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Sobre nuvens e relogios: 0 par deterministico/aleatorio

E proprio da natureza humana 0 desejo do homem de conhecer a verdade sobre a realidade
e 0 mundo que 0 cerca, e do qual faz parte e este desejo tern, ao longo dos seculos, conduzido-o
pelos caminhos do conhecimento. Desde a antiguidade, nas divers as culturas e regioes do mundo 0

homem tern procurado respostas a questoes fundamentais do tipo: Quem sou eu? De onde venho e
para onde you? A busca das respostas a estas e outras indagayoes sobre a sua existencia suscitou 0

desenvolvimento dos conhecimentos filosofico, cientifico e religioso. Enquanto os dois primeiros
baseiam-se na razao, 0 ultimo baseia-se na fe.

De fato, a filosofia desenvolveu, a partir da capacidade especulativa do intelecto humano,
nos varios povos do oriente e do ocidente, conjuntos de conhecimentos que exerceram influencias
em suas culturas e vida social. As ciencias fisicas, por sua vez, baseando-se na percepyao dos
sentidos e utilizando-se do conhecimento matematico, tern buscado explicayoes para os fenomenos
naturais a partir da comprovayao experimental. 0 desenvolvimento do conhecimento fisico, alem de
ter modificado radicalmente as condiyoes materiais da vida humana, tern alterado as nossas
concepyoes sobre a realidade em que vivemos. Ja nas varias religiOes, extrapolando as capacidades
naturais da razao, 0 homem tern buscado os misterios escondidos de Deus nas respostas que estas
religioes oferecern atraves de urn conhecimento que e peculiar da fe.

Embora a partir do seculo XVII, com 0 racionalismo de Descartes (1596-1650) eo domfnio
da mentalidade positivista na investigayao cientifica, as ciencias tenham se afastado da filosofia e
da teologia, fe e razao, apesar de suas naturezas distintas tern trilhado juntas os caminhos do
conhecimento, com as descobertas cientfficas e os avanyOS tecnologicos se unindo aos val ores
filosoficos e eticos que SaDinerentes a natureza humana, na busca do entendimento da realidade e
do sentido ultimo de nossa existencia, conforme escreveu Galileu em sua carta ao Padre Benedetto
Castelli, a 21 de dezembro de 1613:

" ... as duas verdades, de fe e de ciencia, nao podem nunca se contradizer, procedendo
igualmente do Verbo divino a Escritura santa e a natureza, a primeira como ditada pelo Espfrito
Santo, a segunda como fiel executora das ordens de Deus".



Na busca do conhecimento sobre 0 mundo que nos cerca, 0 notavel sucesso da teoria da
gravita~ao universal de Newton fez com que a ciencia adotasse uma visao deterministica de urn
universo com uma ordem pre-estabelecida e imutavel, onde nao havia espa~o para a incerteza e a
probabilidade, prevalecendo a certeza absoluta. Cabia, entao, a ciencia a tarefa de desvendar os
segredos da natureza, dos quais os nossos sentidos nos fomeciam uma percepyao parcial e
deformada, atraves da descoberta das leis matematicas exatas que os explicassem. Tal concep~ao
fica clara na conhecida frase de Einstein:

No entanto, 0 desenvolvimento da mecanica quantica, no inicio do seculo XX, nos trouxe
uma nova visao epistemologica dos fenomenos atomicos. Essa nova mecanica do atomo,
essencialmente estatistica, nos apresentou uma nova concepyao da realidade. 0 principio da
incerteza de Heisenberg, enunciado em 1927, mostra que 0 conhecimento possivel de se obter sobre
o estado de urn sistema atomico esta sempre sujeito a uma indetermina~ao. Qualquer tentativa de
medida da posi~ao de urn eletron por meio de urn aparelho, tal como urn microscopio que utilize
radia~ao de alta freqiiencia, provocara urria mudanya de sua velocidade, devida a interferencia do
instrumento de medida no eletron em observa~ao. Entao, diferentemente da mecanica classica, na
mecanica quantica nao e possivel determinar a posi~ao de urn eletron sem alterar a sua velocidade.
A indetermina9ao faz parte da propria natureza dos fenomenos quanticos nao sendo possivel,
portanto, ir-se aIem da descri~ao estatistica desses fenomenos, podendo-se determinar apenas as
probabilidades relativas de aparecimento dos fenomenos individuais em condiyoes experimentais
dadas. Introduzindo-se, dessa forma, nos fenomenos naturais a incerteza, a aleatoriedade e a
correla~ao entre os eventos.

