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RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, dado o atual 
desenvolvimento tecnológico, enfatizam a necessidade dos estudantes aprenderem a Teoria 
Quântica para o entendimento da realidade que cerca. Todavia, a insuficiente formação dos 
professores e os currículos fechados, datados do século passado, levam a abordagens 
defasadas dos conceitos quânticos nos currículos de Física no ensino médio. Este artigo tem o 
intuito de descrever a evolução do conceito de Energia na Teoria Quântica, numa visão 
histórico-epistemológica que promove a mudança ontológica tão necessária para que os 
alunos compreendam corretamente os conceitos físicos, favorecendo a interdisciplinaridade e 
o aprendizado articulado e contextualizado. 
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ABSTRACT: The National Curriculum Parameters for the high school teaching, given the 
current technological development, emphasize the need for students to learn Quantum Theory 
to understand the reality around them. However, the inadequate training of teachers and 
closed curricula, dating from the last century, lead to outdated approaches to quantum physics 
concepts in the high school curricula. This article intends to describe the evolution of the 
Energy concept in Quantum Theory, through a historical-epistemological vision that promotes 
ontological change much needed for students to correctly understand the physical concepts, 
encouraging interdisciplinary and articulated and contextualized learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos primeiros anos do século XX, juntamente com a Teoria da Relatividade de 

Einstein, emerge a Teoria Quântica que, ambas, revolucionam a ciência moderna. Esta 

revolução decorre do fato de que em inúmeros fenômenos a Física Clássica deixa a desejar 

por não possuir, na maioria das vezes, explicações nem mesmo incipientes. O 
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desenvolvimento tecnológico atual, grande parte embasado no desenvolvimento teórico no 

campo da Mecânica Quântica, evidencia o sucesso da Teoria Quântica. (GRECA, 2000) 

“Tudo isto por conseqüência de a Mecânica Quântica implicar em uma 
nova forma de perceber os fenômenos, onde idéias e conceitos fortemente 
arraigados na nossa cultura - como determinismo, localidade, ou tão simplesmente 
trajetória - tiveram seu âmbito de validade reduzido. Portanto, se é preciso que os 
cidadãos entendam o fazer científico, por ser a ciência parte integral da cultura 
(Kragh, 1992) e por ser em grande medida a bússola que norteia o desenvolvimento 
da humanidade, não se pode aprovar que os mesmos concluam o ensino formal sem 
ter recebido qualquer noção de Mecânica Quântica, tanto pela importância desta 
como por ser parte da herança cultural de nosso tempo (Independentemente de outras 
teorias que possam vir a surgir no seu lugar).” (GRECA, 2000, p. 13) 

O aprendizado da Teoria Quântica por estudantes de nível básico se faz necessário 

para o entendimento da realidade que os cerca, destacando a sua crescente utilização no 

desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do conhecimento, onde a Física Clássica não 

consegue compreende-los e explicá-los. Esta importância é destacada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: 

“Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam 
nossa interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir. Por 
exemplo, como a relatividade ou as idéias quânticas povoam o imaginário e a 
cultura contemporânea, conduzindo à extrapolação de seus conceitos para diversas 
áreas, como para a Economia ou Biologia.” (PCN, 2000) 

Todavia, as formas de abordagem e inserção dos conceitos quânticos nos currículos 

de Física no ensino médio demonstram grande defasagem denotada por diversas 

problemáticas. Destas, ressalta-se a formação do professor e os currículos fechados, datados 

do século passado. (MEDEIROS et al, 2005; GRECA, MOREIRA & HERSCOVITZ, 2001; 

GRECA, 2000; PINTO & ZANETIC, 1999; TERRAZZAN, 1992) 

Esta compreensão por parte dos estudantes dos conceitos quânticos pode ser 

realizada através de um enfoque histórico-epistemológico, auxiliando no entendimento 

científico dos conceitos, retirando-lhes sua mística de complexos e de difícil compreensão, na 

maioria das vezes considerados desconexos da realidade que os cerca ou até mesmo tendo um 

enfoque esotérico, fortemente divulgado pelas mídias (GRECA, 2000). Com este tipo de 

enfoque faz com que o estudante percebe que a Física “não é uma mera seqüência linear de 

eventos, mas antes de tudo é caracterizada por embates entre idéias e interpretações” 

(MEDEIROS et al, 2005, p.2). 

