A função de onda ψ é complexa e evolui não no espaço 

ordinário de configurações, mas num espaço abstrato, chamado espaço de Lebesgue
18

, o que 

se torna um grande impasse para uma interpretação realista; as ondas que representam as 

partículas sofrem dispersão com o passar do tempo; as frequências das riscas espectrais 

                                                             
18 Alguns anos mais tarde John Von Neumann mostrou que a mecânica quântica pode ser formalizada como um 

cálculo de operadores hermitianos no espaço de Hilbert. Von Neumann provou que as teorias de Schrödinger e 

de Heisenberg são meramente percepções particulares desse cálculo. Em suma, resolver um problema de 

autovalor de um operador no espaço de Lebesgue é equivalente a diagonalizar a matriz correspondente no espaço 

de sequência utilizado por Heisenberg (JAMMER, 1974, p.22).  
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previstas pela teoria não são múltiplos inteiros de uma frequência fundamental
19

; além disso,  

ψ depende do conjunto de observáveis escolhidos para esta representação
20

:sua representação, 

no espaço dos momentos, por exemplo, difere da representação no espaço de posições 

(BALSAS, 2013, pp.72-73; JAMMER, 1974, p.33).     

Do ponto de vista da mecânica ondulatória, a situação em 1926/1927 era 

essencialmente esta: o novo formalismo estabelecido por Schrödinger continha em seu apogeu 

um grande número de proposições e de termos não interpretados, tal como a função de onda. 

Apesar disso, ela permitia deduzir certas proposições envolvendo parâmetros associados com 

concepções de sentido empírico, tal como energia e comprimento de onda (JAMMER, 1974, 

p.24). Não obstante, este tipo de impasse envolvendo a relação entre o formalismo 

matemático proposto pelas teorias recém-criadas e nossas concepções intuitivas terminaram 

por gerar sérias dificuldades e contradições do ponto de vista de uma interpretação física da 

teoria quântica como um todo.   

A urgência desses problemas tornou-se particularmente evidente no verão de 1926, 

quando Schrödinger visitou o Instituto de Física Experimental da Universidade de Munique e 

apresentou um seminário sobre sua nova mecânica. Na ocasião, ele explicou os princípios 

matemáticos de sua teoria ondulatória - aplicando-os ao caso particular do átomo de 

hidrogênio, e discutiu sua própria interpretação da nova mecânica. A abordagem de 

Schrödinger causou uma ótima impressão entre os presentes por solucionar o problema do 

átomo de hidrogênio de forma mais simples e concisa utilizando métodos convencionais; 

além disso, a nova mecânica baseada numa concepção ondulatória parecia descartar da física, 

                                                             
19 Esse ponto é mencionado por Heisenberg no seu artigo sobre o princípio de incerteza de 1927: “Dessa forma, 

o raciocínio de Schrödinger somente é viável para o caso do oscilador harmônico por ele tratado; nos demais 

casos um pacote de ondas alarga ao longo do tempo por toda a vizinhança imediata do átomo” (HEISENBERG, 

1927, p. 73).  

 
20

 A dependência da função de onda com o espaço em que é representada mostrou-se depois ser uma 

consequência da já mencionada teoria de Dirac-Jordan, que foi um desenvolvimento posterior aos primeiros 

resultados de Schrödinger (JAMMER, 1974, p.33). Não discutiremos o formalismo matemático proposto pela 

teoria; mencionamo-la aqui apenas de passagem por ela ter sido discutida pelo próprio Heisenberg no seu artigo 

de 1927, e por ela ter sido a origem inclusive do Princípio de Incerteza (BALSAS, 2013, p.84; JAMMER, 1966, 

p.326; HEISENBERG, 1927, p.68). Segundo explica Balsas (Ibid, p.84), as amplitudes de probabilidade – 

quantidades complexas representadas por Dirac como <a|b> -, desempenham papel central nessa teoria. As 

amplitudes representam (através do quadrado do seu módulo) a probabilidade de encontrar o valor a de um 

observável A, após ter sido encontrado o valor b para o observável B, e governam as transições de uma base de 

vetores próprios de A para uma base de vetores próprios de B. Em resumo, a Teoria da Transformação (como é 

conhecida hoje) estabelece que, se uma mesma grandeza física (associada a determinado operador linear) for 

caracterizada por dois esquemas de representação matricial diferentes, eles estão necessariamente relacionados 

entre si por uma transformação unitária. Um tratamento matemático abstrato da Teoria da Transformação e da 

Teoria Estatística da Transformação no espaço de Hilbert pode ser encontrado em (JAMMER, 1966, pp. 293-

322). 
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de uma vez por todas, a incômoda ideia dos saltos quânticos. Para Schrödinger, seria apenas 

uma questão de tempo resolver todos os problemas que permaneciam em aberto. Heisenberg, 

entretanto, se opôs aos argumentos de Schrödinger e à sua interpretação da física quântica 

baseada na mecânica ondulatória, não obtendo, contudo, apoio dos partidários das novas 

ideias
21

 (JAMMER, 1974, p. 56; HEISENBERG, 1996, p.90).     

Muito embora o formalismo proposto pelas novas teorias (ou, equivalentemente, pela 

teoria de Dirac-Jordan) ser logicamente consistente, permanecia em aberto o problema de sua 

interpretação e, em particular, de como empregar símbolos e expressões matemáticas em 

correspondência com os conceitos da física clássica. Termos como “lugar”, “velocidade”, 

“órbita” continuavam a desempenhar um importante papel na representação do formalismo, 

muito embora, paradoxalmente, a rejeição a este tipo de “variável” tenha constituído de início, 

como vimos, a base para o desenvolvimento do formalismo (JAMMER, 1966, pp.323-324).  

Ao final de 1926, - explica Max Jammer, reconstruindo o raciocínio do próprio Heisenberg,- o 

formalismo da mecânica quântica com seus espaços multidimensionais abstratos não admitia 

descrições espaço-temporais ordinárias ou conexões causais dos fenômenos físicos.  

Além disso, as descrições espaço-temporais intuitivas da teoria quântica eram retiradas 

da física clássica e estavam sendo ampliadas indiscriminadamente.
22

 Heisenberg enxergava, 

nessa disparidade entre formalismo e concepções intuitivas, a raiz de sérias dificuldades e 

contradições. Apesar disso, parecia a Heisenberg ser impossível construir um aparato 

conceitual independente apropriado (no sentido de uma linguagem descritiva) que fornecesse 

uma interpretação intuitiva para o formalismo abstrato, uma vez que nossas conceptualizações 

estão inseparavelmente conectadas com concepções espaço-temporais; segundo ele, não havia 

alternativa senão manter nossas noções intuitivas clássicas e restringir apenas sua 

aplicabilidade. Nesta mesma época Heisenberg já argumentava que não fazia sentido, por 

exemplo, falar em uma onda monocromática em um determinado instante ou intervalo 

extremamente curto de tempo e que, segundo mostra a relação básica de comutação, parecia 

                                                             
21

 “Fui para casa muito triste. Acho que nessa mesma noite escrevi a Niels Bohr sobre o lamentável desfecho do 

debate. Talvez em decorrência dessa carta, ele convidou Schrödinger para passar parte de setembro em 

Copenhague, a fim de discutir a interpretação as mecânica quântica ou ondulatória em todos os pormenores” 

(Heisenberg, 1996, p. 90).  

 
22 Heisenberg recorda o ambiente de incertezas que envolvia a teoria quântica: “Era impossível esperar qualquer 

entendimento: na época, nenhum dos lados estava apto a oferecer uma interpretação completa e coerente da 

mecânica quântica. Apesar de tudo, no final da visita de Schrödinger, nós, os de Copenhage, sentimo-nos 

convencidos de estar na trilha certa, embora reconhecêssemos o quanto seria difícil convencer até mesmo os 

físicos mais eminentes de que eles deviam abandonar qualquer tentativa de construir descrições espaço-

temporais dos processos atômicos.” (HEISENBERG, 1996, p.93). 
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também não fazer sentido falar na localização de uma partícula com uma velocidade precisa 

(Ibid, pp.325-326).  

As respostas de Heisenberg a estas questões são debatidas na próxima seção, na qual 

discutiremos, com pouco mais de detalhes, a origem conceitual das relações de incerteza e os 

seus experimentos idealizados, usados por ele para ilustrar o que viria a ser chamado de 

“princípio de incerteza” ou “princípio de indeterminação”. 

 

2.3 Do formalismo matemático a um novo princípio  

 

 

  Os conceitos de “trajetória” e “órbita” para um elétron – relembremos, - não eram 

imediatamente definidos na mecânica matricial, enquanto que na mecânica ondulatória 

qualquer pacote de ondas rapidamente se dispersaria a ponto de se tornar incompatível com as 

dimensões laterais da “trajetória” observada numa câmara de nuvem de Wilson, por exemplo 

(JAMMER, 1974, p.57; HEISENBERG, 1996, p.95).  

Numa câmara deste tipo, a partícula passa através de um vapor supersaturado; a 

passagem da partícula causa ionização e o vapor condensa em torno da partícula, ocorrendo, 

consequentemente, a formação de minúsculas gotículas de água. As gotículas, por sua vez, 

espalham luz, tornando visível o rastro da partícula. A câmara de nuvem ilustra muito bem o 

problema da medida, e é um bom exemplo de como superposições microscópicas podem ser 

transferidas ao domínio macroscópico. Ela também ilustra o fato de que estender a descrição 

quântica formal ao em torno macroscópico não elimina o problema da medida 

(BACCIAGALUPPI; VALENTINI, 2009, p.160). 

Heisenberg tentou analisar como a trajetória de um elétron, tal como observada na 

câmara de nuvem, poderia ser descrita sob as bases de sua teoria. Os obstáculos pareciam 

insuperáveis. O desafio que se apresentava a Heisenberg era estabelecer uma ligação entre o 

fenômeno observacional exibido na câmara de vapor e o esquema matemático da mecânica 

quântica. Mesmo que isso contrariasse as aparências externas, deveria ser possível, em 

princípio, estabelecer uma ligação entre os dois (JAMMER, 1974, p.57; HEISENBERG, 

1996, p.95).  

Ao ponderar sobre estas dificuldades no curto período em que Bohr saíra de férias em 

fevereiro de 1927, Heisenberg, não vendo meio de resolver o impasse, foi forçado a concluir 

que a formulação do problema é que deveria ser revisada. Se por um lado o formalismo 
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matemático era por demais estruturado e coerente para ser revisado, por outro lado, a 

trajetória do elétron na câmara de nuvem também era um fato. Como conectar esses dois 

aspectos? Foi nesse ponto que ele relembrou uma conversa que teve com Einstein no 

Colóquio de Física de Berlim em 1926, sobre o significado de “observação” em física 

(JAMMER, 1974, p.57): “Deve ter sido por volta da meia noite, certa madrugada, que de 

repente me lembrei de minha conversa com Einstein e, em especial, de sua afirmação: „É a 

teoria que decide o que podemos observar.‟” Ele prossegue relembrando esse momento 

específico do seu insight:  

 

Sempre disséramos, com um fácil desembaraço, que a trajetória do elétron na 

câmara de nuvem podia ser observada. Mas o que realmente observávamos talvez 

fosse bem menos que isso. Talvez víssemos apenas uma série de pontos distintos e 

mal definidos, pelos quais o elétron havia passado. Na verdade, tudo o que víamos 

na câmara de nuvem eram gotículas de água isoladas, elas mesmas muito maiores 

que o elétron. As perguntas corretas, portanto, seriam: pode a mecânica quântica 

representar o fato de que um elétron se encontra aproximadamente (ou seja, com 

uma certa imprecisão) num determinado lugar e se move aproximadamente (de 

novo, com uma certa imprecisão) com determinada velocidade? Podemos tornar 

essas aproximações tão estreitas que não provoquem dificuldades experimentais? 

(HEISENBERG, 1996, p.95)  

 

Portanto, o problema consistia em saber se o formalismo da teoria admitia o fato da 

posição e velocidade de uma partícula serem determináveis em dado momento somente com 

um grau de precisão limitado e se poderia tal precisão, se permitida pela teoria, ser compatível 

com a obtida em medições experimentais (JAMMER, 1974, p. 61). Heisenberg se debruçou 

sobre estas questões recorrendo à teoria de Dirac-Jordan e experimentos gedanken 

(experimentos idealizados). Heisenberg iniciou sua análise
23

 pelo conceito de posição. Na 

carta enviada a Pauli ainda em Fevereiro, Heisenberg resume o resultado de suas 

especulações. O trecho que revela sua nova forma de encarar o conceito de posição é a 

seguinte:  

 

Queria escrever-lhe uma parte das considerações que fiz sobre o sentido evidente da 

Mecânica Quântica (não-relativista) concluída de forma bastante matemática por 

Dirac-Jordan, por meio das quais espero esclarecer também a mim mesmo. Então 

começo logo: 1. O que se entende sob expressão: “Posição do elétron”? Esta 

pergunta será substituída pela outra segundo um padrão conhecido: “Como se define 

a posição do elétron?” [...] 2. O que se entende sob “Órbita do elétron”? Sob 

                                                             
23 “Comecei a me indagar se não estávamos fazendo o tipo errado de pergunta o tempo todo. Mas, onde teríamos 

errado? O percurso do elétron na câmara de nuvem existia; podia-se observá-lo. O esquema matemático da teoria 

quântica também existia, e era convincente demais para admitir qualquer mudança. Deveria ser possível 

estabelecer uma ligação entre os dois, mesmo que isso contrariasse as aparências externas.” (HEISENBERG, 

1996, p. 95).  
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“órbita” se entende uma sequência de pontos no espaço que em diferentes instantes 

(tempos) sejam determinados como posição do elétron. (Carta de Heisenberg a 

Pauli, sublinhado do original)
24

.  

 Vemos uma clara referência ao formalismo matemático de Dirac e de Jordan. Os 

proponentes da teoria da transformação já estavam plenamente conscientes de que, em 

mecânica quântica, diferentemente do que ocorre em física clássica, “não se pode responder 

nenhuma questão sobre a mecânica quântica que se refere a ambos os valores de p e q” e 

“para um dado valor de q, todos os valores de p são igualmente possíveis” (Cf. JAMMER, 

1974, p. 61; JAMMER, 1966, p.326). Portanto, da própria teoria já fica subtendido que, em 

mecânica quântica, valores simultâneos precisos de p e q são incompatíveis entre si. 

 Em uma veia similar, Heisenberg passou a investigar a relação quantitativa entre as 

distribuições teoricamente permitidas de tais valores. Isto é, ele buscou saber que informação 

a teoria de Dirac-Jordan poderia fornecer acerca da relação entre a distribuição estatística dos 

valores de q e aqueles de p (JAMMER, 1966, p.326), chegando a posterior conclusão de que 

“Quando uma grandeza p é determinável com uma precisão caracterizada pelo erro médio p1, 

então a coordenada conjugada q só pode ser determinada simultaneamente com uma precisão 

cujo erro médio que a caracteriza é q1 ≈ h/(2πp1).” (Carta a Pauli, 1927, grifo nosso). 

Para tanto, ele supôs que a coordenada de posição q era uma distribuição em torno 

de q’ com uma incerteza [ou erro médio] q1, sendo esta última definida como aquela distância 

de q’ na qual o quadrado da amplitude de probabilidade ²),( qS , para um parâmetro fixo η 

que não precisa ser mais caracterizado, tende a 
1e para o valor máximo. Consequentemente, 

supondo que a dependência de q seja a de uma curva de erro gaussiana (JAMMER, 1966, 

p.326), Heisenberg pôde explorar matematicamente sua suposição de que  

 

             .~11 hqp                                                                                                     (6) 

Argumentando ainda, que 

Tais considerações podem ser repetidas para as coordenadas canônicas de qualquer 

natureza. Sempre vamos achar que todos os experimentos têm essa característica: 

Quando uma grandeza p é determinável com uma precisão caracterizada pelo erro 

médio p1, então a coordenada conjugada q só pode ser determinada simultaneamente 

com uma precisão cujo erro médio que a caracteriza é q1 ≈ h/(2πp1). (Carta a Pauli, 

1927, grifo nosso) 

  

                                                             
24

Correspondência de Heisenberg a Pauli, Fevereiro de 1927. In: Wolfgang Pauli, wissenschaftlicher 

Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg., u.a., 1979. pp. 376-381, [u. a]. Mediante consulta ao original 

manuscrito (tradução integral e original manuscrito em anexo).  
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Esta formulação representava para Heisenberg a tão necessária ligação entre as 

observações da câmara de nuvem e a matemática da mecânica quântica (HEISENBERG, 

1996, p. 96). Era necessário mostrar que toda situação experimental estava fadada a criar 

situações que satisfizessem o princípio de incerteza; e ele iniciou pela noção de posição, 

apresentando o que, desde então, ficou conhecido como “experimento do microscópio de 

raios-γ”
25

 (JAMMER, 1966, p. 328; HEISENBERG, 1927, p.63).  