Procuraremos, entao, apresentar brevemente as etapas da evoluyao das ideias da ciencia
fisica, com 0 seu inevitavel reflexo no pensamento filosofico, destacando a necessidade da
utiliza~ao da Probabilidade e da Estatistica como ferramenta matematica apropriada para a
compreensao da realidade.

o titulo do seminario: Sobre nuvens e relogios: 0 par deterministico/aleatorio refere-se a
seguinte analogia proposta por Popper:

"Com as nuvens pretendem-se representar sistemas fisicos que, como gases, sao altamente
irregulares, desordenados e mais ou menos imprevisiveis. Admitiremos que temos a nossa frente
urn esquema ou urn arranjo em que uma nuvem muito perturbada ou desordenada e colocada a
esquerda. Na outra extremidade de nosso arranjo, a direita, podemos colocar urn relogio de pendulo,
muito digno de confian~a, urn relogio de precisao, com 0 intuito de representar sistemas fisicos que
sao regulares, ordeiros e de comportamento altamente previsivel".

Esta imagem sugestiva representa 0 fato de que cada fenomeno da realidade e cada coisa do
mundo que nos cerca, deve se posicionar em algum ponto intermediario entre esses dois extremos: 0

completamente determinado (representado pelo relogio) e 0 totalmente aleatorio (representado pelas
nuvens).

Como exemplo tipico e interessante de uma nuvem podemos considerar as moleculas
separadas de urn gas com seus movimentos irregulares, ou das gotas miudas numa nuvem de



tempestade, ou ainda, uma nuvem gasosa grande tal como a atmosfera ou 0 sol, cujo conglomerado
de mo1eculas se mantem unido por foryas gravitacionais. Entre os muitos exemplos de fenomenos
de diversas areas do conhecimento que deveriam ser colocados bem it esquerda no arranjo proposto,
com comportamento muito proximo ao das nuvens, poderiamos lembrar ainda: as cotayoes das
bolsas de valores, a evoluyao de uma populayao animal, as condiyoes climatic as, um aviao em voo,
as aglomerayoes estelares, ou 0 funcionamento do cerebro humano.

Embora a situayao descrita seja perfeitamente aceita pel0 senso comum atualmente, isso
nao ocorria na epoca de Newton. Filosofos naturais como Galileu (1564-1642) assumiram que a
natureza fillava a linguagem matematica, decorrencia natural de que 0 mundo era completamente
determinado. Prevaleceu, entao por mais de dois seculos a ideia, hoje considerada absurda de que:

Essa proposiyao reflete a opiniao que e conhecida como "determinismo fisico". Essa
opiniao considera que com 0 nosso senso comum arrumamos as coisas nao de acordo com a sua
natureza, mas de acordo com a nossa ignorfmcia. a determinismo fisico afirma que se tivessemos
urn conhecimento sobre a interayao detalhada das particulas que formam uma nuvem gasosa ou os
organismos vivos, os considerariamos tao semelhantes a relogios como nosso sistema solar.

a enorme sucesso da mecanica chissica, que explicava tanto os movimentos dos corpos
celestes como dos corpos sobre a Terra, fez com que se pensasse que essa teoria explicaria tudo,
inc1uindo nao s6 fenomenos fisicos tais como a eletricidade e 0 magnetismo, mas tambem 0

comportamento das nuvens e dos organismos vivos. a determinismo fisico tornou-se, entao, a
crenya dominante na ciencia.

No entanto, no inicio do seculo passado, com 0 desenvolvimento dos estudos sobre a
constituiyao atomica da materia, 0 determinismo fisico mostrou-se inadequado para a compreensao
dos fenomenos atomicos, provocando uma revisao das ideias da fisica.