Ademais, este tipo de abordagem promove a mudança ontológica, a qual se faz 

necessária para que os alunos compreendam corretamente os conceitos físicos, pois as 

dificuldades encontradas no aprendizado têm sido relacionadas com a falta de uma evolução 
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ontológica relativa aos conceitos físicos. (MORTIMER, 1996; GALILI & BAR, 1992; CHI, 

1991). 

Para se efetivar uma mudança ontológica deve se conhecer como o conceito evolui 

historicamente. Para tanto, será feita uma pequena descrição da evolução do conceito de 

Energia juntamente com o conceito de Tempo, conceito conjugado ao de Energia na Teoria 

Quântica, como se verá mais adiante. 

Por estes motivos, este trabalho fará a descrição da construção do conceito de 

Energia na Teoria Quântica, verificando a necessidade de uma “excursão” pelas idéias dos 

conceitos nos diversos temas da área. 

 

1 A EVOLUÇÃO DE ‘ENERGIA’ NA TEORIA QUÂNTICA 

 

1.1 PRÉ-QUÂNTICA 

 

O conceito de Energia, embora conhecido de forma ambígua desde a Antiguidade, 

passa a ser definido, sobrepondo-se às concepções subjacentes, durante o século XIX, mais 

precisamente entre os anos de 1842 e 1847, com os trabalhos de James Prescott Joule, Robert 

von Mayer, Ludwig August Colding e Hermann von Helmholtz. A energia está ainda sujeita a 

um Princípio de Conservação que foi sendo estruturado e enunciado durante as investigações 

destes físicos (BUCUSSI, 2006; KUHN, 1977). Thomas Kuhn (1977, p.112), reforça a 

estruturação do Princípio da Conservação de Energia, dizendo que:  

“... a conservação da energia não é nada menos do que a contrapartida 
teórica dos processos de conversão laboratoriais, descobertos durante as primeiras 
quatro décadas do século XIX”. (KUHN, 1977, p. 112) 

Contudo, no final do século XIX e início do século XX, a Mecânica Quântica é 

formalizada como uma teoria cientifica a partir de três resultados experimentais, o espectro de 

radiação emitida pelo Corpo Negro, o Efeito Fotoelétrico e o Efeito Compton. Estes 

resultados trouxeram grandes avanços por explicar fenômenos que a Física Clássica até então 

não conseguia formalizar (PAULO, 2006). 

Nesta época surgia um problema, por causa do crescimento das indústrias 

siderúrgicas, a fabricação de ligas metálicas de alta qualidade tem necessidade de alta 

temperatura de fundição e esta deve possuir precisão no valor medido. Entretanto, a perfeição 
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não era alcançada por não existir instrumento que pudesse medir tais temperaturas, por este 

motivo, o estudo do espectro da radiação emitida pelos corpos se fez tão importante. Neste 

período já se sabia a dependência da temperatura com relação ao comprimento de onda 

emitida (a cor do material metálico varia com o aumento da temperatura) através da Lei de 

Wien, proposta pelo físico alemão Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien, ganhador do 

Prêmio Nobel da Física em 1911 por tal feito. Está lei é expressa pela seguinte equação: 

T

b
máx =λ , onde o λmáx é o comprimento de onda máximo; T é a temperatura do corpo negro; e 

b é a constante de proporcionalidade, chamada constante de dispersão de Wien com valor de 

2,8977685×10-3 K.m (Kelvin-metro). 

Entretanto, as previsões da Física Clássica, para este fenômeno, contrariavam o 

princípio da Conservação de Energia e não servia de solução. A resolução desde problema 

surgiu com Max Planck, em 1900, que teorizou, a partir de formulação matemática, que a 

radiação não era emitida em um fluxo contínuo, mas sim com pacotes ou quanta de Energia, 

onde o número de quanta é a quantidade total de Energia, aumentando com o decréscimo do 

comprimento de onda. 