A possibilidade teórica da construção de tal microscópio já havia sido sugerida tempos 

antes por um antigo colega - antes mesmo da elaboração da mecânica matricial -, enquanto 

discutiam as dificuldades envolvidas no conceito das órbitas dos elétrons. Segundo 

Heisenberg, tal instrumento possibilitaria, em princípio, determinar a posição [ou coordenada 

q] do elétron com tanta precisão quanto se almeje
26

. Para tanto, era suficiente, apenas iluminar 

o elétron com uma radiação de comprimento de onda suficientemente curto e observá-lo ao 

microscópio (HEISENBERG, 1996, p. 96; JAMMER, 1966, p. 328-9). Tal procedimento, em 

princípio, pode ser descrito empregando o efeito Compton envolvido na colisão entre o 

quantum (fóton) de luz e o elétron cuja posição deseja-se determinar: 

Tome-se então um microscópio com suficiente capacidade de resolução e olhe-se 

para o elétron. A precisão (exatidão) depende do comprimento de onda da luz. Com 

luz de comprimento de onda suficientemente curto, pode-se determinar à vontade a 

posição do elétron (eventualmente seu tamanho), o mesmo não pode ser obtido com 

colisões de partículas muito rápidas contra o elétron. Então, tem-se também este 

sentido quando definimos o elétron como corpúsculo. Segundo a experiência 

perturbamos completamente o elétron em seu comportamento mecânico pelo do 

Efeito Compton através de tal observação de sua posição. O momento linear p é 

completamente indeterminado no instante em que a posição é q: pq - qp=h/2πi. [ele 

estabelece uma relação entre seu resultado e a relação quântica de comutação] (Carta 

a Pauli, 1927, grifos do original)  

 

 

No artigo, Heisenberg esclarece melhor:  

No instante em que o fóton é espalhado pelo elétron o elétron sofre uma mudança 

descontínua no momentum. Essa mudança é tanto maior quanto menor o 

                                                             
25

 “Ora, eu pretendia mostrar que nem mesmo o melhor dos microscópios seria capaz de transpor os limites 

estabelecidos pelo princípio de incerteza. Logo, tinha que demostrar que o princípio seria obedecido até mesmo 

nesse caso. Foi o que comecei a fazer, e a comprovação reforçou minha confiança na coerência da nova 

interpretação. Após mais alguns cálculos desse tipo, sentei-me e resumi meus resultados numa longa carta a 

Wolfgang Pauli. Sua encorajadora resposta, vinda de Hamburgo, animou-me consideravelmente” 

(HEISENBERG, 1996, p. 96).  

 
26

 Muito embora, como ele salientou mais tarde no seu artigo, é necessário haver clareza acerca do que se deve 

entender por “posição do objeto”, por exemplo, do elétron (relativa a um dado quadro de referência), exigindo-se 

para tanto a especificação de experimentos definitivos que ajudem a planejar a medida da “posição do elétron”; 

caso contrário, esta palavra é desprovida de sentido (JAMMER, 1974, p. 63; HEISENBERG, 1927, p. 64). 
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comprimento de onda da luz empregada, e mais exata é a determinação da posição. 

Logo, no instante em que a posição do elétron é conhecida, seu momentum pode ser 

conhecido até magnitudes correspondentes àquela mudança descontínua.  Assim, 

quanto mais precisamente a posição é determinada, menos precisamente o 

momentum é conhecido, e vice-versa.  Nessas circunstâncias podemos enxergar uma 

interpretação física direta da relação pq - qp = - i .  Seja q1 a precisão com que o 

valor q é conhecido (q1 é, digamos, o erro médio de q), para o comprimento de onda 

da luz. Seja p1 a precisão com que o valor de p é determinável. Isto é, a mudança 

descontínua de p no efeito Compton. Então, de acordo com as leis elementares do 

efeito Compton, p1q1 ~ h. (HEISENBERG, 1927, p. 64-65, grifo nosso)  

 

Heisenberg estava agora respondendo a si próprio se esta limitação recíproca nas 

precisões era meramente uma restrição imposta pelo formalismo matemático da teoria da 

transformação ou se ela refletia, na verdade, um estado mais profundo de coisas (JAMMER, 

1966, p.328). Não obstante, podemos ver, claramente, pela citação anterior que ele 

simplificou por demais sua explicação e terminou por omitir pontos importantes para a 

compreensão de sua abordagem. Um exemplo disso é a omissão de sua parte em abordar a 

abertura angular da lente do microscópio e das leis ópticas pressupostas na descrição do 

experimento, o que tornou tal descrição algo um tanto vago no que diz respeito à razão 

principal para a incerteza no momentum do elétron
27

 (Ibid, p.329).  

Em uma veia similar às considerações feitas utilizando o microscópio idealizado, 

Heisenberg mostrou também, através da análise de um experimento de Stern-Gerlach (para a 

determinação do momento magnético de um átomo), que a incerteza na mensuração da 

energia é tanto menor quanto maior for o tempo gasto pelo átomo ao atravessar o campo 

magnético defletor do instrumento. Ou, matematicamente,  

 

E1t1 ~ h.                                                                                                                   (7) 

Um trecho de seu argumento é o seguinte: 

 Seja E1 um valor de energia que satisfaz essa condição [a energia potencial da força 

defletora varia dentro do feixe de átomos no máximo em uma quantidade que é 

consideravelmente menor do que as diferenças na energia dos estados estacionários] 

(E1 também fixa a precisão da medição da energia). Então, E1/d especifica o maior 

valor admissível para a força defletora, se d é a largura do feixe (medida pelo 

espaçamento das fendas empregadas). O desvio angular do feixe atômico é, então, 

E1t1/dp, onde designamos por t1 o tempo durante o qual os átomos estão sob a 

                                                             
27

 De fato, uma análise mais detalhada do experimento do microscópio de raios-γ deveria iniciar com um 

teorema conhecido da teoria da difração óptica de Abbe, segundo o qual o poder de resolução de um microscópio 

é dado pela expressão λ/2senε (no ar), onde λ é o comprimento de onda da luz usada e 2ε é o ângulo subtendido 

pelo diâmetro da lente ao objeto. (JAMMER, 1974, pp.64-65).  Estes aspectos foram posteriormente levados em 

consideração em (HEISENBERG, 1930, p. 21). Ao final do nosso trabalho, comentaremos outros aspectos deste 

ponto da abordagem de Heisenberg que precisaram ser mais bem esclarecidos.  
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influência do campo defletor, e por p o momentum dos átomos na direção do feixe. 

Essa deflexão deve ser ao menos da mesma ordem de magnitude que o alargamento 

natural do feixe provocado pela difração nas fendas, se qualquer medição for 

possível. Grosseiramente, o ângulo de difração é  λ/d, se λ denota o comprimento de 

onda de de Broglie. Portanto, λ/d ~ E1t1/dp, ou, já que λ = h/p, E1t1 ~ h. 

(HEISENBERG, 1927, pp. 67-68, nosso grifo).  

 

Heisenberg conclui que “Essa equação corresponde à equação (1) [p1q1 ~ h, no artigo; 

equação (7), de nossa numeração] e mostra como uma determinação precisa da energia só 

pode ser obtida ao custo de uma correspondente incerteza no[a][medição do] tempo.” (Ibid, 

p. 68, nosso grifo).  

Além de mostrar que toda situação experimental estava fadada a criar situações que 

satisfizessem o princípio de incerteza, surgia a questão de saber se, através de uma análise 

mais profunda dos conceitos mecânicos e cinemáticos, seria possível esclarecer as evidentes 

contradições nas interpretações físicas da mecânica quântica e chegar a um entendimento 

físico das relações quântico-mecânicas. Na verdade, Heisenberg esperava que tal análise 

pudesse fazer para a física atômica o mesmo que a análise Einsteiniana do conceito de 

simultaneidade fez para a mecânica de altas velocidades
28

.  

Em vista de seus resultados, ele pôde declarar que todos os conceitos que podem ser 

usados em teoria clássica para descrever um sistema mecânico podem também ser definidos 

de forma exata para processos atômicos, em analogia aos conceitos clássicos; muito embora 

 Os experimentos que fornecem tal definição carregam consigo uma indeterminação 

introduzida puramente pelo processo observacional que usamos quando através 

destes solicitamos a determinação simultânea de duas quantidades canonicamente 

conjugadas. A magnitude desta indeterminação é dada pela relação (1) [p1q1 ~ h] 

(generalizada para quaisquer quantidades canonicamente conjugadas) 

(HEISENBERG, 1927, p.68, nosso grifo) 

 

Deste modo, a definição de grandezas presentes na teoria quântica não sofre de 

restrições impostas pelas relações de indeterminação, uma vez que cada uma destas grandezas 

pode ser medida separadamente com um erro estatístico igual a zero; apesar disso, a medida 

simultânea (isto é, no mesmo arranjo experimental) de variáveis canonicamente conjugadas é 

                                                             
28

 A este respeito, ele escreve na carta a Pauli: “As relações de comutação são para a Mecânica Quântica o que a 

Relatividade da Simultaneidade representa para a Teoria da Relatividade. Se houvesse um experimento que 

permitisse determinar simultânea e exatamente p e q, a Mecânica Quântica estaria necessariamente errada. Não 

se pode associar um determinado número às matrizes e grandezas quânticas, mas apenas um número com uma 

dada imprecisão. Para estes números, dentro da dada precisão, valem as equações (clássicas) de Hamilton”.  
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que é limitada pelas relações de indeterminação: para Heisenberg as relações de incerteza 

dizem respeito ao grau de precisão da especificação conjunta de variáveis conjugadas 

(BALSAS, 2013, p.75).  Além disso, um determinado experimento nunca pode dar 

informação exata sobre todas as quantidades quântico-teóricas. Em vez disso, ele divide as 

quantidades físicas em “conhecidas” ou “não conhecidas” (ou em mais ou menos 

precisamente conhecidas) de um modo característico do experimento em questão 

(HEISENBERG, 1927, p. 70).  

Podemos, enfim, resumir os aspectos qualitativos principais deste princípio. Conforme 

explicou o próprio Heisenberg, no seu pequeno livro que resumia o desenvolvimento 

conceitual da mecânica quântica, publicado originalmente em 1930,  

O princípio de incerteza refere-se ao grau de indeterminação no conhecimento 

presente possível dos valores simultâneos de várias quantidades com as quais trata a 

teoria quântica; ele não restringe, por exemplo, a exatidão das medidas da posição 

ou da velocidade tomadas isoladamente. Suponhamos que a velocidade de um 

elétron livre é precisamente conhecida. O princípio afirma que qualquer observação 

subsequente da posição irá alterar o momentum em um valor desconhecido e 

indeterminável tal que, após a realização do experimento, nosso conhecimento do 

movimento do elétron é restringido pela relação de incerteza. Ele pode ser expresso 

em termos gerais e concisos pela afirmação de que todo experimento destrói algum 

conhecimento do sistema que foi obtido por experiências anteriores. Esta 

formulação deixa claro que a relação de incerteza não se refere ao passado; se a 

velocidade do elétron é conhecida inicialmente e a posição medida com exatidão, a 

posição para instantes anteriores à medição pode ser calculada. Então, para esses 

instantes passados ΔpΔq [produto das incertezas nas medições do momento e da 

posição] é menor do que o valor limite usual, mas este conhecimento do passado 

tem um caráter puramente especulativo, uma vez que nunca pode (devido à alteração 

do momentum causada pela medição da posição) ser usado como uma condição 

inicial em nenhum cálculo do progresso futuro do elétron e não poder ser submetido 

à verificação experimental.  (HEISENBERG, 1930, p. 20, grifo nosso) 

 

Em suma, após meditar muito sobre complexas questões que envolvia a teoria 

quântica, alguma das quais mencionadas de passagem na seção anterior, Heisenberg chegou a 

certas conclusões que foram imediatamente comunicadas por carta a seu amigo Pauli e, logo 

em seguida, foram publicadas em forma de artigo (HEISENBERG, 1927). Muito embora 

alguns dos aspectos qualitativos por trás do que chamamos “princípio de incerteza” - ou 

princípio de indeterminação, como também ficou conhecido - já estejam presentes na teoria 

da transformação de Dirac-Jordan e implicitamente enunciados pelos proponentes daquela 

teoria (JAMMER, 1966, p.326), o artigo de Heisenberg representa a formulação clara 

daqueles aspectos em forma de um princípio físico.  
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Ele expressa não somente uma interpretação física para a muito conhecida relação 

quântica de comutação, mas também uma limitação do nosso conhecimento do mundo 

quântico e revela um estado mais profundo de coisas (BALSAS, 2013, p.74; JAMMER, 1966, 

p.328). No próximo capítulo, apresentaremos uma tradução do referido artigo, somada a 

alguns comentários complementares de partes que julgamos serem mais essenciais.  

Algumas passagens deste artigo parecem totalmente obscuras para nós, principalmente 

as mais matemáticas. Acreditamos que um entendimento satisfatório deste material só pode 

ser atingido com um estudo aprofundado do formalismo matemático da teoria de Dirac-Jordan 

e dos métodos matemáticos que se utilizava na época. Portanto, tentar detalhar a derivação de 

determinadas fórmulas e expressões usadas por Heisenberg parecem ser desnecessário, uma 

vez que além de não pertencer ao escopo do nosso trabalho, pode também ser um modo 

anacrônico de analisar tal material.  O principal objetivo do próximo capítulo é, portanto, 

fornecer uma tradução do artigo de Heisenberg.   
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3 O ARTIGO DE 1927:  UMA TRADUÇÃO COMENTADA 
29

 

 

 CONTEÚDO INTUITIVO DA CINEMÁTICA E DINÂMICA DA TEORIA QUÂNTICA
30

: 

Primeiro, definimos os termos velocidade, energia, etc. (por exemplo, para 

um elétron) que permanecem válidos para a mecânica quântica. Mostra-se 

que quantidades canonicamente conjugadas podem ser simultaneamente 

determinadas somente com uma indeterminação característica (§1). Essa 

indeterminação é a base real para a ocorrência de relações estatísticas em 

mecânica quântica. Sua formulação matemática é dada pela teoria de 

Dirac-Jordan (§2). Partindo do princípio básico assim obtido, mostramos 

como processos microscópicos podem ser entendidos por meio da 

mecânica quântica (§3). Para ilustrar a teoria, alguns experimentos 

gedanken são discutidos (§4).  

 

Acreditamos que entendemos intuitivamente o conteúdo físico de uma teoria quando 

podemos ver suas consequências qualitativas experimentais em todos os casos simples e, ao 

mesmo tempo, verificamos que a aplicação da teoria nunca contém contradições internas. 

Por exemplo, acreditamos entender o conteúdo físico do conceito einsteiniano de espaço 

tridimensional porque podemos visualizar consistentemente as consequências experimentais 

deste conceito. Claro que essas consequências contrariam nossos conceitos físicos de tempo 

e espaço cotidianos. Contudo, podemos nos convencer que o emprego dos conceitos usuais 

de tempo e espaço em distâncias cosmológicas nem pode ser justificado por lógica nem por 

observação. A interpretação física da mecânica quântica ainda é cheia de discrepâncias 

internas que se revelam nos argumentos sobre continuidade versus descontinuidade e 

partícula versus onda.  

Nessas circunstâncias, já se pode concluir que é possível usar os conceitos mecânicos e 

cinemáticos comuns sem uma interpretação para a mecânica quântica. A mecânica quântica, 

é claro, surgiu exatamente da tentativa de romper com todos os conceitos cinemáticos 

cotidianos e colocar em seu lugar relações entre números concretos e experimentalmente 

determináveis. Além disso - como este empreendimento parece ter conseguido -, o esquema 

matemático da mecânica quântica não precisa de revisão. Igualmente desnecessária é uma 

                                                             
29

 [N.T.] Mantivemos a numeração original das figuras e expressões matemáticas do artigo, de forma a evitar 

problemas de correspondência entre o texto original de Heisenberg e a numeração do nosso trabalho. Portanto, 

neste capítulo reinicia-se uma nova numeração, em conformidade com o trabalho original. No trabalho original, 

muitas expressões não foram numeradas, e assim mantivemos tal como se apresentavam. Muitas notas de rodapé 

são de autoria do próprio Heisenberg; as nossas ou as do tradutor da versão inglesa, serão especificadas.    