No estudo do comportamento da luz verificou-se que a imagem de propagayao
espacialmente continua e a atomicidade dos efeitos luminosos sac aspectos complementares. A
imagem ondulat6ria da propagayao da luz e provada pe1as figuras de interferencia que aparecem
quando a luz, proveniente de uma fonte, propaga-se ate urn anteparo atraves de dois caminhos
diferentes. Por outro lade, verificou-se que qualquer transferencia de energia pela luz e feita por
quantuns de luz, cuja energia e igual ao produto da freqiiencia das oscilayoes magnetic as da
radiayao emitida pelo quantum universal de ayao, ou constante de Planck.

as quantuns de luz nao podem ser considerados como particulas, com uma trajetoria
definida prevista pela mecfmica classica, sendo impossivel determinar a trajet6ria dos quanta
individuais de luz sem perturbar essencialmente 0 fen6meno em processo de investigayao. Em
decorrencia desse fate, teve-se que abandonar a explicayao causal completa dos fen6menos
luminosos e se aceitar urn comportamento estatistico, explicado por leis probabilisticas.

Urn exemplo de urn movimento tipicamente aleatorio ocorre com os eletrons dos atomos de
urn metal no estado s6lido que ocupam os vertices de figuras geometricas tridimensionais em sua
estrutura cristalina periOdica no espayo. as eletrons das ultimas 6rbitas, estando tao pr6ximos dos
centros de seus atomos como dos centros dos atomos vizinhos, sao atraidos por e1es com foryas
iguais, e, como possuem energia cinetica, se liberam de seus atomos de origem e passam a se mover
entre os nucleos de maneira ca6tica. Esses eletrons descrevem trajet6rias retilineas, ao acaso, entre
dois choques sucessivos com os nucleos.

as eletrons livres constituem uma "nuvem eletronica" num movimento desordenado entre
os ions formados pelos atomos com quem se chocam, mas nao saem do metal, pois embora
possuam energia cinetica esta nao e suficiente para veneer a barreira de potencial formada pelos
ions positivos do metal. Para veneer essa atrayao os e16trons necessitam receber mais energia
cinetica, como por exemplo, por elevayao da temperatura do metal, fazendo com que os ions,
aumentando sua vibrayao termica, passem mais energia aos eletrons livres nos choques. Isto e 0 que



ocorre no fenomeno de emissao terrno-ionica, como por exemplo, num filamento de tungstenio
tornado incandescente pela passagem de uma corrente eletrica.

o metodo racionalista de Descartes, baseado na ideia de que se poderia conhecer e
representar a natureza atraves do conhecimento matematico e se chegar a verdade absoluta sobre
urn universo completamente deterrninado, dominou 0 pensamento cientifico ate os seculos XVIII e
XIX.

o exito da mecanica newtoniana criou a ilusao de se poder chegar a urn conhecimento
absoluto, universal, eterno e completo do universo. 0 mundo pan~cia completamente deterrninado e
previsivel atraves de leis rriatematicas exatas. Essa mentalidade fica clara na seguinte afirrnayao de
Laplace (1749-1827), onde Deus ou a sua super-inteligencia secularizada nao necessitava da
probabilidade, pois todos os eventos eram necessariamente govern ados por causas.

"Uma inteligencia que, em urn deterrninado instante, conhecesse todas as foryas que
animam a natureza, assim como as respectivasposiyoes dos· seres que a compoe, se, alem disso,
fosse suficientemente poderosa para analisar tais dados, poderia abarcar em uma unica f6rrnula os
movimentos dos maiores corpos do universo e os dos atomos mais leves; nada the resultaria incerto
e, tanto 0 futuro como 0 passado, estariam presentes aos seus olhos".