No final do século XIX, com as pesquisas de Hertz, já era conhecido que quando 

dois eletrodos são iluminados por uma luz ultravioleta à intensidade da descarga elétrica entre 

eles aumentava. Este fenômeno, denominado de Efeito Fotoelétrico, descreve que esta 

descarga elétrica são os elétrons sendo emitidos (arrancados) da superfície do metal dos 

eletrodos por causa da radiação luminosa, sabendo-se que quanto mais intensa fosse a 

radiação, mais elétrons são emitidos. Einstein, em 1905, publica um trabalho que, 

posteriormente, ganha o Prêmio Nobel, propondo que em certos momentos a luz poderia ser 

entendida como pacotes de luz ou quantas de luz, onde os denomina de fótons. Além disto, 

descreve que para ocorrer à emissão de um elétron a radiação luminosa deve possuir uma 

energia mínima, determinada pela sua freqüência, não havendo emissão de elétrons se a 

freqüência da radiação emitida no metal for menor que a freqüência mínima necessária. O 

valor desta freqüência para que ocorra a emissão do elétron varia com tipo de material. A 

descrição quantitativa do Efeito Fotoelétrico é a seguinte equação: 
max

  CEhf +=φ , onde hf  é 

a Energia do fóton, φ  é a energia necessária para a emissão de um elétron e 
maxCE  é a Energia 

Cinética (máxima) com que o elétron é emitido. Pela equação observa-se que a Energia do 

fóton (hf ) deve ser maior que a Energia necessária para a emissão de um elétron (φ ) para 

que isto se efetive. A Física Clássica não conseguia explicar esta dependência da freqüência e 
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usava como explicação a ocorrência de acúmulo de energia na superfície do metal. Quando 

esta Energia atingisse o valor necessário ocorreria a emissão do elétron, pois o que interessava 

era a intensidade da radiação luminosa emitida na placa de metal, devendo esta ser alta, não 

importando que a freqüência fosse baixa. 

O Efeito Compton (ou Espalhamento de Compton) foi observado experimentalmente 

por Arthur Holly Compton em 1923, que ganhou o Prêmio Nobel por esta observação em 

1927. Ele descreve a colisão de fótons de raio X com elétrons: o fóton “perde” Energia para o 

elétron, diminuindo a sua freqüência e aumentando seu comprimento de onda, e o fóton que 

possui uma Energia restante é emitido em uma direção diferente da inicial, ocorrendo sempre 

a Conservação da Energia e do Momentum total do sistema. Se a Energia restante do fóton 

emitido for suficiente, ele pode repetir o processo. A quantificação desta observação provém 

da junção da Conservação da Energia e da Conservação do Momentum do fóton e do elétron 

antes e após a colisão, tendo como resultado: 12 )cos1( λθλ +−=
cm

h

e

, onde 1λ  é o 

comprimento de onda do fóton antes da colisão, 2λ  é o comprimento de onda do fóton após a 

colisão, me é a massa do elétron, 
cm

h

e

 é o comprimento de onda de Compton (2,43×10-12m), 

θ  é o ângulo da mudança de direção fóton, h  é a constante de Planck, e c  é a velocidade da 

luz no vácuo. Para a Física Clássica, a luz é descrita apenas como um fenômeno ondulatório e 

este experimento de Compton se refere ao comportamento dual, onde a Energia é diretamente 

proporcional à freqüência. 

Outra contribuição importante foi a de Niels Bohr, nas primeiras décadas do século 

XX, ao demonstrar as falhas do modelo atômico de Rutherford, vigente na época em que 

iniciou os seus estudos. As principais hipóteses levantadas por ele foram:  

“1. Que a energia radiada não é emitida (ou absorvida) da maneira 
contínua admitida pela eletrodinâmica clássica, mas apenas durante a passagem dos 
sistemas de um estado "estacionário" para outro diferente. 

2. Que o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários é 
governado pelas leis da mecânica clássica, não se verificando estas leis nas 
transições dos sistemas entre diferentes estados estacionários.  