  
30

 Nota do tradutor da versão inglesa: Publicado originalmente sob o título “Über den anscaulichen Inhalt der 

quantentheoretichen Kinematics und Mechanik”, Zeitschrift für Physic, 43, 172-98 (1927); reproduzido em 

Dokumente der Naturwissenschaft , 4, 9-35 (1963); tradução ao inglês por J. A. W. e W. H. Z., 1981.     
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revisão da geometria do espaço-tempo a pequenas distâncias, já que podemos fazer as leis da 

mecânica quântica tenderem ao clássico escolhendo arbitrariamente massas suficientemente 

grandes, mesmo quando entram em questão distâncias e tempos arbitrariamente pequenos. 

Porém, essa revisão de conceitos cinemáticos e mecânicos parece fluir diretamente de 

equações básicas da mecânica quântica.   

Quando uma massa definida m é dada, na nossa física habitual, é perfeitamente 

compreensível falar em posição e velocidade do centro de gravidade desta massa. Em 

mecânica quântica, entretanto, acreditamos ser consistente a relação pq - qp = h/2πi 
31

 entre 

massa, posição e velocidade.  Portanto, temos boas razões para nos tornar desconfiados 

sempre que se faz uso não crítico das palavras “posição” e “velocidade”. Quando se admite 

que descontinuidades são de alguma maneira típicas de processos que ocorrem em pequenas 

regiões e em curtos intervalos de tempo, a contradição entre os conceitos de “posição” e 

“velocidade” é bastante plausível. Se considerarmos como exemplo o movimento de uma 

partícula em uma dimensão, na teoria do contínuo será possível esboçar (fig.1) uma linha x(t) 

para o caminho da partícula (mais precisamente, seu centro de gravidade), e a reta tangente 

fornece a velocidade a cada instante. Em contrapartida, numa teoria baseada na 

descontinuidade, pode haver em lugar de uma curva uma série de pontos em finita separação 

(fig. 2). Nesse caso, é claramente sem sentido falar numa única velocidade em uma única 

posição, porque: (1) uma velocidade só pode ser definida por duas posições e (2), 

inversamente, porque qualquer ponto está associado a duas velocidades.   

 

                                     Figura 1.                                                                 Figura 2.                                                       

 

Fonte: Figuras reproduzidas do artigo 
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 [N. T.] Relação quântica de comutação em formalismo matricial, obtida por Born e colaboradores.  
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Surge a questão de saber se, através de uma análise mais precisa desses conceitos 

mecânicos e cinemáticos, pode ser possível esclarecer as evidentes contradições nas 

interpretações físicas da mecânica quântica e se chegar a um entendimento físico das relações 

quântico-mecânicas
32

.  

 

§1 CONCEITOS: POSIÇÃO, TRAJETÓRIA, VELOCIDADE, ENERGIA
33

 

Para acompanhar o comportamento quântico de qualquer objeto, tem-se que conhecer a 

massa deste objeto e suas interações com quaisquer outros campos e objetos. Somente, então, 

a função Hamiltoniana pode ser escrita para o sistema quântico. As seguintes considerações 

referem-se normalmente à mecânica quântica não relativística, uma vez que as leis da 

eletrodinâmica quântica ainda não são totalmente conhecidas
34

.  Sobre a “Gestalt” 

(construção) do objeto, qualquer suposição adicional é desnecessária; a palavra “Gestalt” é 

empregada para designar a totalidade destas interações.  

Quando se deseja ser claro acerca do que se deve entender por “posição do objeto”, por 

exemplo, do elétron (relativa a um dado quadro de referência), deve-se, então, especificar 

experimentos definitivos que ajudem a planejar a medida da “posição do elétron”; caso 

contrário, esta palavra não tem sentido. Não há insuficiência de tais experimentos; e, em 

princípio, eles permitem até mesmo determinar a “posição do elétron” com arbitrária precisão, 

como por exemplo, iluminando-se o elétron e observando-o ao microscópio. Assim sendo, a 

mais alta precisão alcançada na medida da posição do elétron é governada pelo comprimento 

de onda da luz. Contudo, pode-se, em princípio, se construir, digamos, um microscópio de 

                                                             
32

 O presente trabalho surgiu de esforço e de desejo, aos quais outros pesquisadores já tinham dado clara 

expressão antes do desenvolvimento da mecânica quântica. Chamo atenção aqui especialmente aos trabalhos de 

Bohr sobre os postulados básicos da teoria quântica (por exemplo, Zeits. f. Physik, 13, 117 [1923]) e as 

discussões de Einstein acerca da conexão entre campo de ondas e quanta de luz. Os problemas, aqui tratados, são 

discutidos mais claramente em tempos recentes e os problemas que surgem são respondidos por W. Pauli 

(“Quantentheorie” Hundbuch der Physik, Vol. XXIII citado de agora em diante como l. c.); A mecânica quântica 

mudou apenas ligeiramente a formulação desses problemas, tal como dada por Pauli. É também um prazer 

agradecer aqui a Hernn Pauli pelos frequentes estímulos que tenho recebido de nossas discussões orais e escritas, 

que têm contribuído decisivamente para o presente trabalho.    

 
33

 [N. T] Após definir estes conceitos, Heisenberg se voltará ao formalismo quântico unificado proposto por 

Dirac e Jordan e as relações de comutação quânticas para a multiplicação de matrizes representando variáveis 

conjugadas. Para duas variáveis, tais como p e q ou energia e tempo, que não “comutam”, Pauli havia sugerido 

que uma ou outra variável do par deveria ser considerada incontrolada. Usando o formalismo de Dirac-Jordan, 

descobriu uma extensão do aspecto levantado por Pauli: Nem uma nem outra variável é incontrolada, mas ambas 

são incontroladas numa forma recíproca (CASSIDY, 1992, p. 233).  

 
34 Bem recentemente, porém, grandes avanços nesse domínio têm sido feitos nos trabalhos de P. Dirac [Proc. 

Roy. Soc. A114, 243 (1927) e trabalhos posteriores].    
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raios γ e com ele determinar a posição do elétron com tanta precisão quanto se almeje. Nessa 

medição, há uma importante característica: o efeito Compton. Toda observação da luz 

espalhada vinda do elétron pressupõe um efeito fotoelétrico (no olho, na chapa fotográfica, na 

célula fotoelétrica), o qual pode, também, ser interpretado como se um quantum de luz 

atingisse o elétron, como se fosse refletido ou espalhado e, então, ao ser curvado pelo 

microscópio, produzir o efeito luminoso. Nesse instante, a posição é determinada – contudo, 

no momento em que o fóton é espalhado pelo elétron o elétron sofre uma mudança 

descontínua no momentum.  

Essa mudança é tanto maior quanto menor o comprimento de onda da luz empregada, e 

mais exata é a determinação da posição. Portanto, no instante em que a posição do elétron é 

conhecida, seu momentum pode ser conhecido até magnitudes correspondentes àquela 

mudança descontínua.  Assim, quanto mais precisamente a posição é determinada, menos 

precisamente o momentum é conhecido, e vice-versa.  Nessas circunstâncias, podemos 

enxergar uma interpretação física direta da relação pq - qp = - i . Seja q1 a precisão com que 

o valor q é conhecido (q1 é, digamos, o erro médio de q), para o comprimento de onda da luz. 

Seja p1 a precisão com que o valor de p é determinável. Isto é, a mudança descontínua de p no 

efeito Compton. Então, de acordo com as leis elementares do efeito Compton,                                                                 

                                                          p1q1 ~ h .                                                        (1) 

Será mostrado abaixo que essa relação (1) é uma consequência matemática direta da 

regra pq - qp = - i . Podemos notar que a equação (1) é uma expressão precisa dos fatos
35

, ao 

quais, no início, se buscou descrever pela divisão do espaço de fase em células de magnitude 

h. Outros experimentos podem ser feitos para se determinar a posição do elétron – 

experimentos de colisão, por exemplo. A medição precisa da posição demanda colisões com 

partículas muito rápidas, porque, para elétrons lentos, o fenômeno de difração – que, de 

acordo com Einstein, é consequência das ondas de de Broglie (como, por exemplo, no efeito 

Ramsauer) – impede uma especificação aguçada. Em uma medição precisa da posição, o 

momentum do elétron novamente se altera descontinuamente. Uma estimativa elementar da 

precisão usando as fórmulas para as ondas de de Broglie conduz mais uma vez a relação (1).   

                                                             
35

 [N. T] Segundo JAMMER (1966, pp. 330-1),  o resultado puramente matemático p1q1 ~ h não implica por si 

só que estas variáveis não possam ser medidas simultaneamente com perfeita precisão: a identificação da 

fórmula como uma relação de incerteza não tinha o caráter de conclusão necessariamente lógica, apesar de ter 

sido sugerida por duas importantes ideias, a suposição tácita da perfeita similaridade (o que chamaríamos 

atualmente de identidade de estados de preparação), e o reconhecimento de uma inevitável interação entre objeto 

e aparato experimental. Em suma, como em toda interpretação de uma relação, foi um ato de associação de 

símbolos com operações, e continha certo elemento de arbitrariedade.  
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Ao longo dessa discussão, o conceito de “posição do elétron” parece suficientemente 

bem definido, sendo necessário somente adicionar uma palavra sobre o “tamanho” do elétron. 

Quando duas partículas muito rápidas atingem o elétron, uma após a outra, dentro de um curto 

intervalo de tempo Δt, as posições do elétron - definidas pelas duas partículas - ficam muito 

próximas a uma distância Δl. A partir das regularidades observadas para as partículas, 

concluímos que Δl pode ser levado até uma magnitude da ordem de 10
-12

 cm, somente se Δt 

for suficientemente pequeno e se forem selecionadas partículas com velocidade 

suficientemente grande.  Isso é o que queremos dizer quando afirmamos que o elétron é um 

corpúsculo cujo raio não é superior a 10
-12

 cm.  

Retornemos agora ao conceito de “trajetória do elétron”. Entendemos por trajetória uma 

série de pontos no espaço (em um dado sistema de referência), em que o elétron toma como 

“posições” uma após outra. Uma vez que já sabemos o que deve ser entendido por “posição 

do elétron”, não ocorrem aqui novas dificuldades. Não obstante, é fácil reconhecer que, por 

exemplo, a expressão frequentemente usada, “órbita do elétron no átomo de hidrogênio”, não 

tem sentido do nosso ponto de vista. Para medir essa “trajetória”, temos que iluminar o átomo 

com luz cujo comprimento de onda é consideravelmente menor do que 10
-8 

cm.  Entretanto, 

um único fóton de tal luz é suficiente para ejetar completamente o elétron de sua “trajetória” 

(de modo que um único ponto de tal trajetória pode ser definido). Assim sendo, a palavra 

“trajetória” não tem aqui um significado definível. Essa conclusão pode ser deduzida sem o 

conhecimento de teorias recentes, simplesmente a partir de possibilidades experimentais.  

Em contrapartida, a medida da posição pode ser realizada em muitos átomos em estado 

1s. Em princípio, átomos num dado estado “estacionário” podem ser selecionados, por 

exemplo, pelo experimento de Stern-Gerlach. Deve existir, portanto, para um estado definido 

- por exemplo, o estado 1s – do átomo, uma função de probabilidade para a localização do 

elétron que corresponde ao valor médio para a órbita clássica, média em todas as fases, e que 

pode ser determinada através de medição com uma precisão arbitrária. De acordo com Born
36

, 

essa função é dada por ),()( 11 qq ss onde )(1 qs representa a função de onda de 

                                                             
36 A interpretação estatística das ondas de de Broglie foi primeiro formulada por A. Einstein  (SITZUNGSBER. 

d.  PREUßISCHE AKAD. DER WISS., p.3 [1925]). Esse traço estatístico da mecânica quântica desempenhou 

um papel essencial em M. Born, W. Heisenberg, e P. Jordan, Quantenmechanik II (ZEITS. f. PHYSIK, 35, 557 

[1926]), especialmente capítulo 4, §3, e P. Jordan (Zeits. f. Physik, 37, 376 [1926]). Foi matematicamente 

analisado no seminal artigo de M. Born (ZEITS. f. PHYSIK, 38, 803 [1926]) e usado na interpretação de 

fenômenos de colisão.  Encontra-se como basear o quadro probabilístico na teoria da transformação de matrizes 

nos seguintes artigos: W. Heisenberg (ZEITS. f. PHYSIK, 40, 501[1926]), P. Jordan (ZEITS. f. PHYSIK, 40, 

661[1926]) e W. Pauli (comentário em ZEITS. f. PHYSIK, 41, 81[1927]), P. Dirac (Proc. Roy. Soc. A113, 

621[1926]), e P. Jordan (ZEITS. f. PHYSIK, 40, 809 [1926]). O lado estatístico da mecânica quântica é discutido 

mais genericamente em P. Jordan (NATURWISS., 15, 105 [1927]) e M. Born (NATURWISS., 15, 238 [1927]).  
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Schrödinger pertencente ao estado 1s. Com vistas a generalizações posteriores, gostaria de 

dizer – seguindo Dirac e Jordan – que a probabilidade é dada por ),,1(),1( qsSqsS onde S 

representa a coluna da matriz S(E,q) da transformação de E para q associada à energia E=E1s .   

Tendo em vista que, em teoria quântica, somente a distribuição de probabilidade da 

posição do elétron pode ser dada para um estado definido, tal como 1s, pode-se reconhecer, 

com Dirac e Jordan, um aspecto tipicamente estatístico da teoria quântica em contraste com a 

teoria clássica. Entretanto, pode-se dizer, caso queira-se, que as estatísticas são trazidas por 

nossos experimentos. Mesmo na teoria clássica, a probabilidade de uma posição definida para 

o elétron somente pode ser dada enquanto não sabemos a fase do (movimento do elétron no) 

átomo.  A distinção entre mecânicas clássica e quântica consiste antes nisso: classicamente, 

podemos sempre pensar na fase como determinada através de experimentos adequados. Na 

realidade, entretanto, isso não é possível, pois qualquer experimento para determinar a fase 

perturba ou altera o átomo.  Num “estado” estacionário do átomo, as fases são, em princípio, 

indeterminadas; como consequência direta das equações já familiares:  

Et – tE = - i  ou  Jw – wJ = - i ,                                                                                      

onde J é a variável de ação e w a variável de ângulo .  

A palavra “velocidade” pode ser facilmente definida, por medição, para um objeto com 

movimento livre de forças. Pode-se, por exemplo, iluminar o objeto com luz vermelha e, por 

meio do efeito Doppler da luz espalhada, determinar a velocidade da partícula. A 

determinação da velocidade é tanto mais exata quanto mais longo o comprimento de onda da 

luz usada; uma vez que a alteração na velocidade da partícula por efeito Compton é muito 

menor.   A determinação da posição torna-se correspondentemente inexata, de acordo com a 

equação (1). Caso alguém pretenda medir a velocidade do elétron no átomo em determinado 

instante, permitirá que a carga nuclear e as forças que surgem dos outros elétrons sejam 

repentinamente removidas, de modo que o movimento, a partir daí, seja livre de força e 

realize, então, a medição descrita acima. Como antes, pode-se, novamente, convencer-se de 

que uma função [de momentum] p(t) não pode ser definida para um dado estado – tal como o 

estado 1s - de um átomo. Pelo contrário; há novamente uma função de probabilidade para p 

nesse estado que de acordo com Dirac e Jordan tem valor ),1(),1( psSpsS . Aqui, ),1( psS

representa novamente a coluna da matriz S(E,p)  - da transformação de E para p  -  associada 

à energia E=E1s.  
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Finalmente, chegamos a experiências que permitem medir a energia ou o valor da 

variável de ação J. Tais experimentos são especialmente importantes, porque, somente com 

seu auxílio, podemos definir o que queremos dizer quando falamos de mudança descontínua 

da energia e de J.  Os experimentos de colisão de Franck-Hertz permitem basear a medida da 

energia do átomo na medida da energia dos elétrons em movimento retilíneo porque a lei de 

conservação da energia é válida em teoria quântica. Em princípio, essa medição pode ser 

executada com precisão arbitrária, somente ao renunciar a determinação simultânea da 

posição do elétron ou sua fase (ver a determinação de p acima), segundo a relação Et – tE = -

i . O experimento de Stern-Gerlach permite determinar os momentos magnético e elétrico 

médios de um átomo, e medir, portanto, quantidades que dependem unicamente da variável de 

ação J. As fases permanecem em princípio indeterminadas. Faz pouco sentido falar da 

frequência da onda de luz em determinado instante, bem como falar de energia dum átomo em 

determinado instante.  

