“Estado da Arte”: Mecânica Quântica
O programa Estado da Arte é produzido e apresentado por Marcelo Consentino, presidente
do IFE e editor da revista Dicta & Contradicta. A cada edição três estudiosos põem em foco
questões seminais da história da cultura, trazendo à pauta temas consagrados pela
tradição humanista.
A seguir apresentamos a edição que foi ao ar em 07 de maio de 2015

Mecânica Quântica

http://oestadodaarte.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Podcast_MecanicaQuantica_low.mp3

Ao fim do século XIX um jovem alemão, contemplando a carreira acadêmica, foi desaconselhado a se
empenhar na física. À época o edifício da mecânica clássica erguido por Newton, Maxwell e outros
parecia tão bem acabado, que cientistas como Lord Kelvin acreditaram que todas as grandes ideias
da física já haviam sido descobertas, só restando trabalhar adornos e pormenores. Por sorte o
estudante recusou o conselho e em 1900, já professor de física em Berlim, diria a seu filho que fez
uma descoberta tão importante quanto as de Newton. Por mais que soasse grandiloquente, Max
Planck falava a pura verdade. Buscando sair de um dilema em relação ao fenômeno da radiação, ele
sugeriria que a emissão ou absorção subatômica se dá na forma de quantidades discretas de energia
ou quanta.
A mecânica quântica descreve um mundo fantástico e desconcertante, onde uma partícula elementar
parece ora se propagar como uma onda, ora surgir em dois lugares ao mesmo tempo, ora
desaparecer em um e reaparecer em outro, ou mesmo interagir com uma outra partícula à distância,
um fenômeno que o próprio Einstein – autor de um passo decisivo na teoria quântica ao demonstrar
que também a luz é composta por quanta, ou fótons – previu em hipótese, mas que preferiu rejeitar
como “assustador demais” para ser validado por um físico. As teorias sobre porque as coisas são
assim variam das mais extravagantes, como a de uma pluralidade de mundos simultâneos, às mais
prosaicas, como uma falha nos nossos cálculos, e não surpreende que o físico teórico Richard
Feynman dissesse: “creio que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica
quântica”.
Apesar disso, o aparato matemático quântico ainda é incomparável na sua capacidade de previsão,
cada dia mais precisa, do comportamento das partículas elementares. E malgrado todos os desafios
à nossa lógica ordinária e todas as controvérsias sobre porque o universo microscópico é assim, os
resultados de laboratório só fazem confirmar: ele é assim – até que se prove o contrário, a matéria
da qual todas as coisas são feitas é assim: fantástica e desconcertante.
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