3. Que é homogênea a radiação emitida durante a transição de um sistema 
de um estado estacionário para outro, e que a relação entre a freqüência f e a 
quantidade total de energia emitida é dada por E = hf, sendo h a constante de Planck.  

4. Que os diferentes estados estacionários de um sistema simples 
constituído por um elétron que gira em volta de um núcleo positivo são 
determinados pela condição de ser igual a um múltiplo inteiro de h/2 a razão entre a 
energia total emitida durante a formação da configuração e a freqüência de 
revolução do elétron. Admitindo que a órbita do elétron seja circular, esta hipótese 
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equivale a supor que o momento angular do elétron em torno do núcleo é igual a um 
múltiplo inteiro de h/2π.  

5. Que o estado "permanente" de um sistema atômico - isto é, o estado no 
qual a energia emitida é máxima - é determinado pela condição de ser igual a h/2π o 
momento angular de cada elétron em torno do centro da sua órbita.” (DOS 
SANTOS, 2002) 

Além disto, ressalta que o comprimento de onda da radiação emitida depende do 

número de órbitas sobre as quais saltam os elétrons e da proximidade destas órbitas em 

relação ao núcleo, podendo este comprimento de onda compreender todo o espectro da 

radiação eletromagnética. Como as órbitas se mantêm em posições fixas, podem-se observar, 

através do espectroscópio, linhas espectrais específicas, produzidas pela emissão da radiação, 

sendo estas linhas características de cada átomo ou molécula, produzindo, assim, uma 

“impressão digital” dos mesmos. Estas linhas espectrais descritas por Bohr se enquadram em 

uma série matemática simples. A primeira série de linhas espectrais para o átomo de 

Hidrogênio foi observada, em 1895, pelo físico suíço Johann Balmer. Posteriormente, em 

1906, o físico norte-americano Theodore Lyman observou a segunda série de linhas 

espectrais, enquanto era professor em Harvard e, ao sair de lá, foi diretor do Jeferson Physical 

Laboratory, onde continuou os seus estudos na área de espectroscopia. Dois anos após, em 

1908, o físico alemão Louis Paschen observou a terceira série de linhas espectrais para o 

átomo de Hidrogênio. Cabe ressaltar que, para cada série de linhas espectrais corresponde 

uma quantidade quantizada de Energia, onde ocorrem os saltos dos elétrons. Entretanto, o que 

acarretou maior significância ao estudo de Bohr é que correspondia aos trabalhos de Planck e 

Einstein. 

 

1.2 QUÂNTICA 

 

Na segunda década do século XX, surgem duas teorias, uma descrita pelo físico 

austríaco Erwin Schrödinger e outra pelo físico alemão Werner Heisenberg, que vem 

estruturar e formalizar a Teoria Quântica, descrevendo os fenômenos nos quais a Física 

Newtoniana (Clássica) não alcança. As duas propostas são muito semelhantes, entretanto o 

formalismo matemático utilizado por eles foi diferenciado. Heisenberg utiliza a Álgebra 

Matricial, mais tarde denominada de Mecânica Matricial, para a descrição da função de onda, 

onde esta é expressa como matriz linha ou matriz coluna e as grandezas físicas como matrizes 

quadradas. Entretanto a sua descrição da função de onda não se mostrou tão eficiente, por 

causa das dificuldades matemáticas apresentadas, quanto à equação proposta por Schrödinger, 
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que demonstra uma maior acessibilidade matemática por utilizar uma equação diferencial de 

segunda ordem para a descrição da função de onda. Além da formalização da função de onda, 

Heisenberg formula um enunciado para a Teoria Quântica denominado Princípio da Incerteza. 

Tais formalizações serão descritas a seguir. 