Correspondentemente, no experimento de Stern-Gerlach, a precisão na medida da 

energia diminui, uma vez que diminuímos o tempo, durante o qual o átomo está sob 

influência do campo defletor
37

. Especificamente, o limite superior é dado para a força de 

desvio, através da circunstância de que a energia potencial dessa força defletora varia dentro 

do feixe no máximo em uma quantidade que é, consideravelmente, menor do que as 

diferenças na energia dos estados estacionários.  Só, então, será possível determinar a energia 

dos estados estacionários. Seja E1, um valor de energia que satisfaz essa condição (E1 também 

fixa a precisão da medição da energia). Então, E1/d especifica o maior valor admissível para a 

força defletora, se d é a largura do feixe (medida pelo espaçamento das fendas empregadas). 

O desvio angular do feixe atômico é, então, E1t1/dp, onde designamos por t1 o tempo durante 

o qual os átomos estão sob influência do campo defletor e, por p, o momentum dos átomos na 

direção do feixe. Essa deflexão deve ser ao menos da mesma ordem de magnitude que o 

alargamento natural do feixe, provocado pela difração nas fendas, se qualquer medição for 

possível. Grosseiramente, o ângulo de difração é  λ/d , se λ denota o comprimento de onda de 

de Broglie. Portanto,  

                         λ/d ~ E1t1/dp;                                                                                      

ou, já que λ = h/p,  

                                                      E1t1 ~ h.                                                            (2) 
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 Nessa conexão ver W. Pauli, l.c., p.61. 
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Essa equação corresponde à equação (1) e mostra como uma determinação precisa da 

energia só pode ser obtida ao custo de uma correspondente incerteza no tempo. 

 

§2 A TEORIA DE DIRAC-JORDAN 

Podemos resumir e generalizar os resultados da seção precedente nessa afirmação
38

: 

todos os conceitos que podem ser usados em teoria clássica para descrever um sistema 

mecânico podem também ser definidos de forma exata para processos atômicos em analogia 

aos conceitos clássicos. Os experimentos que fornecem tal definição carregam consigo uma 

indeterminação introduzida puramente pelo processo observacional que usamos, quando 

através destes solicitamos a determinação simultânea de duas quantidades canonicamente 

conjugadas. A magnitude desta indeterminação é dada pela relação (1) (generalizada para 

quaisquer quantidades canonicamente conjugadas). É natural, a este respeito, comparar teoria 

quântica com relatividade especial.  

 De acordo com a relatividade, a palavra “simultâneo” não pode ser definida, exceto, 

através de experimentos, nos quais a velocidade da luz entra de forma essencial. Se existisse 

uma definição mais “nítida” de simultaneidade, como por exemplo, sinais que se propagam 

infinitamente rápido, então, a teoria da relatividade seria impossível. Contudo, por não existir 

tais sinais, ou melhor, por aparecer a velocidade da luz na definição de simultaneidade, há 

espaço para o postulado da constância da velocidade da luz, de modo que este postulado não 

contrarie qualquer uso significativo das palavras “posição, velocidade, tempo”. Encontramos 

uma situação similar com a definição dos conceitos de “posição de um elétron” e 

“velocidade” em teoria quântica. 

 Todos os experimentos que podemos usar para a definição desses termos contêm, 

necessariamente, a incerteza implícita na equação (1), mesmo que possam definir exatamente 

os conceitos p e q tomados isoladamente. Se houvesse experimentos que permitissem uma 

determinação mais “nítida” e simultânea de p e q do que a permitida pela equação (1), então a 

mecânica quântica seria impossível. Assim, apenas a incerteza especificada pela equação (1) 

cria espaço para a validade das relações que encontram sua expressão mais pragmática nas 

relações de comutação quânticas:  

pq - qp = - .i                                                                                                                  
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 [N.T.] Grifo do original. 
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Essa incerteza torna possível esta equação sem exigir que o significado físico das 

quantidades p e q seja alterado.  

Para aqueles fenômenos físicos, cuja formulação quântica ainda é desconhecida (por 

exemplo, eletrodinâmica), a equação (1) faz uma exigência que pode ser útil para a descoberta 

de novas leis, visto que a equação quântica (1) pode ser derivada da formulação de Dirac-

Jordan por uma ligeira generalização. Se para qualquer variável de estado definida η, 

determinarmos a posição q do elétron como q’
 
com uma incerteza q1, então, podemos 

expressar esse fato por uma amplitude de probabilidade S(η,q) que difere, apreciavelmente, de 

zero somente numa região de propagação p1 próxima a q’ . Por exemplo, pode-se escrever, 

 

                 ),( qS proporcional a exp )],')(/'(2/)]²'([ 2

1 qqipqqq            (3a) 

Segue-se que,   

                                                  'SS proporcional a exp ]./)²'([ 2

1qqq                            (3b) 

Então, para uma amplitude de probabilidade de um dado valor p temos:  

                                                   .),(),(),( dqpqSqSpS                                       (4) 

Para S(q,p),  podemos escrever, de acordo com Dirac,  

                                                    )./exp(),( ipqpqS                                            (5) 

Então, de acordo com (4), S(η,p) difere apreciavelmente de zero somente para valores 

de p para os quais 


1)'( qpp
não é significativamente maior que 1. Especificamente, 

empregando (3), encontramos S(η,p) que é proporcional a  

 

;]}2/)²'[(]/)'(exp{[ 2

1 dqqqqqppi                                                                

que é, proporcional a  

            ]};/)'('[]2/)²'(exp{[ 2

1 ppiqppp                                                           

E, portanto, 
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                   SS  é proporcional a ],/)²'(exp[ 2

1ppp                                                        

onde 

                                                                 .11 qp                                                             (6) 

A suposição (3) para S(η,q) corresponde, portanto, ao fato experimental que o valor p’ é 

medido para p e q’ para q [com o limite de precisão 6)]. 

De um ponto de vista puramente matemático, é característico da formulação de Dirac-

Jordan da mecânica quântica, que as relações entre p, q, E, etc.
39

 podem ser descritas como 

equações que ligam matrizes muito gerais, de tal forma que qualquer quantidade quântico-

teórica predeterminada aparece como uma matriz diagonal. A possibilidade de escrever dessa 

forma é evidente, quando se representa as matrizes como tensores (por exemplo, tensor 

momento de inércia) num espaço multidimensional entre as quais existem conexões 

matemáticas. Pode-se sempre escolher o eixo do sistema de coordenadas, no qual se expresse 

estas relações ao longo dos eixos do sistema de coordenadas destes tensores. Finalmente, 

pode-se sempre caracterizar a relação matemática entre dois tensores A e B, através de 

equações de transformação que levam um sistema de coordenadas, orientado ao longo dos 

eixos principais de A, a outro, orientado ao longo dos eixos de B. Essa última formulação 

corresponde à teoria de Schrödinger. Em contraste, ver-se-á a formulação dos números-q de 

Dirac como a formulação da mecânica quântica, que é realmente “invariante” e independente 

de todos os sistemas de coordenadas.  

Quando queremos derivar resultados físicos a partir dessa estrutura, temos que associar 

números com as magnitudes quântico-teóricas - isto é, com as matrizes (ou “tensores” num 

espaço multidimensional). Essa tarefa deve ser entendida nestes termos: nesse espaço 

multidimensional, uma dimensão definida é arbitrariamente estabelecida (pela natureza do 

arranjo experimental): e é perguntado qual o “valor” da matriz (por exemplo, nesse cenário, 

qual o valor do momento de inércia) nessa dada direção. Essa questão somente tem um 

sentido bem definido quando a dada direção coincide com a direção de um dos eixos daquela 

matriz. Nesse caso, existe uma resposta exata para a questão. Mas também quando a direção 

estabelecida difere somente um pouco de um dos eixos principais da matriz ainda se pode 

falar de “valor” da matriz na direção estabelecida até uma incerteza determinada pelo ângulo 

entre as duas direções. Pode-se, portanto, dizer que, associado a qualquer quantidade 
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 [N. T.] Matrizes representantes de p, q e E. 
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quântico-teórica ou matriz, há um número que, dado seu “valor” dentro de certo erro 

estatístico definido, esse erro depende do sistema de coordenadas.  

Para toda quantidade quântico-teórica, existe um sistema de coordenadas no qual o erro 

estatístico é nulo. Portanto, um determinado experimento nunca pode dar informação exata 

sobre todas as quantidades quântico-teóricas. Em vez disso, ele divide as quantidades físicas 

em “conhecidas” ou “não conhecidas” (ou mais ou menos precisamente conhecidas) de um 

modo característico do experimento em questão. Os resultados de dois experimentos podem 

ser derivados um do outro de forma exata, somente quando os dois experimentos dividem as 

quantidades físicas igualmente em “conhecidas” e “não conhecidas” (isto é, quando os 

tensores nesse espaço multidimensional frequentemente invocado – para facilitar a 

visualização – são “observados” duma mesma direção em ambos os experimentos). Quando 

dois experimentos usam diferentes distinções de “conhecida” e “não conhecida”, seus 

resultados podem ser relacionados apenas estatisticamente.  

Para uma discussão mais detalhada dessa conexão estatística consideremos um 

experimento gendanken, em que um feixe atômico de Stern-Gerlach seja inicialmente enviado 

através de um campo F1 que é tão acentuadamente não uniforme na direção do feixe que 

induz diversas transições por reversão súbita na força sobre o spin. Consideremos, então, que 

o feixe atômico rume livremente até uma determinada distância de F1, mas que um segundo 

campo F2 surja tão heterogêneo quanto F1, e que entre F1 e F2 seja possível medir o número de 

átomos em diferentes estados estacionários através de um campo magnético, opcionalmente 

aplicado, e que também toda a radiação pelos átomos seja desconsiderada. Se soubermos que 

um átomo esteve num estado de energia En antes de passar F1, podemos, então, expressar esse 

fato atribuindo ao átomo uma função de onda – por exemplo, em espaço-p – com a energia 

definida En e fase βn não determinada,  

)].)(/(exp[),(),( nnnn EipEpES                                                                 

Após a passagem pelo campo F1, essa função muda para
40

 

                                 
m

mmmnm

F

n EipEcpES )].)(/(exp[),(),( 1           (7) 
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 Ver P. Dirac (Proc. Roy. Soc. A112, 661 [1926]) e M. Born (Zeits f. Physik, 40, 167 [1926]).  

[N. T] Trabalho de Dirac disponível em: <http://ethw.org/w/images/0/06/P2_Proc._R._Soc._Lond._A-1926-

Dirac-661-77.pdf> Acesso em Abril de 2018.  
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Aqui, podemos fazer alguma determinação arbitrária de βn de modo que Cnm são 

determinados unicamente por F1. A matriz Cnm transforma os valores de energia antes da 

transição através de F1 para valores pós-transição. Se, após F1, decidirmos determinar o estado 

estacionário, digamos, usando um campo magnético não uniforme, vamos descobrir que o 

átomo saltou do estado n-ésimo para o estado m-ésimo com uma probabilidade nmnm cc . 

Quando descobrimos que um átomo de fato saltou para o m-ésimo estado, temos de atribuir a 

ele em todos os cálculos, a partir de então, não a função m

m

nm Sc , mas simplesmente a função 

Sm com uma fase indeterminada. Através da determinação experimental, "m-ésimo estado", 

selecionamos a partir de uma infinidade de possibilidades diferentes (cnm), uma definida m. 

Entretanto, ao mesmo tempo, perturbamos tudo que ainda estava contido nas relações de fase 

entre as quantidades cnm, como detalhado abaixo. O que ocorreu em F1 se repete na transição 

do feixe atômico, através de F2. Considere que dnm sejam os coeficientes da matriz 

transformação que transforma as energias anteriores à F2 para energias seguintes à F2. Se 

nenhuma transformação do estado é realizada entre F1 e F2, então a autofunção é transformada 

de acordo com o seguinte esquema,  

                    ).,(),(),( 21 pESdcpEScpES t

m l

mlnm

m

F

mnm

F

n                  (8) 

Considere que 
m

mlnmdc seja chamado de enl.. Se o estado estacionário do átomo é 

determinado além de F2, encontrar-se-á o estado l com a probabilidade nlnl ee . Em contraste, 

se entre F1 e F2 determinar-se o estado - e encontrando para ele um valor Em – a probabilidade 

para “l” além de F2 é dada por mlml dd . Ao repetir muitas vezes todo o experimento (em que 

toda vez o estado é determinado entre F1 e F2), se observará o estado l, além de F2 com uma 

frequência relativa .
m

mlmlnmnmnl ddccZ  Essa expressão não concorda com nlnl ee . Por esta 

razão, Jordan (l.c.) falou de uma “interferência de probabilidades”. Não posso concordar. Os 

dois tipos de experiência que levam respectivamente a nlnl ee  e Znl são fisicamente distintas. 

Num caso o átomo não sofre nenhum distúrbio entre F1 e F2. No outro, ele é perturbado pelo 

aparato que determina seu estado estacionário. Esse aparato tem como consequência a 

mudança da "fase" do átomo por uma quantidade que é, em princípio, inverificável; da mesma 

forma como o momentum de um elétron muda com a determinação da posição (ver §1).   
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O campo magnético usado para determinar o estado entre F1 e F2 vai separar os 

autovalores de E. Na observação da trajetória do feixe atômico, os átomos são desacelerados 

em quantidades que são, estatisticamente, diferentes e inverificáveis (penso aqui na câmara de 

nuvem de Wilson). Uma consequência disso é que a matriz de transformação final (do valor 

da energia antes da entrada em F1 para a energia após a saída de F2) já não é dada por 

m

mlnmdc , mas todo termo nessa soma tem um fator de fase adicional desconhecido.  

Nenhuma expectativa, portanto, nos é aberta; exceto que o valor médio de  nlnl ee  

calculado sobre todas as fases esperadas é igual à Znl. Um cálculo simples confirma que é esse 

o caso. Podemos, portanto, deduzir a partir de um experimento, os resultados possíveis de 

outro por meio de determinadas regras estatísticas. O experimento, por ele próprio, seleciona 

fora da plenitude de todas as possibilidades uma completamente definida, limitando, assim, as 

possibilidades para os experimentos posteriores.  Tal interpretação, para equação da matriz de 

transformação S ou equação de onda de Schrödinger, só é possível porque a soma de soluções 

também é uma solução. Nessa circunstância, podemos enxergar um significado profundo da 

linearidade das equações de onda de Schrödinger. Por essa razão, eles podem ser entendidos 

apenas como equações para ondas no espaço de fase; e, por isso, podemos considerar 

desesperada qualquer tentativa de substituir essas equações por equações não lineares, por 

exemplo, no caso relativístico (para mais que um elétron). 

 

§3. A TRANSIÇÃO DA MICRO À MACROMECÂNICA 

Ao que parece, os conceitos cinemáticos e mecânicos em teoria quântica estão 

suficientemente esclarecidos pela análise das palavras “posição de um elétron”, “velocidade”, 

“energia”, etc. feita nas seções precedentes e que a compreensão de processos microscópicos, 

do ponto de vista da mecânica quântica, deve também ser possível. A transição da micro à 

macro mecânica já foi tratada por Schrödinger
41

, mas eu não acredito que suas considerações 

cheguem ao coração do problema e este é o motivo: de acordo com Schrödinger, num estado 

de alta excitação, a soma de autofunções deveria ser capaz de fornecer um pacote de ondas de 

extensão limitada que – através de mudanças periódicas em sua forma – executará os 

movimentos periódicos de um “elétron” clássico.  

Há um argumento contra essa perspectiva: se o pacote de ondas tinha tais propriedades 

como lhe foi atribuído por essa visão, a radiação emitida pelo átomo poderia ser representável 
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 E. Schrödinger, Naturwiss., 14, 664 (1926).  
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por uma série de Fourier em que as frequências das vibrações mais altas seriam integrais 

múltiplas da frequência fundamental. As frequências das linhas espectrais emitidas pelo 

átomo nunca são, de acordo com a teoria quântica, integrais múltiplas da frequência 

fundamental – exceto no caso especial do oscilador harmônico.  