A tentativa de entender os movimentos dos corpos celestes remonta a antiga Grecia, onde
no seculo II d.C. Ptolomeu, baseado em 6rbitas circulares, desenvolveu urn sistema que conseguia
preyer aproximadamente as posiyoes dos planetas do sistema solar. Mas foi apenas no inicio do
seculo XVII que, com base nas teorias de Ptolomeu e de Copernico e nas observayoes de Tycho
Brahe, Kepler enunciou as suas tres leis que explicavam os movimentos planetarios a partir de
trajet6rias elipticas, conseguindo preyer suas posiyoes com grande precisao.

A teoria de Newton (1642-1727), publicada em 1687 com 0 titulo "Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica" ( Principios matematicos da filosofia natural), teve tanto sucesso que
provocou a falsa ideia de que os fenomenos naturais eram regulares e perfeitamente previsiveis. De
acordo com essa ideia, considerava-se que no universo existia uma ordem natural imutavel. A
desordem, 6 acaso, seria apenas aparente. Se os modelos matematicos fossem aperfeiyoados e as
observayoes tornadas mais precisas, a regularidade dos fenomenos naturais poderia ser prevista
exatamente por esses modelos.

o deterrninismo classico que estabelece uma relayao linear entre causa e efeito parecia
explicar os fenomenos naturais, criando uma concepyao mecanicista da natureza, embora essa
explicayao fosse mais dificil nos fenomenos bio16gicos e nas ciencias humanas. Nem mesmo 0

desenvolvimento da mecanica estatistica parecia alterar essa concepyao deterrninistica.
Considerava-se que 0 acaso nao era a ausencia de causas, mas sim a resultante do somat6rio de
varias causas independentes, as quais, uma vez descobertas, desvendariam urn deterrninismo oculto
de fenomenos aparentemente aleat6rios.

o objetivo declarado das ciencias exatas e estabelecer urn completo controle sobre a
experiencia em terrnos de regras precisas, as quais podem ser forrnalmente provadas e
empiricamente testadas. Se esse ideal fosse alcanyado, toda verdade e toda falsidade poderiam ser
descritas em terrnos de uma teoria exata do universo, de modo que quem aceitasse a teoria estaria
desobrigado de exercitar 0 julgamento pessoal, teria apenas que seguir a regras fielmente.

A mecanica classica desenvolveu esse ideal tao completamente que se pensou te-lo
atingido. Mas essa objetividade nao considera 0 julgamento pessoal utilizado para a aplicayao das



formulas da mecanica aos fatos da experiencia. A mecfmica Newtoniana fomece uma formula exata
por meio da qual nos podemos calcular as posic;oes relativas de urn sistema de dois cor-pos desde 0

mais remoto passado ate 0 futuro mais distante, desde que possamos fomecer urn conjunto de dados
descrevendo 0 sistema em urn unico instante de tempo. Tal operavao seria muito impessoal e
poderia ser feita automaticamente por uma maquina, de modo que poderiamos preyer certos fatos
experimentais a partir de outros de modo muito impessoal. Mas isto nao considera 0 fato de que os
dados da posic;ao e do instante nao sac fatos experimentais e sim leituras dos instrumentos por urn
particular observador.

Os dados que aparecem nas formulas da teoria exata dependem, em geral, da leitura de
instrumentos de medida e estao sujeitos a eITOS experimentais que apresentam flutuavoes
estatisticas. Em conseqiiencia desses eITOS aleatorios nos podemos partir apenas de valores
provaveis dos dados iniciais para chegarmos a va10res tambem provaveis das grandezas previstas e
o processo permanece indeterminado. Alem dessas flutuac;oes estatisticas esta sempre presente a
possibilidade de eITOSsistematicos. Ate 0 procedimento mais mecanizado depende de algum tipo de
interferencia pessoal, a qual esta sujeita a urn vieio individual.

Ha sempre urn julgamento pessoal em toda verificavao de uma teoria cientifica e tais atos
de julgamento pessoal formam uma parte importante da ciencia.