 

1.2.1 A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER 

 

Em 1926, Schrödinger publica quatro trabalhos no Annalen der Physik Leipzig, onde 

desenvolve a Teoria Quântica e a sua famosa equação, que descreve a evolução temporal dos 

sistemas físicos sujeitos a esta Teoria. O desenvolvimento da equação pode ser formulado da 

seguinte maneira (PAULO, 2006): 

A partir de uma onda plana, que pode ser descrita por uma exponencial imaginária 

( )( tkxiAe ω−± ) e utilizando as equações de energia ( ωh=E ), e momento ( κh=p ), 

Schrödinger introduziu os operadores diferenciais denominados Operadores de Energia 









∂
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ipop h , tomando estas equações como válidas para 

qualquer circunstância. Após esta formalização, escreve-se a Energia Total como a soma da 

Energia Cinética e Potencial 
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. Sabendo-se disto, e introduzindo 

as expressões dos operadores obtém-se a equação de Schrödinger 
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h
h  para uma dimensão. Esta equação executa o mesmo papel que a 

segunda Lei de Newton desempenha na Física Clássica, porém esta tem validade somente no 

mundo macroscópico. 

A função de onda (Ψ ), que é a solução da equação de Schrödinger, pode ser descrita 

como uma autofunção do Operador Hamiltoniano ( Ĥ ), da seguinte forma: Ψ=Ψ EĤ , onde a 

Energia ( E ) é um autovalor do Operador ( Ĥ ). Com isto, pode-se dizer que da solução da 

equação de Schrödinger obtém-se autovalores (Energia) e autofunções do Operador 

Hamiltoniano do sistema. 
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Comparando o trabalho de Schrödinger com o trabalho desenvolvido, anteriormente, 

por Bohr, este se demonstra muito mais completo, pois: 

“... prevê também o seguinte: 
• As autofunções são correspondentes a cada autovalor (de energia). 
• Prevê o cálculo da probabilidade de um determinado estado. 
• Prevê o cálculo da probabilidade de transição de um estado para outro. 
• Calcula os momentos angulares orbitais.” (SILVA, 2003, p.2) 

 

1.2.2 PRINCÍPIO DA INCERTEZA 

 

Em 1927, quando estava lecionando na Universidade de Leipzig, Werner Heisenberg 

enunciou o Princípio da Incerteza, também conhecido como Princípio de Heisenberg, sendo 

este uma característica de sua Mecânica Matricial. Este enunciado é um dos pilares da 

Mecânica Quântica, onde ressalta que não se podem ter valores precisos para duas grandezas 

conjugadas, como Posição e Momentum, Tempo e Energia. A determinação conjunta de 

grandezas conjugadas contém erros não menores que a constante de Planck, que para um 

mundo macroscópico seriam totalmente desprezíveis. Quando se tem precisão no valor de 

uma das grandezas conjugadas à outra se torna incerta. Este enunciado se contrapõe a Física 

Clássica, pois a partir da interação de diversas grandezas pode-se prever como o objeto se 

comportará. 

O Princípio da Incerteza pode ser equacionado das seguintes formas: 

h≥∆×∆ xp  (em termos de momentum p  e posição x ) 

h≥∆×∆ tE  (em termos de energia E  e tempo t ) 

Para se determinar a posição de um elétron, por exemplo, deve-se fazer incidir algum 

tipo de radiação, que deve possuir um comprimento de onda da ordem da incerteza com que 

se quer determinar a Posição. Sendo assim, quanto menor for o seu comprimento de onda 

(maior freqüência), maior será a precisão da determinação, com isso, maior será sua Energia 

cedida ( hfE = ). Para tanto, o elétron sofrerá um recuo quanto maior for essa Energia, em 

função do Efeito Compton. 

 

1.2.3 O TEMPO 
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O conceito de Tempo deve ser aqui considerado, levando-se em conta que, segundo 

Piaget & Garcia (1987), para se ter o entendimento de um conceito deve-se ter formalizado a 

sua estruturação do conceito em um sistema, que corresponde à última etapa do 

desenvolvimento psicogenético. Isto ocorre com o conceito de Energia na Teoria Quântica 

quando esta é relacionada com o Tempo, como sendo conceitos conjugados no Princípio da 

Incerteza de Heisenberg. 