Dessa forma, o raciocínio de Schrödinger somente é viável para o caso do oscilador 

harmônico por ele tratado; nos demais casos, um pacote de ondas alarga, ao longo do tempo, 

por toda a vizinhança imediata do átomo.  Quanto maior o estado de excitação do átomo, mais 

lento é esse alargamento do pacote de onda. Contudo, isso ocorrerá esperado o tempo 

suficiente. O raciocínio, acima desenvolvido acerca da radiação emitida pelo átomo, pode à 

primeira vista ser usado contra todos os experimentos que visam uma transição direta da 

mecânica quântica à clássica em altos números quânticos. Por essa razão, a tentativa foi feita 

anteriormente para contornar tal raciocínio referindo-se ao alargamento natural da radiação de 

estados estacionários; certamente, de maneira errônea. Primeiramente, porque esta saída já 

está bloqueada no caso do átomo de hidrogênio, devido à fraqueza da radiação para altos 

estados e, segundo, porque a transição da mecânica quântica à clássica deveria ser 

compreensível sem recorrer à eletrodinâmica. Bohr
42

 já se referiu, muitas vezes, a estas 

dificuldades já bem conhecidas que obstruem o caminho da conexão direta entre teoria 

quântica e teoria clássica. Soletramo-las aqui tão explicitamente porque ultimamente parecem 

estar esquecidas.  

Acreditamos poder-se formular fecundamente a origem da “órbita” clássica dessa 

forma: a “órbita” passa a existir somente quando a observamos. Por exemplo, consideremos 

um átomo num estado de excitação n = 1000. As dimensões da órbita, nesse caso, já estão 

relativamente grandes para que, em concordância com §1, sejam suficientes para usar luz de 

comprimento de onda relativamente baixo para determinar a posição do elétron. Caso a 

determinação da posição não esteja muito confusa, o recuo Compton colocará o átomo em 

algum estado de excitação entre digamos, 950 e 1050.   

Simultaneamente, o momentum do elétron pode ser determinado pelo efeito Doppler 

com uma precisão dada por (1). Pode-se caracterizar o achado experimental por um pacote de 

onda, ou melhor, um pacote de amplitude-probabilidade, no espaço-q de extensão dada pelo 

comprimento de onda da luz usada, e construído primariamente de autofunções entre a 950ª e 

1050ª autofunção – e por um pacote correspondente no espaço-p.  
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 N. Bohr, “Grundpostulate der Quantentheorie”, l.c.  
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Consideremos que uma nova determinação da posição seja feita após algum tempo com 

igual precisão. Seus resultados, de acordo com §2, podem ser determinados apenas 

estatisticamente. Todas as posições contam como provável (com probabilidade calculável) 

dentro dos limites do agora ampliado pacote de ondas. A situação não seria diferente em 

teoria clássica; lá o resultado da segunda medição, também, seria previsível apenas 

estatisticamente por conta da incerteza na primeira medição. Ademais, as órbitas da teoria 

clássica espalhariam como o pacote de ondas
43

. Entretanto, as próprias leis estatísticas são 

diferentes em mecânica quântica e em teoria clássica. A segunda determinação da posição 

seleciona um “q” da totalidade de possibilidades e limites para todas as medições 

subsequentes. Após a determinação da segunda posição, os resultados para medidas 

posteriores somente podem ser calculados, quando se atribui ao elétron um pacote de ondas 

“menor” de extensão λ (comprimento de onda usado na observação). Assim, toda 

determinação da posição reduz o pacote de ondas à sua extensão original λ. Os valores das 

quantidades p, q são conhecidos com certa precisão em todos os experimentos. Os valores de 

p e q permanecem dentro dos limites de precisão fixados pelas equações clássicas de 

movimento. Isso pode ser observado diretamente de equações da mecânica quânticas
44

,  

 

Entretanto, como notado antes, a órbita pode ser calculada somente estatisticamente a 

partir de condições iniciais; uma circunstância que pode ser considerada como consequência 

do indeterminismo fundamental das condições iniciais. As leis estatísticas são diferentes para 

mecânica quântica e teoria clássica. Sob circunstâncias apropriadas, esta distinção pode dar 

origem às diferenças macroscópicas entre teorias clássica e quântica.  Antes de discutir um 

exemplo, gostaríamos de indicar como a transição para a teoria clássica, discutida acima, é 

formulada matematicamente para um sistema mecânico simples: o movimento livre de uma 

partícula. Para uma dimensão,  

                                                             
43

 [N. T.] Acerca deste ponto do artigo de Heisenberg, Pauli escreveu a Bohr em outubro de 1927: “Este é 

precisamente um ponto que não estava completamente satisfatório em Heisenberg; a „redução dos pacotes‟ 

parecia um tanto místico. Agora, contudo, deve ser ressaltado que a primeira de tais reduções não é necessária 

caso se inclua no sistema todos os meios de mensuração. Mas para descrever resultados observacionais 

teoricamente, é preciso perguntar o que se pode dizer sobre uma parte do sistema apenas. E então, da solução 

completa pode-se ver imediatamente que, em muitos casos (não todos, obviamente), os meio da observação 

podem ser formalmente substituídos por tais reduções” (BACCIAGALUPPI; VALENTINI,2009, p.162). 

 
44

 [N.T.]: Utilizaremos o circunflexo “^” para simbolizar um operador, de forma a diferenciá-lo de matrizes e 

grandezas vetoriais, que estão em negrito.   

 

   (9) 



49 
 

 

 

Já que o tempo pode ser tratado como um parâmetro (número-c) quando não há forças 

externas dependentes do tempo, a solução dessa equação é 

 

 

 

Onde    0p̂  e 0q̂    são momentum e posição no tempo t=0. Em t=0 o valor q0 = q’ é medido 

com precisão q1 e p0 = p’ com precisão p1 [ver equações (3) a (6)]. A fim de tirar conclusões 

acerca dos “valores” de q no tempo t, a partir dos “valores” de 0p̂  e 0q̂ , deve-se encontrar – 

de acordo com Dirac e Jordan – que a função transformação que transforma todas as matrizes 

na representação
45

 na qual  0q̂   é diagonal à representação em que  q̂    é diagonal. No 

esquema matricial em que 0q̂ é diagonal, 0p̂  pode ser substituído por um operador 0/ qi . 

De acordo com Dirac [l.c. equação (11)], a amplitude de transformação desejada S(q0,q) 

satisfazem a equação diferencial,  

                                                 ),(),(}/)/({ 0000 qqqSqqSqqmti                                       (12) 

ou,  

                       ),()(/)/({ 000 qqSqqqSmti   

[Com a solução] 

                                                                         ),( 0 qqS const exp ].)()/[( 00 dqqqtim                                (13) 

SS é, portanto, independente de q0. Em outras palavras, se no tempo t = 0 conhecermos q0, 

então qualquer momento t >0 todos os valores de q são igualmente prováveis; isto é, a 

probabilidade que q esteja em qualquer região finita é completamente nula. Fisicamente, isso 

já está claro sem mais investigações. A determinação exata de q0 conduz, então, a um recuo de 

Compton infinitamente grande. O mesmo se aplica naturalmente a um sistema mecânico. 

                                                             
45

 Nota do tradutor da versão inglesa: a palavra “representação” (não empregada por Heisenberg) é introduzida 

aqui para maior clareza. Ele usa a frase “esquema de matriz”.  

   (11) 
.

0
pp;/ 00 qmtpq
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Todavia, se q0 é conhecido no instante t =0 somente dentro do intervalo q1, e p0 no intervalo 

p1 [ver equação (3)], então  

),( 0qS = const exp )],'(')/(2/)²'([ 0

2

10 qqpiqqq                                         

e a função [amplitude] de probabilidade para q deve ser calculada de acordo com a fórmula
46

 

000 ),(),(),( dqqqSqSqS .                                                                               

O resultado é 

                   ),( 0qS  const .0

2

10

2

00 }2/)²'(]2/)/'()[/exp{( dqqqqqmtpqqtim           (14) 

Com a abreviação 

                                                                              ,/ 2

1mqt                                                                 (15) 

O expoente em (14) torna-se 

.2/}']/)/'('[2)/1({ 2

1

2

0

2

0 qqmtpqiqqiq  

O termo com q
’
² tomado por constante (fator independente q) e a integração fornece

47
 

),( qS = const exp  ]})/1(2/[]²/)/'('{[ 2

1qimtpqiq  

                                   = const exp ²)]}1(2/[)]/1)²('/'{[( 2

1qiqimtpq      (16) 

E segue que  

                ),(),( qSqS const exp ²)]}.1(/]²'/'{[ 2

1qqmtpq                 (17)  

Portanto, no instante t, o elétron está localizado na posição tp’/m + q’ com uma 

propagação q1(1+β²)
1/2

 . O “pacote de onda”, ou melhor, o “o pacote de probabilidade” foi 

                                                             
46

 [N. T.] Integração feita entre  e .   

 
47 [N.T.] Acreditamos que exista aqui um erro de composição do artigo original inglês: nas expressões a seguir, a 

"chave” deve envolver também o primeiro sinal negativo, no lado direito da expressão. Não conseguimos obter 

estas expressões na forma apresentada a seguir.  
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expandido por um fator (1+β²)² . De acordo com (15), β é diretamente proporcional ao tempo 

t, inversamente proporcional à massa, como é inteiramente plausível, e inversamente 

proporcional a q1².  Uma demasiada precisão em q0 produz grande incerteza em p0 e leva, 

portanto, a uma grande incerteza em q. O parâmetro η que temos trazido acima, por razões 

formais, pode ser deixado de lado em todas as fórmulas, já que ele não entra no cálculo.  

Para ilustrar que a diferença entre as leis estatísticas clássicas e quânticas levam a 

diferenças grosseiras nos resultados das duas teorias, considere uma rápida discussão acerca 

da reflexão de um feixe de elétrons numa grade. Quando o espaçamento é da ordem do 

comprimento de onda de de Broglie do elétron, a reflexão acorre em direções discretas e 

definidas, como a reflexão de luz numa grade. O que a teoria clássica fornece é, 

grosseiramente e macroscopicamente, diferente.  No entanto, a partir da órbita de um elétron 

individual, não podemos de nenhuma maneira encontrar uma contradição interna com a teoria 

clássica. Poderíamos, se fosse possível, direcionar o elétron para um determinado ponto sobre 

a grade e, então, verificar que a reflexão viola a teoria clássica. Contudo, quando queremos 

determinar a posição do elétron tão precisamente que podemos dizer em qual ponto ele atinge, 

o elétron adquire, por meio dessa determinação de posição, uma grande velocidade, e o 

comprimento de onda de de Broglie do elétron torna-se tão curto que agora a reflexão 

realmente pode e tomará lugar aproximadamente como previsto classicamente, sem violação 

das leis da teoria quântica.   

 

§4 DISCUSSÃO DE ALGUNS EXPERIMENTOS ESPECIAIS IDEALIZADOS  

De acordo com a interpretação física objetivada aqui, o tempo de transição ou “saltos 

quânticos” devem ser tão concretos e determináveis pela medição como, digamos, energias 

em estados estacionários. A propagação dentro da qual tal instante é especificável é dada de 

acordo com a equação (2) por h/ΔE, se ΔE designa a mudança de energia no salto quântico
48

. 

Vamos considerar como exemplo o seguinte experimento: Um átomo num estado n=2 no 

instante t=0 pode transitar, via radiação, ao estado fundamental, n = 1. Então, em analogia a 

equação (7), podemos atribuir ao átomo a autofunção 

                    
 /

1

2/12/

2
12 ),()1(),(),(
tiEttiEt epEeepEeptS              (18) 

                                                             
48

 Compare W. Pauli, l.c., p.12.  
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Se assumirmos que o amortecimento é expresso num fator da forma e
-αt

 na autofunção 

(a real dependência, talvez, não seja tão simples). Esse átomo é enviado através de um campo 

magnético não homogêneo para determinação do seu nível de energia, como é usualmente 

feito num experimento de Stern-Gerlach; consideremos, também, que um campo não 

homogêneo segue o feixe atômico sobre um longo trecho de sua trajetória. Mediremos 

consequente aceleração, digamos, dessa maneira: dividimos o trecho inteiro que o feixe 

atômico segue no campo magnético em pequenas seções, ao fim de cada um dos quais 

determinaremos o desvio do feixe. Dependendo da velocidade do feixe atômico, a divisão em 

intervalos de espaço corresponde para o átomo à divisão em pequenos intervalos de tempo Δt. 

De acordo com §, equação (2), corresponde num intervalo de tempo Δt uma propagação na 

energia h/Δt. A probabilidade de medir a energia definida E pode ser deduzida diretamente de 

S(p, E) e é, portanto, calculada para o intervalo entre nΔt e (n+1)Δt como   

.),(),(

)1(

/

)1(

dtetpSEpS

tn

tn

iEt

tntn

                                                                                               

Se a determinação “estado n=2” é feita no instante (n+1) Δt, então, para tudo posterior 

deve-se atribuir ao átomo não a autofunção (18) mas uma que resulte de (18) quando t é 

substituído por t-(n+1)Δt. Se, ao contrário, encontramos “estado n=1”, então, a partir deste 

ponto, deve-se atribuir ao átomo a autofunção  

.),(
/

1
1 iEt

epE                                                                                                             

Deste modo, encontrar-se-á, primeiramente, para uma série de intervalos Δt “estado 

n=2”, “estado n=1”, a fim de que uma distinção entre os dois estados seja ainda possível, Δt 

não pode estar abaixo de h/ ΔE. Deste modo, o instante de transição é determinado dentro 

desta propagação. Nós sugerimos, quando falamos de mudança descontínua da energia, um 

experimento do tipo só esboçado por completo no espírito da velha formulação da teoria 

quântica fundada por Planck, Einstein e Bohr. Uma vez que, em princípio, tal experimento 

pode ser realizado, um acordo sobre seu resultado deve ser possível.   

Nos postulados básicos da teoria quântica de Bohr, a energia de um átomo tem a 

vantagem – assim como os valores das variáveis de ação J – sobre outros determinantes de 

movimento (posição do elétron, etc.), na medida em que seu valor numérico pode sempre ser 

fornecido.  
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Esta posição preferencial que a energia tem sobre outras quantidades quânticas deve-se 

unicamente ao fato de ela representar uma integral de equações de movimento para sistemas 

fechados (a matriz de energia E é uma constante). Para sistema abertos, por outro lado, a 

energia não é destacada em relação a outras quantidades quânticas. Em particular, é possível 

inventar experimentos, nos quais as fases, w, do átomo são mensuráveis com precisão, mas a 

energia permanece em princípio indeterminada, correspondendo à relação Jw-wJ = i  ou 

hwJ ~11 . Um experimento é a fluorescência de ressonância. Ao irradiar um átomo com uma 

frequência própria, digamos de ν12 = (E2-E1)/h, o átomo vibra em fase com a radiação externa. 

Então, mesmo em princípio, não faz sentido perguntar em que estado, E1 ou E2, o átomo está 

vibrando. A relação de fase entre átomo e radiação externa pode ser determinada, por 

exemplo, por meio das relações de fase de um grande número de átomos com outro 

(experimentos de [R. W.] Wood). Caso se prefira evitar experimentos com radiação, pode-se 

também medir a relação de fase, fazendo determinações da posição exata do elétron, no 

sentido de §1 em diferentes instantes relativos à fase de luz (sobre muitos átomos). Uma 

“função de onda” da forma, 

                           ,),()1(),(),(
/

11

2/12

2

/)(

222
12  tiEtEi

eqEceqEctqS          (19) 

pode ser atribuída ao átomo. Aqui, c2 depende da força e β da fase da luz incidente. A 

probabilidade de uma posição definida q é, portanto,  

}.

{)1()1(),(),(

/])[(

12

/])[(

12

2/12

2211

2

222

2

2

12

12





tEEi

tEEi

e

ecccctqStqS

         (20)                       

O termo periódico em (20) é distinguível de um não periódico por experimentos, assim 

como as determinações de posição podem ser realizadas para diferentes fases da luz incidente.  

Em um experimento idealizado bem conhecido, proposto por Bohr, os átomos de um 

feixe atômico de Stern-Gerlach são primeiramente excitados a uma fluorescência de 

ressonância num estado definido pela radiação incidente. Após um pequeno deslocamento, 

eles seguem através de um campo magnético não homogêneo. A radiação que emana dos 

átomos pode ser observada durante todo o caminho; antes e após o campo magnético. Antes 

dos átomos entrarem no campo magnético, toma lugar a radiação de ressonância comum. Isto 

é, assim como numa teoria de dispersão, deve ser assumido que todos os átomos emitem 

ondas esféricas em fase com a luz incidente. Esta concepção parece, à primeira vista, 
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contrariar os resultados de uma aplicação crua da teoria quântica da luz ou as regras básicas 

que a teoria quântica forneceria. Portanto, a partir desta visão, poder-se-ia concluir que 

somente uns poucos átomos são levados ao “estado superior” mediante à suposição do 

quantum de luz, e que a radiação de ressonância completa surge a partir de uns poucos centros 

altamente irradiantes.  