Entre os poucos dissidentes do determinismo c1assico estava Charles Sanders Peirce, grande
matematico, fisico e filosofo americano. Ele afirmou, ja em 1892, que a teoria de Newton, apesar de
verdadeira, nao nos dava qua1quer razao valida para acreditar que as nuvens fossem relogios
perfeitos e concluiu que tinhamos 1iberdade para conjecturar que havia certa frouxidiio au
imperfeit;iio em todos os relogios e que isto permitia a entrada de urn elemento de acaso. Assim,
conjecturou que 0 mundo nao era regido somente pelas estritas leis newtonianas, mas que era
tambem regido ao mesmo tempo por leis do acaso, ou do fortuito, ou da desordem, por leis de
probabilidade estatistica.

Isto fez do mundo urn sistema encadeado de nuvens e relogios, de modo que mesmo 0
melhor relogio, em sua estrdtura molecular, mostraria algum grau de anuviamento. Peirce adotou,
entao, a concepc;ao de que s6 existem nuvens, embora nuvens de graus diferentes de anuviamento.
Essaconcepc;ao e justificada lembrando-se que todos os corpos fisicos, mesmo os rubis de urn
relogio, estao sujeitos ao movimento molecular do calor, movimento semelhante ao das moleculas
de urn gas ao dos eletrons de urn metal.

o aleatorio, a inconstfmcia, os jogos de azar nunca foram familiares a filosofia e a ciencia,
desde Aristoteles na Grecia, por mais de dois milenios, prevaleceu a ideia de que a ciencia se
baseava sobre causas, nao sobre 0 acaso.

A novao de que a materia nao e continua teve sua origem na Grecia. As molecu1as e depois
os atomos constituiam as partieulas elementares formadoras da materia, entre as quais existia
apenas 0 vacuo.

A aplicac;ao da mecanica newtoniana, que teve tanto sucesso para explicar os movimentos
planetarios, aos fenomenos atomicos conduziu a mecanica estatistica, a qual adotou uma concepc;ao
estatistica da natureza e se desenvolveu inicialmente em sua forma classica com Maxwell e
Boltzmann, a partir da suposic;ao da existencia de leis probabilistic as para a determinac;ao das
velocidades moleculares de acordo com a curva de Gauss. Supuseram que esta lei constituisse uma
invariante da natureza, embora nao fosse suficiente para determinar a posic;ao de uma molecula
individual.



As dificuldades encontradas para a explicac;:ao dos fenomenos de radiac;:ao eletromagnetica
atraves da mecanica chissica, levaram 0 fisico alemao Max Planck, em 1900, a descobrir que a
radiac;:ao de urn corpo incandescente podia ser explicada a partir da suposic;:ao de que a luz era
emitida ou absorvida nao continuamente, como estabelecia 0 eletromagnetismo cl<issico de
Maxwell, mas sim em pacotes separados denominados quantuns de energia.

o desenvolvimento, na primeira metade do seculo XX, da teoria da relatividade de Einstein
e da mecanica quantica de Planck e Einstein, conduziram a negac;:ao da teoria de que a energia se
irradia continuamente, colocando, dessa forma, em duvida a ideia de continuidade que e
fundamental para a visao cl<issica do mundo, que dominou desde os geometras gregos, ate Kepler,
Galileu e Newton. A conclusao de que 0 mundo nao era formado somente de particulas individuais,
mas tambem por uma multiplicidade de "quantuns" de energia, veio reforc;ar 0 enfoque estatistico
do mundo.

Os indicios encontrados nos ultimos descobrimentos da mecanica quantica de que alem dos
eletrons outras particulas materiais tambem podem ser consideradas como ondas, conduziram
novamente a ideia de continuidade, embora essas ondas nao devam ser consideradas literalmente
semelhantes as ondas que se propagam em uma corda ou na agua. Por onda se entende
simplesmente uma func;:aomatem<itica que descreve a probabilidade ou a freqtiencia relativa com
que urn eletron podera encontrar-se em uma determinada posic;ao.

Entao, a indeterminac;:ao que foi introduzida na fisica tern sua origem na passagem do valor
medio ou da func;:ao de probabi1idade para 0 caso individual. Urna lei que descreve como se
distribui urn grupo de individuos nao nos proporciona nenhum conhecimento preciso sobre urn
determinado individuo particular do grupo.