Desde a antiguidade, o Tempo era algo distinto da realidade, pertencente ao mundo 

das sensações, do irreal. Nesta época, os fenômenos eram considerados cíclicos, onde a 

Natureza evolui de forma a se repetir. Com isso o tempo é considerado da mesma forma. Não 

se pensava o Tempo como algo que pode ser mensurado, mas como algo destinado a se referir 

ao passado, presente e futuro, de forma cíclica. Esta concepção do conceito de Tempo só 

começa a modificar-se quando formalizado como uma grandeza física que pode ser medida e 

da qual os outros conceitos dependem, como, por exemplo, a velocidade, somente no início 

do século XV, com Galileu Galilei e, posteriormente, no século XVI com Isaac Newton. A 

descrição da Mecânica Clássica toma como base o Tempo para a descrição de todos os 

fenômenos tomando-o como um referencial absoluto e uniforme. Além disto, o Tempo é 

adotado como parâmetro nas construções matemáticas das equações. 

A concepção da Mecânica Clássica sobre o conceito de Tempo só vem a ser 

modificada com a Teoria da Relatividade de Einstein, no século XX, definindo-o como uma 

grandeza relativa, dependente de um referencial inercial que observa o fenômeno. 

Ainda no século XX, com a Teoria Quântica, a concepção de Tempo, antes somente 

relacionado a questões do movimento, passa a ser relacionado com o conceito de Energia 

através do Princípio da Incerteza de Heisenberg. Neste princípio, o Tempo passa a ser uma 

grandeza conjugada à Energia, tornando-se indeterminado quando a Energia for determinada 

(medida) e vice-versa. Com isso, o Tempo deixa de ser uma grandeza primária, base das 

explicações teóricas. 

 

1.2.4 QED: ELETRODINÂMICA QUÂNTICA 

 

Na década de 40 do século passado, emergem os primeiros desenvolvimentos 

teóricos que posteriormente formaram o corpo da Eletrodinâmica Quântica, comumente 

denominada QED, realizadas por Richard Feynman, Freeman Dyson, Julian Schwinger e Sin-
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Itiro Tomonaga, onde descreveram uma Teoria Quântica de elétrons, pósitrons, e campo 

eletromagnético, sendo o primeiro estudo satisfatório sobre a descrição de um campo e da 

criação e aniquilação de partículas quânticas. Em 1965, por seus estudos inovadores, 

ganharam o Prêmio Nobel de Física. 

Segundo Feynman (2005, p. 65): 

“Essa teoria fundamental da interação de luz e matéria, ou campo elétrico 
e cargas, é o nosso maior sucesso até agora na física. Nessa única teoria, temos as 
regras básicas para todos os fenômenos comuns, exceto a gravitação e os processos 
nucleares.” 

A essência do QED é a interação de fótons e elétrons. Para tanto, se “olharmos” para 

interação entre dois elétrons tem-se uma força eletromagnética decorrente da troca, através da 

emissão e/ou absorção, de fótons virtuais. 

No entanto, pode-se questionar se a emissão e/ou absorção de um fóton violaria o 

princípio da Conservação de Energia. Contudo, na Teoria Quântica, para pequeníssimos 

intervalos de Tempo, não há necessidade de se impor à idéia de Conservação de Energia∗. O 

que ocorre neste fenômeno é que o elétron “pega Energia emprestada” para emitir o fóton e a 

“devolução” desta Energia ocorre quando o fóton é absorvido pelo outro elétron, 

denominando este processo de troca virtual de um fóton entre elétrons. Este fenômeno 

acarreta mudanças de trajetória dos elétrons decorrentes da troca de fótons (repulsão entre 

elétrons). Este processo de emissão e absorção de um fóton pode ser representado pelo 

famoso Diagrama de Feynman (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Feynman. (Adaptado de Quantum Physics, s.d.) 

Além disto, Feynman (2005) ressalta algumas outras maravilhas da Eletrodinâmica 

Quântica que, segundo ele, demonstra diversas características e propriedades nas quais a 

Física Clássica não tem alcance. destaca-se: 

“Em primeiro lugar, informa as propriedades de fótons de energia 
elevadíssimas, raios gamas etc. Previu outra coisa notável: além do elétron, deveria 
haver outra partícula de mesma massa, mas de carga oposta, denominada pósitron, e 

                                            
∗ Isto pode ser justificado com o Princípio da Incerteza de Heisenberg para energia: h≥∆∆ tE  

tempo 

espaço 

Linha sólida 
para a 
partícula. 