Logo, parecia natural em outros tempos afirmar que o conceito de quanta de luz deveria 

ser trazido, aqui, somente para contabilizar um balanço de energia e momentum e que, “na 

realidade”, todos os átomos em estado fundamental irradiam ondas esféricas fracas e 

coerentes. Após os átomos passarem pelo campo magnético, entretanto, dificilmente há 

qualquer dúvida de que o feixe atômico se dividiu em dois, dos quais um corresponde a 

átomos em estado superior e outro a átomos em estado fundamental. Agora, se os átomos em 

estado fundamental estavam a irradiar, teríamos uma violação grosseira das leis da 

conservação da energia, pois toda a energia de excitação reside no feixe com átomos em 

estado fundamental.  

Ainda, menos dúvida pode haver de que, após o campo magnético, somente o feixe de 

“estado superior” emite luz e, de fato, luz incoerente de pouca intensidade radia de átomos em 

estado superior. Como Bohr mostrou, este experimento idealizado deixa claro que, muitas 

vezes, é necessário cuidado na aplicação do conceito de “estado estacionário”. A formulação 

da teoria quântica, aqui desenvolvida, permite que uma discussão do experimento de Bohr 

seja realizada sem qualquer dificuldade.  

No campo de radiação externa, as fases dos átomos são determinadas. Assim sendo, não 

tem sentido falar de “energia do átomo”. Também, após o átomo ter deixado o campo de 

radiação, não se pode dizer que ele está num estado estacionário definido, na medida em que 

se pergunta acerca da propriedade de coerência da radiação. Entretanto, se pode montar um 

experimento para descobrir em que estado estacionário o átomo está. O resultado deste 

experimento é declarado apenas estatisticamente. Tal experimento é realmente executado pelo 

campo magnético não homogêneo. Além do campo magnético, as energias dos átomos são 

bem determinadas e, portanto, as fases são indeterminadas. A radiação resultante é incoerente 

e vem apenas de átomos em estado superior. O campo magnético determina as energias e 

destrói, portanto, a relação de fase. O experimento idealizado de Bohr é uma ilustração muito 

bonita do fato que a energia do átomo “na realidade” não é um número, mas uma matriz. A lei 

de conservação é válida para a matriz de energia e, portanto, também é válida para o valor da 

energia e tão precisamente quanto pode ser medido.  Em termos matemáticos, o levantamento 

da relação de fase pode ser traçado como no exemplo seguinte. Considere que Q sejam as 
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coordenadas do centro de gravidade do átomo, de modo que se atribui ao átomo, em vez de 

(19), a autofunção  

                                                     ),,(),(),( tqQStqStQS                                              (21) 

Aqui, S(Q,t) é a função que, assim como S(η,q) em (16), difere de zero numa pequena 

vizinhança de um ponto no espaço-Q, e se propaga com a velocidade dos átomos na direção 

do feixe. A probabilidade de uma amplitude relativa q, independentemente de Q, é dada pela 

integral de  

                                                       ),,(),,( tqQStqQS                                                    (22) 

sobre Q – que é, mediante (20). Contudo, a autofunção (21) será alterada por uma quantia 

calculável num campo magnético e, em função dos diferentes desvios dos átomos em estados 

superior ou fundamental, para fora do alcance do campo magnético passa a ser 

          
.),(),()1(),(),(),,(

/

111

2/12

2

/)(

2222
12  tiEtEi

eqEtQSceqEtQSctqQS
    (23) 

Aqui, S1(Q,t) e S2(Q,t) serão funções no espaço-Q que diferem de zero somente na 

vizinhança próxima de um ponto; mas este ponto é diferente para S1 e S2. O produto S1S2 é, 

portanto, nulo em qualquer parte. A probabilidade de uma amplitude relativa q e um valor 

definido Q é, portanto, 

                       
.)1(),,(),,( 1111

2

22222

2

2 SScSSctqQStqQS
                     (24) 

O termo periódico de (20) desapareceu e com ele a possibilidade de uma medição duma 

relação de fase. O resultado estatístico das determinações de posição serão sempre as mesmas, 

não importa a fase da radiação incidente.  Podemos supor que experimentos com radiação - 

cuja teoria ainda não foi bem desenvolvida - fornecerão os mesmos resultados acerca das 

relações de fase entre átomos e radiação incidente.  

Examinemos, finalmente, a conexão
49

 da equação (2), E1t1 ~ h, com um conjunto de 

problemas que Ehrenfest e outros investigadores discutiram em dois artigos
50

 acerca das bases 

                                                             
49 W. Pauli chamou minha atenção pra esta conexão. 

 
50 P. Ehrenfest e G. Breit (Zeits. f. Physik, 9, 207 [1922]) e P. Ehrenfest e R.C. Tolman (Phys. Rev., 24, 287 

[1924]). Ver também a discussão em N. Bohr, Grundpostulate der Quantentheorie, l. c. 
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do princípio da correspondência de Bohr.  Ehrenfest e Tolman falam de “quantização fraca”, 

quando o movimento periódico quantizado é interrompido por meio de saltos quânticos em 

vez de perturbações em intervalos de tempo, que podem ser considerados não muito longos 

comparados aos períodos do sistema.  Estes casos devem revelar, não somente, os valores 

quânticos exatos de energia, mas também valores de energia que não diferem muito de valores 

quânticos, e a priori com probabilidade menor e quantitativamente previsível. Em mecânica 

quântica esse comportamento deve ser interpretado nestes termos. 

 Uma vez que a energia é realmente alterada por perturbações externas ou saltos 

quânticos, toda medição de energia, na medida em que é única, deve ser feita no tempo entre 

duas perturbações. Dessa forma um limite superior é especificado para t1 no sentido de §1. 

Portanto, medimos o valor de energia E0 de um estado quantizado também apenas dentro da 

propagação E1~h/t1. Aqui, não tem qualquer significado, mesmo em princípio, questionar se o 

sistema assume “realmente”, com o peso estatístico correspondentemente mais baixo, tais 

valores de energia E como desvio de E0; ou se sua realização experimental deve ser atribuída 

unicamente à imprecisão da medida. Se t1 é menor do que o período do sistema, não é mais 

significativo falar de estado discreto estacionário ou valores discretos de energia.  

Ehrenfest e Breit, numa conexão similar, chamam a atenção para o seguinte paradoxo: 

Um rotor, que vamos visualizar como uma roda dentada, é provido de um acessório que 

inverte o sentido de rotação da roda após f revoluções.  Consideremos, por exemplo, que a 

roda engrena com um elemento dentado deslizante que se move sobre uma linha reta entre 

duas paradas. A parte deslizante pára após um número definido de rotações, revertendo, desta 

forma, a rotação da roda. O verdadeiro período T do sistema é longo em comparação com o 

período t da roda. Os níveis discretos de energia estão densamente empacotados – e quanto 

mais denso o pacote, maior o valor de T.  

Do ponto de vista de uma teoria quântica consistente, todos os estados estacionários têm 

o mesmo peso estatístico. Portanto, para T suficientemente grande, praticamente todos os 

valores de energia ocorrem com igual frequência, em oposição ao que seria esperado para um 

rotor. Podemos afinar um pouco este paradoxo antes de trata-lo do nosso ponto de vista. 

Dessa forma, a fim de determinar se o sistema assume valores discretos de energia 

pertencendo, exclusiva ou particularmente, ao rotor puro, ou se ele assume com igual 

probabilidade todos os valores (isto é, valores que correspondem ao pequeno intervalo de 

energia h/T), num tempo t1 que é pequeno em relação a T (mas >>t). Em outras palavras, 

apesar do longo período não desempenhar qualquer papel em todas estas medições, ele parece 

se expressar no fato de que todos os valores de energia podem ocorrer.  
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Somos de opinião que, na realidade também, tais experimentos de determinação da 

energia total do sistema forneceria todos os possíveis valores de energia com igual 

probabilidade. O fator responsável por esse resultado não é o grande período T, mas o 

elemento deslizante. Mesmo que aconteça de o sistema ter uma energia idêntica ao valor 

quantizado de energia de um rotor simples, ela pode ser facilmente modificada – por forças 

externas atuantes sobre a parada – para estados que não correspondem à quantização do rotor 

simples
51

. O sistema de acoplamento rotor-elemento deslizante de fato exibe uma 

periodicidade totalmente diferente daquela do rotor. A solução do paradoxo reside antes em 

uma circunstância diferente.  

Quando queremos medir a energia do rotor sozinho, devemos antes romper o 

acoplamento entre rotor e elemento deslizante. Em teoria clássica, quando a massa do 

elemento deslizante é suficientemente pequena o acoplamento pode ser rompido sem 

mudança na energia; consequentemente, a energia do sistema inteiro pode ser igualada à do 

rotor (para pequena massa deslizante).  Em mecânica quântica a energia de interação entre o 

elemento deslizante e o rotor é, ao menos, da mesma ordem de grandeza, bem como o nível 

de espaçamento do rotor (Mesmo para a massa deslizante pequena existe uma energia de 

ponto zero elevada associada à interação elástica entre rotor e elemento deslizante).  

No desacoplamento, o elemento deslizante e o rotor tomam individualmente as suas 

energias quânticas características. Consequentemente, na medida em que somos capazes de 

medir os valores de energia do rotor sozinho, sempre encontramos os valores de energia 

quântica com precisão experimental.  Mesmo com o desaparecimento da massa do elemento 

deslizante, entretanto, a energia do sistema é diferente da energia do rotor.  A energia do 

sistema acoplado pode assumir todos os valores possíveis (consistentes com a quantização T) 

com igual probabilidade.  

 

 

Cinemática quântica e mecânica mostram grandes diferenças da teoria ordinária. A 

aplicabilidade dos conceitos clássicos da cinemática e da mecânica, entretanto, não pode ser 

justificada nem a partir de leis de pensamento nem a partir de experimentos. A base para esta 

conclusão é a relação (1), p1q1 ~ h. Já que momentum, posição, energia, etc. são conceitos 

                                                             
51 De acordo com Ehrenfest e Breit isto não pode ocorrer, ou ocorre apenas raramente, mediante forças que 

atuam sobre a roda dentada.  
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precisamente definidos, não é necessário queixar-se de que a equação fundamental (1) contém 

somente predições qualitativas. Além disso, como podemos pensar qualitativamente as 

consequências experimentais da teoria para todos os casos simples, não teremos mais que 

olhar para a mecânica quântica como não física e abstrata
52

. Claro que gostaríamos, também, 

de poder derivar, se possível, as leis quantitativas da mecânica quântica diretamente de bases 

físicas - isto é, essencialmente, a partir da relação (1). Por esta razão, Jordan procurou 

interpretar a equação 

')'','()',()'',( dqqqSqqSqqS                                                                                    

como uma relação de probabilidade
53

. Contudo, não podemos aceitar essa interpretação (§2). 

Acreditamos, em vez disso, que, por enquanto, as leis quantitativas podem ser derivadas das 

bases físicas somente pelo uso do princípio de máxima simplicidade. Se, por exemplo, a 

coordenada X de um elétron não é mais um número, como pode ser concluído 

experimentalmente, de acordo com a equação (1), então a suposição mais simples concebível 

[que não contraria (1)] é que esta coordenada é um termo diagonal de uma matriz, cujos 

termos não diagonais se expressam numa incerteza ou – pela transformação – de outros 

modos (ver, por exemplo, §4). Portanto, a predição que, digamos, a velocidade na direção X é 

“na realidade” não um número, mas o termo diagonal da matriz, não é nem mais abstrato nem 

menos visualizável do que a afirmação de que as forças de campo são “na realidade” a parte 

temporal de um tensor antissimétrico localizado no espaço tempo. A frase “na realidade”, 

aqui, é tão justificável quanto uma descrição matemática de processos naturais. Tão logo se 

aceite que todas as quantidades quânticas são “na realidade” matrizes, as leis quantitativas se 

seguem sem dificuldade.   

Caso se assuma que a interpretação da mecânica quântica já está correta em seus pontos 

essenciais, pode ser permitido delinear brevemente as suas consequências de princípio. Nós 

não temos que assumir que a teoria quântica – em oposição à teoria clássica – é uma teoria 

                                                             
52

 Schrödinger descreve a mecânica quântica como uma teoria formal assustadora, de fato repulsiva, abstrata de 

visibilidade. Certamente, se pode superestimar o valor do domínio matemático (e físico, nessa medida) das leis 

quânticas que Schrödinger tornou possível. Entretanto, no que diz respeito a questões de interpretação física e 

princípio, a visão popular da mecânica ondulatória, como a vejo, realmente nos desviou das estradas apontadas 

pelos artigos de Einstein e de Broglie, por um lado, e pelos artigos de Bohr e pela mecânica quântica do outro.  

([N. T]: Heisenberg pretende refutar a acusação de que sua teoria é mais abstrata e formal do que a teoria de 

Schrödinger, e de que esta última seria mais intuitiva (perceptível) que a sua. Sua teoria também é intuitiva – 

argumenta Heisenberg - porque, a partir dela, se podem derivar consequências experimentais (BALSAS, 2013, p. 

74)).  

 
53

 [N. T.] Esse é um resultado presente no formalismo de Dirac-Jordan. 
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essencialmente estatística no sentido de que somente conclusões estatísticas podem ser tiradas 

de dados iniciais precisos.  

O bem conhecido experimento de Geiger e Bothe, por exemplo, se opõe diretamente a 

tal suposição. Em vez disso, em todos os casos em mecânica clássica, nos quais existem 

relações entre quantidades que são todas mensuráveis com precisão, as correspondentes 

relações exatas também se mantêm em teoria quântica (leis de conservação de momentum e 

energia). Mas o que está errado na formulação fina da lei da causalidade, “quando 

conhecemos o presente precisamente, podemos predizer o futuro”, não é a conclusão, mas a 

suposição. Mesmo em princípio, não podemos conhecer o presente em todos os detalhes.  

Por essa razão, tudo observado é uma seleção de uma plenitude de possibilidades e uma 

limitação sobre o que é possível no futuro. Uma vez que o caráter estatístico da teoria 

quântica está tão intimamente ligado à inexatidão de todas as percepções, pode-se levar à 

presunção de que, por trás do mundo estatístico percebido, ainda existe um mundo "real" no 

qual a causalidade se mantém. Mas tais especulações parecem-nos, para dizê-lo 

explicitamente, infrutífera e sem sentido. A física deve descrever somente as correlações de 

observações. Pode-se expressar melhor o verdadeiro estado de coisas desta maneira: devido 

todos os experimentos estarem sujeitas às leis da mecânica quântica e, portanto, à equação (1), 

segue-se que a mecânica estabelece o fracasso final da causalidade.  

 

ADIÇÃO ÀS PROVAS
54

 

Após a conclusão do artigo anterior, investigações de Bohr mais recentes levaram a um 

ponto de vista que permite um aprofundamento e uma agudeza essenciais à análise das 

correções quântico-mecânicas, tentada nesse trabalho. Nessa conexão, Bohr chamou-me a 

                                                             
54 [N. T] Após Heisenberg haver terminado seu artigo, novas investigações e críticas por parte de Bohr fizeram-

no redigir uma espécie de anexo, no qual tratava de alguns pontos importantes que foram omitidos ou não 

suficientemente salientados por ele (JAMMER, 1974). De acordo com o relato posterior de Heisenberg, “Bohr 

também tinha dado prosseguimento a suas ideias sobre o dualismo onda-corpúsculo, que deveria constituir a 

base da interpretação. Era central em seu pensamento o conceito de complementaridade, que ele acabara de 

introduzir para descrever uma situação em que é possível apreender um mesmo acontecimento por dois modos 

de interpretação distintos. Esses dois modos são mutuamente excludentes, mas também complementam um ao 

outro, e é somente através de sua justaposição que o conteúdo perceptivo de um fenômeno revela-se em sua 

plenitude. A princípio, Bohr ergueu várias objeções contra o princípio de incerteza, que provavelmente 

considerou um caso particular da regra geral da complementaridade.” (HEISENBERG, 1996, p. 97, nosso grifo). 