Uma linha que começa e 
termina no diagrama representa 
uma “partícula virtual”. Neste 
caso, um fóton virtual. 

Vértice 
primitivo. 
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as duas, ao se encontrarem, deveriam se aniquilar mutuamente com a emissão de luz 
ou raios gama. [...] A generalização de que para cada partícula existe uma 
antipartícula se revela verdadeira.” (Feynman, 2005, p. 65) 

Em suma, o desenvolvimento da QED parte de uma concepção quântica da interação 

eletromagnética onde a mediação desta interação é feito por fótons virtuais que, como dito, 

pelo Princípio da Incerteza, são admitidos violar a Conservação da Energia ainda que 

“localmente”, como uma “flutuação do vácuo”. Assim, até mesmo para a Teoria Quântica, a 

Conservação da Energia, tão cara à Física Clássica, é sempre tratada como uma lei teórica 

fundamental. A QED utiliza a idéia da violação da Conservação da Energia não como uma 

anomalia curiosa do corpo teórico, mas como um pressuposto fundamental para que ocorra a 

emissão de fótons virtuais, que mediam a interação eletromagnética entre partículas reais. 

Findo o espaço de tempo necessário à interação, a Conservação da Energia é restaurada. 

Assim, dentro da Teoria Quântica, dualisticamente, coabita tanto a idéia de conservação como 

a de não conservação como princípios de trabalho fundamentais. A própria QED concebe o 

vácuo como sendo habitado por um sem-número de partículas virtuais, pares de partículas e 

anti-partículas, que são criadas e aniquiladas em um intervalo menor que o tempo de Planck, 

fazendo com que a distribuição de Energia não seja. Esta descrição ficou conhecida como mar 

de Dirac (PETRONI & VIGIER, 1983). Pode-se, portanto, falar de uma dualidade onde, 

conceitualmente, se impõe a Conservação da Energia em grandes escalas de tempo e se 

aproveita da violação da Conservação da Energia para intervalos de tempo muito pequenos de 

forma a tornar factível a emissão de partículas virtuais e modelar a interação eletromagnética, 

propósito da QED. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo procurou descrever a evolução do conceito de Energia na Teoria 

Quântica, numa visão histórico-epistemológica que promove a mudança ontológica tão 

necessária para que os alunos compreendam corretamente os conceitos físicos, favorecendo a 

interdisciplinaridade e o aprendizado articulado e contextualizado. Procuramos ressaltar a 

importância dessa visão histórico-epistemológica e ontológica, principalmente em teorias que, 

tal como a Quântica, aparentam complexidade e provocam estranheza nos estudantes. 

Detemos-nos no conceito de Energia por se tratar de: 

“... uma idéia abstrata, teórica, inventada por cientistas para ajudar na 
investigação quantitativa de fenômenos e sua importância se insere no fato de que, 
para todos os fenômenos até agora estudados, uma lei rigorosa de conservação é 
aplicável.” (DUIT, 1987, apud BRÜCKMANN, DRUZIAN & SANTOS, 2005) 
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Tal como anteriormente, ressalta-se a importância da formação dos professores, pois 

estes devem fazer com que os estudantes se tornem indivíduos pensantes, que constroem e 

reconstroem, não meros repetidores do que lhes foi repassado, promovendo o entendimento 

de conteúdos abstratos, demonstram que não são desconexos da sua realidade e vivência. 

Deve-se propiciar ao indivíduo a possibilidade de vislumbrar outras facetas e buscar, também, 

apoio na História das Ciências, enfatizando suas rupturas e saltos, sejam eles científicos ou 

socioculturais, promovendo a evolução conceitual e favorecendo a interdisciplinaridade e o 

aprendizado articulado e contextualizado (BUTLAND, 2005). 
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