Bohr reconheceu prontamente as novas possibilidades abertas pelo princípio de Heisenberg, integrando-o na sua 

descrição do Princípio de Complementaridade, tendo, então, início a elaboração da Interpretação de Copenhague 

(BALSAS, 2013, p. 75). Logo adiante, discutiremos, com pouco mais de detalhes, a interpretação de 

Copenhague e as discussões motivadas por ela. 
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atenção para o fato de eu ter ignorado pontos essenciais no decurso de várias discussões nesse 

artigo. Sobretudo, a incerteza de nossa observação não surge exclusivamente da ocorrência de 

descontinuidades, mas está diretamente ligada à exigência de atribuirmos igual validade a 

experimentos bastante diferentes que aparece na teoria corpuscular de um lado, e na teoria 

ondulatória de outro.  

No uso de um microscópio de raios-gama idealizado, por exemplo, a divergência 

necessária do feixe deve ser levada em conta. Uma consequência disso é que, na observação 

da posição do elétron, a direção do recuo Compton é somente conhecida com um 

espalhamento, que conduz, então, à relação (1).  Além disso, não é, suficientemente, 

salientado que a teoria simples do efeito Compton, estritamente falando, aplica-se somente a 

elétrons livres. O consequente cuidado necessário no emprego da relação de incerteza é, como 

o professor Bohr explicou, essencial, entre outras coisas, para uma discussão compreensível 

da transição da micromecânica à macromecânica. Finalmente, a discussão da fluorescência de 

ressonância não está inteiramente correta devido à conexão entre a fase da luz e a do 

movimento eletrônico não ser tão simples como assumido. Devo grande gratidão ao professor 

Bohr por compartilhar comigo, numa fase inicial, os resultados dessas investigações mais 

recentes – que em breve aparecerão num artigo sobre a estrutura conceitual da teoria quântica-

, e por discuti-los comigo.   

Instituto de física Teórica da Universidade de Copenhagen.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para começar, parece-nos conveniente destacar brevemente algumas mudanças 

sofridas na posição filosófica de Heisenberg entre os artigos de 1925 e o de 1927.  Pode-se 

dizer que o artigo de 1927 marca, ao mesmo tempo, o final de uma interpretação formalista e 

o início de uma nova interpretação, centrada no princípio de incerteza (AULETTA, 2001, p. 

103, 107, 509-10, citado por BALSAS, 2013, p.75). Como já adiantamos em algumas partes 

deste trabalho, o artigo sobre as relações de incerteza/indeterminação revela uma mudança 

acentuada na posição filosófica do autor. Enquanto que, no artigo original de 1925, ele 

defende que são as quantidades observáveis (frequências e intensidades da radiação emitida 

pelos átomos) que determinam a estrutura da teoria, no artigo de 1927, ele abandona o ponto 

de vista positivista de outrora e passa a afirmar que é a teoria que dar significação à 

experiência e que determina o que pode ser observado, dando a entender, assim, que é da 

teoria que se derivam as consequências experimentais (Cf. HEISENBERG, 1996, p. 96).  

Além disso, o autor retoma o uso conceitual do espaço-tempo e da inteligibilidade 

que haviam sido descartados no artigo de 1925, e chega também a propor uma experiência 

imaginária para medir a posição do elétron, em contraste com o primeiro artigo, em que 

defendia ser essa uma grandeza não visualizável. Heisenberg atribui também significado 

físico à relação fundamental de comutação, que antes tinha mais um caráter de artefatos 

formais simbólicos (BALSAS, 2013, p. 74-5), e pôs fim a noção original de “saltos 

quânticos” como transições entre estados estacionários de um sistema (BACCIAGALUPPI; 

VALENTINI, 2009, p. 131).   

 Esta última consequência deriva da discussão do microscópio idealizado. Na 

tentativa de “observar” um elétron na sua “órbita”,- explica Heisenberg- a partícula sofreria 

uma perturbação; não se podendo, portanto, observar mais que um ponto na sua órbita. Face a 

esta inevitável situação, ele conclui que não há órbita no sentido outrora conhecido, uma vez 

que a órbita surge exclusivamente por meio (e por consequência) de nossa observação (Carta 

a Pauli, 1927), não havendo, portanto, mais modo de descrever o que acontece entre duas 

observações consecutivas (Cf. BALSAS, 2013, p. 77; HEISENBERG, 1930, p.20).  

Muito embora estabelecessem uma completa correspondência entre a estrutura 

matemática da teoria e a descrição física usual de vários aspectos da experiência 

(ROSENFELD, 1971, Apud WEELER; ZUREK, 1983, p.59), as considerações de Heisenberg 

não pareciam triviais e nem estavam livres de dificuldades do ponto de vista interpretativo.  
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 Como Heisenberg admitiu no próprio artigo, atendendo às sugestões e críticas feitas 

por Bohr, a incerteza de nossa observação não surge, exclusivamente, da ocorrência de 

descontinuidades, mas está diretamente ligada à exigência de atribuirmos igual validade a 

experimentos bastante diferentes que aparecem na teoria corpuscular e na teoria ondulatória. 

Segundo Bohr, no caso do microscópio de raios-gama idealizado, por exemplo, a divergência 

necessária do feixe deve ser levada em conta. Assim, o princípio surgia não de um recuo 

inconstante do elétron bombardeado pelo quantum de luz por efeito Compton, mas sim de um 

espalhamento de ondas conferido ao quantum pela abertura da lente do microscópio. A 

análise implicitamente requeria, portanto, também a utilização de uma interpretação 

ondulatória. Uma consequência disso é que, na observação da posição do elétron, a direção 

do recuo Compton é somente conhecida com um espalhamento. Também não é 

suficientemente salientado por Heisenberg que a teoria simples do efeito Compton, 

estritamente falando, aplica-se somente a elétrons livres (BALSAS, 2013, p.75; CASSIDY, 

1992, p. 241; HEISENBERG, 1927, p.83).  

 Ademais, o resultado puramente matemático p1q1 ~ h  – cogitado por Heisenberg 

inicialmente a partir da teoria de Dirac-Jordan - não implica por si só que estas variáveis não 

possam ser medidas simultaneamente com perfeita precisão: a identificação da fórmula como 

uma relação de incerteza não tinha o caráter de conclusão necessariamente lógica, apesar de 

ter sido sugerida por duas importantes ideias, a suposição tácita da perfeita similaridade (o 

que chamaríamos atualmente de identidade de estados de preparação), e o reconhecimento de 

uma inevitável interação entre objeto e aparato experimental. Em suma, como em toda 

interpretação de uma relação, foi um ato de associação de símbolos com operações, e continha 

certo elemento de arbitrariedade (JAMMER, 1966, pp. 330-1).  

À época em que Heisenberg chegava às suas considerações, Bohr também dava 

prosseguimento a suas ideias sobre o dualismo onda-corpúsculo que, segundo ele, deveria 

constituir a base da interpretação da teoria. Segundo Heisenberg, era central em seu 

pensamento o conceito de complementaridade, que ele acabara de introduzir para descrever 

uma situação em que é possível apreender um mesmo acontecimento por duas vias de 

interpretação distintas. Esses dois modos são mutuamente excludentes, mas também 

complementam um ao outro, e é somente através de sua justaposição que o conteúdo 

perceptivo de um fenômeno revelar-se-ia em sua plenitude. A princípio, Bohr ergueu, como 

vimos, várias objeções contra as considerações de Heisenberg, que provavelmente considerou 

um caso particular da regra geral da complementaridade. Logo depois, no entanto, reconheceu 
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- auxiliado pelo físico sueco Oskar Klein - que não havia nenhuma divergência séria entre as 

duas interpretações (HEISENBERG, 1996, p. 97). Em resumo, 

 

Bohr procurou dar um passo adiante na análise epistemológica mais aprofundada e, 

em particular, na compreensão da natureza lógica da exclusão mútua dos dois 

aspectos opostos do dualismo onda-partícula [...] As relações de indeterminação são 

dessa maneira essenciais para assegurar a consistência da teoria, por meio da 

atribuição de limites entre os quais o uso de conceitos clássicos pertencentes a duas 

representações extremas pode ser ampliado sem contradições (ROSENFELD, 1971, 

Apud WEELER; ZUREK, 1983, p. 59, tradução nossa).  

 

Para Bohr, as relações de incerteza representavam um apoio às concepções que ele 

vinha desenvolvendo muito antes de Heisenberg derivar seu princípio a partir da teoria da 

transformação de Dirac-Jordan (JAMMER, 1966, p. 345). As novas possibilidades abertas 

pelas ideias de Heisenberg foram rapidamente reconhecidas por Bohr, que integrou-o na sua 

descrição do Princípio da Complementaridade, tendo início a elaboração daquela que ficou 

conhecida como Interpretação de Copenhague (BALSAS, 2013, p.75).   

Segundo Heisenberg, a interpretação de Copenhague parte de um paradoxo: ao 

mesmo tempo que descreve nossas experiências em termos da física clássica, ela considera 

que os conceitos clássicos não se ajustam de forma exata à natureza. É esta tensão entre os 

dois pontos de partida que, de acordo com ele, está na raiz do caráter estatístico da mecânica 

quântica. A opção da interpretação de Copenhague é partir de conceitos clássicos, mas limitar 

sua aplicabilidade aos sistemas quânticos, em conformidade com o princípio de incerteza ou 

com o princípio de complementaridade de Bohr (Ibid, p. 82).  

O uso de noções mutualmente contraditórias para descrever uma mesma situação 

física surge, segundo Bohr, da indeterminação do conceito de “observação”. Na ocasião da 

interação entre objeto de observação e agente observador, faz-se impossível separar 

nitidamente o comportamento do sistema atômico do seu efeito sobre os instrumentos de 

mensuração, cujo comportamento deve ser expresso em termos clássicos. Por meio da 

combinação de sistema atômico com diferentes dispositivos classicamente descritíveis, pode-

se medir variáveis complementares e, a partir daí, utilizando termos clássicos para expressar 

os resultados destas mensurações, pode-se descrever um sistema atômico em termos de 

representações clássicas complementares (JAMMER, 1966, p. 348). 

A interpretação de Copenhague contém entre seus preceitos a visão de Bohr acima 

descrita, subentendendo, em princípio, uma distinção entre sistema observador e sistema 

observado; sendo que as experiências relativas a eventos quânticos devem ser descritas em 

termos de conceitos clássicos, através dos quais se descreve o arranjo experimental e 
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resultados obtidos; a aplicação desses conceitos, porém, é que é limitada pelas relações de 

incerteza. Além disso, a complementaridade das visões corpuscular e ondulatória assume um 

papel central na interpretação, e a função de onda constitui um mero algoritmo de cálculo das 

probabilidades dos resultados a obter em medições, sendo que a interpretação estatística para 

o quadrado do módulo da função de onda também é incorporada à interpretação (BALSAS, 

2013, p. 76 e 110). Neste sentido, pode-se justificadamente atribuir à interpretação de 

Copenhague um caráter mais epistemológico do que ontológico (AULETTA, 2001, p. 230, 

citado por BALSAS, 2013, p. 110).   

 A interpretação de Copenhague pretende que a função de onda forneça uma 

descrição completa de sistemas individuais (associados a uma onda continuamente distribuída 

no espaço) e que, ao mesmo tempo, o quadrado do módulo dessa função de onda seja 

interpretada em termos probabilísticos de encontrar a partícula em determinado lugar (uma 

película fotográfica, por exemplo). Em termos mais genéricos, podemos dizer que a escola de 

Copenhague substituía o determinismo por uma descrição de natureza estatística da realidade, 

com a realidade objetiva subjacente aos fenômenos físicos dando lugar à ideia de que as 

propriedades físicas de sistemas quânticos só estão completamente definidas quando referidas 

a um determinado arranjo experimental que as possa mensurar
55

 (BALSAS, 2013, p. 129, 

131).  

Esse foi um dos temas que estiveram sob discussão no Congresso Geral de Física, em 

Como, no qual Bohr fez ampla exposição da nova situação, e no V Congresso de Solvay, 

realizados ainda no ano de 1927. A primeira enunciação da interpretação da 

complementaridade em Como foi considerada por Bohr mais como um programa para uma 

colaboração adicional do que uma afirmação de um dogma imutável; de forma que ele 

acolheu qualquer oportunidade para uma discussão crítica tanto das fundações como das 

implicações de suas ideias.  Ele também aceitou um convite para participar da V conferência 

de Solvay, para a qual também foram convidados Heisenberg, Pauli, Born, Bragg, Brillouin, 

de Broglie, Schrödinger, dentre outros (JAMMER, 1974, p. 109).  

A quinta das conferências de física de Solvay, prevista no regulamento do instituto 

internacional de física, fundado por Ernest Solvay, realizou suas sessões em Bruxelas entre 24 

e 29 de Outubro.  Segundo os desejos da Fundação Solvay, o evento contou com a presença 

                                                             
55

 “As condições experimentais podem variar de muitas maneiras, mas a questão é que em cada caso devemos 

ser capazes de comunicar a outros o que fizemos e aprendemos, e portanto, o funcionamento dos instrumentos de 

medida deve ser descrito dentro do quadro de ideias físicas clássicas.” (BOHR, 1958, p. 89, Apud WEELER; 

ZUREK, 1983, p.4) 
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de um pequeno grupo de especialistas, ansiosos para discutir em detalhes os problemas da 

teoria quântica (BACCIAGALUPPI; VALENTINI, 2009, p. 257; HEISENBERG, 1996, p. 

97).  

Esta conferência é usualmente relembrada pelo conflito entre Bohr e Einstein, no que 

diz respeito, em particular, a possibilidade de refutar o princípio de indeterminação e a 

interpretação probabilista de Copenhague. Muito embora as evidências disponíveis apontem 

que em 1927 a troca de ideias entre Bohr e Einstein consistiu basicamente de discursões 

informais em ocasiões privadas, principalmente à mesa de café e jantar (BACCIAGALUPPI; 

VALENTINI 2009, p. 242), pode-se considerar, de acordo com os autores, que esse embate 

tomou a forma de um debate oficial que foi a peça central da conferência
56

.  

Na conferência, Einstein levanta uma série de questões ao modo de como interpretar 

a nova teoria quântica, apresentando sua própria interpretação da teoria. Suas objeções não se 

dirigiam à teoria em si mesma, mas sim à interpretação de Copenhague. Subjacentes ao 

pensamento de Einstein estão: (i) a concepção de realidade física objetiva, segundo a qual os 

sistemas físicos microscópicos são descritos por estados deterministicamente bem definidos, 

independentes de serem medidos, uma visão antagônica, portanto, àquela positivista de Bohr 

(que afirma que só o que é medido é real); e (ii) uma concepção de física, cujo objetivo seria a 

descrição de sistemas quânticos através de leis que não fossem essencialmente probabilistas 

(BALSAS, 2013, p. 132). 

Para Einstein, a interpretação de Copenhague é incompleta no que tange à descrição 

de sistema individuais, uma vez que não proporciona toda a informação sobre o estado desses 

sistemas, não fornecendo a descrição completa da localização das partículas durante sua 

propagação. Segundo defende Einstein, as ondas de de Broglie-Schrödinger não 

correspondem a uma só partícula individual, mas a um conjunto de partículas espalhadas no 

espaço (Ibid, p. 132 e 134).  

Segundo Heisenberg, “[Einstein] recusava-se a admitir que fosse impossível, por 

princípio, descobrir todos os fatos parciais necessários à descrição completa de um processo 

físico [...] Assim, ele se recusou a aceitar o princípio da incerteza e procurou pensar em casos 

em que este não fossem satisfeitos” (HEISENBERG, 1996, p.98). Este era o início de um 

debate que se estenderia por vários anos e que incitou uma série de argumentos e contra-

                                                             
56

 “Todos nos hospedamos no mesmo hotel, e os debates mais acirrados tiveram lugar, não só no salão de 

conferências, mas também às refeições. Bohr e Einstein suportavam o peso decisivo dessa luta em torno da nova 

interpretação da teoria quântica” (HEISENBERG, 1996, p. 97). 
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argumentos entre o grupo representado por Einstein e os integrantes da escola de 

Copenhague, representados por Bohr.  
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ANEXO A: 

Carta de Heisenberg a Pauli  

 

HEISENBERG PARA PAULI 

Kopenhagen, 23 de fevereiro de 1927 

 

Querido Pauli! 

Muito obrigado pela carta e o cartão! Com seu programa a respeito da Eletrodinâmica 

estou muito de acordo, porém não completamente em relação à analogia: Mecânica Quântica 

Ondulatória: Mecânica Clássica = Eletrodinâmica Quântica: Teoria clássica de Maxuell
57

. 

Que se deva quantizar as Equações de Maxuell para se chegar aos quanta de luz e etc. à la 

Dirac, eu acredito, mas talvez então deva-se quantizar depois também as ondas de de Broglie, 

para alcançar carga e massa e estatística (!!) dos elétrons e núcleos. 

 Porém refleti pouco a respeito desta questão. Hoje queria escrever-lhe uma parte das 

considerações que fiz sobre o sentido evidente da Mecânica Quântica (não-relativista) 

concluída de forma bastante matemática por Dirac-Jordan, por meio das quais espero 

esclarecer também a mim mesmo. Então começo logo: 

 1. O que se entende sob expressão: “Posição do elétron”? Esta pergunta será 

substituída pela outra segundo um padrão conhecido: “Como se define
58

 a posição do 

elétron?” Tome-se então um microscópio com suficiente capacidade de resolução e olhe-se 

para o elétron. A precisão (exatidão) depende do comprimento de onda da luz. Com luz de 

comprimento de onda suficientemente curto, pode-se determinar à vontade a posição do 

elétron (eventualmente seu tamanho), o mesmo não pode ser obtido com colisões de 

partículas muito rápidas contra o elétron. Então, tem-se também este sentido quando 

definimos o elétron como corpúsculo. Segundo a experiência perturbamos completamente o 

elétron em seu comportamento mecânico pelo do Efeito Compton através de tal observação de 

                                                             
57

 Nota do tradutor: lendo Qu[anten]-W[ellen]-Mechanik: klassischer Mech[anik] = Qu[anten]-Elektrodyn[ 

amik]: klass[ischer] Maxw[ell]-Th[eorie] Como: Mecânica Quântica Ondulatória está para a Mecânica Clássica 

do mesmo modo que a Eletrodinâmica Quântica está para a Teoria clássica de Maxuell. 
58

 [N. T] Todos os grifos na carta são de autoria do próprio Heisenberg.  
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sua posição. O momento linear p é completamente indeterminado no instante em que a 

posição é q:  . 

 2. O que se entende sob “Órbita do elétron”? Sob “órbita” se entende uma sequência 

de pontos no espaço que em diferentes instantes (tempos) sejam determinados como posição 

do elétron. “O planeta X move-se ao redor do Sol na órbita B” significa: Por meio de 

observações, que de sua parte influenciam ψo movimento do planeta desprezivelmente pouco, 

é possível constatar o planeta em instantes distintos naquelas diferentes posições. 

 3. Portanto não há sentido, digamos por exemplo, em falar sobre a Órbita 1S do 

elétron no átomo de Hidrogênio. Pois se de algum modo quisermos determinar a posição do 

elétron com precisão maior que 10
-8

cm, através dessa única observação o átomo já será 

destruído. A expressão Órbita 1S já constitui de modo puramente experimental, isto é, sem 

conhecimento da Teoria, um absurdo, por assim dizer. No entanto, a pressuposta 

determinação da posição se deixa repetir em muitos átomos de hidrogênio 1S, logo tem de 

haver uma função de probabilidade exatamente determinável para a posição do elétron (esta 

função é conhecidamente ), quando a energia 1S é predeterminada. A função de 

probabilidade corresponde ao valor médio das órbitas em todas as fases. Pode-se dizer, como 

Jordan, que as leis naturais sejam estatísticas. Mas pode-se dizer com Dirac, e isto me parece 

essencialmente mais profundo, que toda estatística é introduzida primeiro através de nossos 

experimentos. Não sabermos onde estará o elétron no instante da nossa tentativa (de 

observação), é consequência de não conhecermos previamente as fases, quando conhecemos a 

energia: 

 

 e também na teoria clássica não seria diferente neste ponto. É característico para a Mecânica 

Quântica que não possamos conhecer as fases – sem, novamente, destruir o átomo.  

 4. Considerações completamente análogas podem ser estabelecidas sobre a velocidade 

do elétron. Para definição do termo: “Velocidade do Elétron” seja empregado o seguinte 

experimento: Num determinado tempo t façam-se todas as forças sobre o elétron resultarem 

de repente em zero, então o elétron continuaria movendo-se retilineamente, neste caso se 

definiria a velocidade por meio do Efeito Doppler de uma luz dispersa, agora tão vermelha 

quanto possível. A precisão será tão maior quanto mais vermelha for a referida luz, mas então 
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o elétron tem de caminhar por um intervalo correspondentemente longo de tempo sem 

influência de forças externas. Depois disso, reative-se as forças. A precisão depende do 

comprimento do trecho que o elétron percorre: 

 

 Aqui novamente, as mesmas conclusões podem ser obtidas, como acima, sobre a 

impossibilidade de uma função p(t) para a órbita 1S de um átomo. 

5. Tais considerações podem ser repetidas para as coordenadas canônicas de qualquer 

natureza. Sempre vamos achar que todos os experimentos têm essa característica: Quando 

uma grandeza p é determinável com uma precisão caracterizada pelo erro médio , então a 

coordenada conjugada q só pode ser determinada simultaneamente com uma precisão cujo 

erro médio que a caracteriza é . Matematicamente pode-se também formular 

segundo Dirac-Jordan: seja  uma amplitude de probabilidade para q para um valor 

parâmetro , de tal modo que  apenas no intervalo  seja 

perceptivelmente
59

 diferente de zero, então será 

 

Onde  e  

 será sensivelmente
60

 diferente de zero apenas, como se lê desta equação, quando 

  não for de ordem de grandeza superior a 1. Isto é ,  só será 

notavelmente
61

 diferente de zero entre . Em outras palavras: Nós 

podemos, ao invés de exigir a q como Matriz Diagonal, definir também qualquer outra forma 

de , melhor dizendo, uma amplitude de probabilidade . Eu não conduzi essa 

possibilidade matemática adiante; mas, parece-me, ela não traz muita coisa nova sobre Dirac. 

Quando, por exemplo, q é estabelecida como matriz , então a equação integral  

                                                             
59

 [N.T.]: Heisenberg usa aqui repetidamente o termo merklich, como adverbio, que significa “de modo 

sensível, perceptível, notável” enfatizando a característica de “percepção” como a capacidade de medição 

(talvez?) 
60

 idem 
61

 idem 
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Traz a função de transformação  e todo o resto. Deixemos então a matemática e vamos à 

física. Segundo o exposto até então pode-se dizer: As relações de comutação são para a 

Mecânica Quântica, o que a Relatividade da Simultaneidade representa para a Teoria da 

Relatividade. Se houvesse um experimento que permitisse determinar simultânea e 

exatamente p e q, a Mecânica Quântica estaria necessariamente errada. Não se pode associar 

um determinado número às matrizes e grandezas quânticas, mas apenas um número com uma 

dada imprecisão. Para estes números, dentro da dada precisão, valem as equações (clássicas) 

de Hamilton. (Isto é fácil de demonstrar.) 

 6. A transição de Micro para Macromecânica. As seguintes considerações são para 

mim o mais importante de tudo: Primeiro, gostaria de dizer como essa transição (de micro 

para macro) não funciona. Schrödinger assume que seja possível adicionar autofunções dos 

átomos, que resultem em pacotes de ondas, que permaneçam juntas por qualquer tempo e 

determinem o movimento periódico do elétron. Então, pode-se ver facilmente: Tais pacotes de 

ondas devem, como o elétron da órbita clássica, dar origem a radiação em séries de Fourier 

(Frequências de múltiplo inteiro de uma frequência fundamental). Mas as autofunções não 

fazem isso nunca – excetuando-se o caso especial do Oscilador. Porém elas o fazem 

aproximadamente, mas apenas, quer dizer, depois de decorrer um tempo suficientemente 

longo. (também as relações de fase, como você sabe, são diferentes). Isto mostra que a 

proposta de Schrödinger não dá certo e parece não haver esperança para se chegar à uma 

“órbita”. Esta dificuldade é conhecida há tempo e de vez em quando tentou-se culpar a 

radiação, de modo totalmente errôneo, primeiro pois essa desculpa fracassa já no Átomo de 

hidrogênio e, segundo, a transição para a teoria clássica também tem de ser concebível sem 

radiação. 

 A solução, creio eu, pode ser concisamente expressa pela sentença: A órbita surge 

apenas por meio
62

 da nossa observação
63

. Isto eu penso assim: Em altos “estados” quânticos 

poderemos iluminar o elétron com luz de onda suficientemente longa, tal que precisão da 

determinação da posição do elétron seja exata diante das dimensões da órbita, mas ainda que 

                                                             
62

 [N. T.] A tradução literal é pouco satisfatória, mas o sentido que se mantém é que o surgimento da órbita se dá 

por meio (e como consequência) da observação, como ele mesmo expressa na nota que segue: 

 
63

 Nota de Heisenberg: Por meio da luz dispersa/difusa ou por colisões dá sempre no mesmo, eu pensei sempre 

na luz dispersa; mas porque eu realmente não queria incluir a força da radiação, aí colisões seriam mais 

coerentes. 
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o recuo de Compton perturbe o elétron relativamente pouco. (Ele irá jogá-lo da “órbita 

quântica” de número talvez 1 000 000 na 1 001 000, mas não para fora do átomo.) Se nós 

tivermos feito tal observação no tempo , então construiremos uma solução para as equações 

quânticas que dá  como posição do elétron no instante  com a respectiva imprecisão, por 

exemplo um pacote de ondas à la Schrödinger. Em correspondência à incerteza desta 

determinação da posição, depois de algum tempo, a situação do elétron só poderá ser 

determinada estatisticamente. O pacote de ondas se ampliou (como também as órbitas do 

sistema no espaço de fase clássico fariam) (Excetuando-se casos especiais, como o 

movimento inercial). Através de nova observação a posição é definida novamente.  A partir 

da abundância das possibilidades oferecidas pelo pacote de onda ampliado, uma nova solução 

é escolhida como mais uma vez dada pelo experimento, o que novamente – de acordo com a 

respectiva imprecisão – pode ser adequadamente substituído por um pacote de ondas, que se 

amplia novamente e assim sucessivamente. Poder-se-ia querer argumentar em contrário, 

primeiro, que seria um absurdo, conseguir uma órbita, por assim dizer, por meio da própria 

observação através da contínua redução do pacote de ondas; claro que deve aparecer o mesmo 

resultado para a posição, digamos, no tempo , sem importar que eu tenha observado no 

instante  ou não, o mesmo até para a influência mecânica da colisão. Que esta objeção não 

se justifica, baseia-se apenas na linearidade das equações de transformação e de onda, e isto 

me parece a razão mais profunda para aquela linearidade (motivo, pelo qual eu não também 

quero abrir mão dela pela Mecânica Quântica relativística). De fato, se não foi observado no 

instante , então eu não sei onde o elétron estava no tempo , assim em relação ao 

comportamento no instante  eu tenho de levar em conta todas as possibilidades para o tempo 

; isto é, adicionar todas as soluções que correspondem a , e com isso regresso um pacote 

de ondas maior. A soma de soluções é simplesmente outra solução. A objeção levantada 

acima contra Schrödinger quanto à periodicidade da órbita deve ser respondida dessa maneira: 

a pressão de radiação (ou a colisão das partículas) da luz com a qual eu observo corrige o 

caráter de periodicidade para a de uma "órbita". As órbitas são apenas aproximadas, de acordo 

com a imprecisão das condições iniciais, isto é, estatisticamente determinadas. O mesmo para 

as clássicas por causa desta imprecisão, mas as estatísticas são diferentes. 

 Pode-se estranhar, a princípio, que cada dado experimental deva ser concebido de tal 

forma que, entre todas as soluções das equações matriciais sejam escolhidas as que 

correspondam a este "estado" definido e que a necessária imprecisão nas condições iniciais 
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condicione o caráter estatístico da nossa experiência. Eu gostaria ainda de mostrar em alguns 

exemplos como penso isso. 

 7. Existam átomos no estado 2, que por meio de radiação possam mudar para o estado 

normal 1. A solução da equação de onda segundo Dirac-Born pode ser escrita na forma 

 

Quanto eu sei que no instante t = 0 o átomo está no estado 2. Para determinar a energia, 

empreende-se um experimento de Stern-Gelach (com gravitação, por exemplo). Para ver essa 

energia com uma determinada precisão, se tem de deixar o átomo percorrer um determinado 

trecho; digamos: divida-se um trajeto em trechos de comprimento l cm e defina-se em cada 

uma a deflexão. Isso pode-se escrever assim: divide-se o tempo em pedaços de comprimento 

T , a precisão da determinação da energia é condicionada à T. Delineie-se então as funções de 

onda transformadas por Dirac : 

Algo como 

; 

; 

    etc. 

 As dão diretamente a probabilidade de uma certa energia E. Por exemplo 

 

 O instante da mudança é determinável até grandezas de ordem T e T pode ser reduzido 

a   até a grandeza de ordem . 

 Mas a equação de onda e sua solução deveriam ser definidas assim: Quando, no 

intervalo de tempo 10T até 11T, for medido que o átomo se encontra no estado 2, então deve 

ser descrito tudo o que segue por aquela solução, que consiste somente de  para t 

=11T (como antes para t=0). Se eu medir, que o átomo no intervalo 50 T até 51T está no 

estado 1, deve-se empregar a Solução que consiste de  somente para t=51T para a 
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descrição de tudo o que segue. A última solução diz mais que a antiga, de fato, que o átomo 

não continua mudando. Que esta concepção das equações de onda seja possível, baseia-se em 

que a soma das soluções seja novamente uma solução. 

 8. De tudo isso surge, que, por exemplo, também os instantes de mudança tenham um 

lugar significativo na Mecânica Quântica e não são melhor ou pior definidos que a energia de 

estados “estacionários”. As verdadeiras Equações da Mecânica Quântica, que definem tudo, 

são as apenas relações matriciais. Para estas relações é indiferente a direção em que se coloca 

os “eixos principais” e as “coordenadas”, isto é, o que se escreve como matriz diagonal ou 

como qualquer matriz dada. A escolha de um determinado valor numérico de uma de tais 

coordenadas significa necessariamente, porém, que somente uma parte do mecanismo 

quântico-mecânico dado é conhecido, e permite apenas deduções imprecisas sobre as outras 

partes. 

 No entanto, a “energia” ou os “estados estacionários” perdem agora a posição 

privilegiada que mantiveram por muito tempo antes da grande “Posição do Elétron” e etc.: 

Pode-se construir um exemplo facilmente, no qual apenas as fases, isto é, os valores de w 

sejam exatamente conhecidos, enquanto a Energia e os J são necessariamente indeterminados. 

Isto é a Fluorescência da Ressonância!! Todos os átomos oscilam em fase, a pergunta pelo 

estado estacionário em que os átomos irradiam luz fluorescente é evidentemente sem sentido e 

se essa pergunta de Bohr-Kramers não fosse desde o princípio impossível de ser respondida, 

então a Mecânica Quântica estaria errada, porque assim  seria impossível. 

Agora está claro o que o famoso experimento mental de Bohr significa, sobre o qual 

falávamos em Düsseldorf. Na fluorescência as fases são definidas, as energias indefinidas; o 

campo magnético altera o sistema tanto que: sejam determinadas as energias então as fazes se 

tornam indefinidas: . Nossa solução de Düsseldorf estava, então, correta. 

 Assim pode-se estender estes exemplos ad infinitum. Se alguém, como eu, acredita 

entender com clareza as leis da física e puder, em todo caso, dizer de modo igualmente 

instintivo o que vem agora, então estas considerações acima podem ajudar talvez um pouco 

mais; a mim elas aliviaram a consciência. Mas agora eu vejo muito bem que, primeiro, pode-

se dizer que isto seja assunto velho
64

; segundo, que seja vaga especulação sem fundamento 

real e finalmente, que ainda não está claro em muitos pontos; disso sei muito bem, mas para 

                                                             
64

 [N.T.] A expressão usada é “alter Schnee” = neve velha, correspondente a expressão de uso comum “Schnee 

von gestern”=neve de ontem, que corresponde mais ou menos à nossa “águas passadas” para denotar que o tema 

não tem mais cartaz e que já deveria ter sido superado. 
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esclarecer um pouco tive de escrever-lhe. Agora espero por sua crítica impiedosa. 

Cumprimentos a todo o Instituto, especialmente a você. 
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ORIGINAL MANUSCRITO (somente amostra; a carta completa é constituída por 14 

páginas).

 