Dessa forma a mecanica quantica nos apresenta urn novoquadro da realidade, afirmando
que por mais exato que seja 0 nosso conhecimento do mundo fisico, nunca poderemos nos livrar de
urn componente probabilistico. 0 principio da incerteza de Werner Heisenberg (1901-1976),
afirmando que nao podemos determinar simultaneamente a posic;:ao e a velocidade de uma particula
elementar e que quando mais exatamente se tenta medir a posic;:ao da particula, menos exatamente
se consegue medir a sua velocidade e vice-versa, nao significa urn mundo carente de leis, mas sim
que as leis saD de outro tipo, estabelecendo como se distribuem os conjuntos de particulas em vez
de estabelecer 0 modo como se comporta cada particula individual.

Essas descobertas da mecanica quantica desvendaram urn universo estatistico, que goza de
certas leis ou regularidades estatisticas e tornaram 0 conhecimento estatistico de grande importancia
para a explicac;:ao do mundo fisico.

Foi, entao, apenas com 0 surgimento da teoria do quantum que os fisicos se dispuseram
abandonar 0 determinismo fisico e 0 indeterminismo, que ate entao foi desprezado pela ciencia,
tornou-se a moda vigente. Ate 0 pr6prio Popper confessa ser urn indeterminista.

Popper acredita que a concepc;:ao de Peirce, de que 0 mundo nao e regido apenas pelas de
Newton mas tambem por leis do acaso, e compativel com a fisica classica de Newton e e ainda mais
compativel com a teoria da relatividade (especial) de Einstein e com a nova teoria do quantum. Em
outras palavras, Popper afirma: "Sou urn indeterminista - como Peirce, Compton e muitos outros
fil6sofos contemporaneos".

Arthur Holly Compton foi urn dos primeiros a aceitar a teoria do quantum e 0 novo
indeterminismo fisico de Heisenberg. Em 1931, em suas Conferencias da Fundac;ao Terry, Compton
tornou-se urn dos primeiros a examinar as implicac;:oes humanas e, mais geralmente, as implicac;:oes
biol6gicas do novo indeterminismo na fisica. A nova teoria resolveu para Compton nao s6
problemas de fisica como tambem problemas biol6gicos e filos6ficos, e entre estes, especialmente
problemas relacionados com a etica.



"A questao fundamental da moralidade, problema fundamental em religiao e motivo de
ativa investigayao em ciencia, e: E 0 homem um agente livre? Se os atomos de nossos corpos
seguem leis fisicas tao imutaveis como os movimentos dos planetas, por que ten tar? Que diferenya
pode fazer, por grande que seja 0 esforyo, se nossas ayoes ja estao predeterminadas por leis
medinicas?".

Desfaz-se, desta forma, a ilusao do fisico newtoniano de que poderia provar serem rel6gios
todas as nuvens. Compton afirma ainda: "0 fisico raramente se tem importado com 0 fato de que, se
leis completamente deterministas se aplicarem as ayoes do homem, ele pr6prio tornar-se-a um
automato".

o Indeterminismo - ou mais precisarnente 0 indeterminismo fisico - e simplesmente a
doutrina de que nem todos os eventos do mundo fisico sac predeterminados com precisao absoluta,
em todos os seus infinitesimais detalhes. Fora isto ela e compativel praticamente com qualquer grau
de regularidade que se quiser e, portanto, nao acarreta a concepyao de que ha "eventos sem causas".
Enquanto 0 determinismo fisico exige urna predeterminayao fisica completa e infinitamente precisa
e a ausencia de qualquer exceyao, 0 indeterminismo fisico assevera sornente que 0 determinismo e
falso e que h:i pelo menos algumas exce((oes, aqui e ali, a predetermina((ao precisa.

Assim, mesmo a afirma((ao "cada evento fisico observavel ou mensuravel tem uma causa
fisica observavel ou mensuravel" e ainda compativel com 0 indeterminismo fisico, simplesmente
porque nenhuma mediyao pode ser infinitamente precisa.

o determinismo fisico defendido por Laplace tornou-se entao urn pesadelo, pois afirma que
o mundo inteiro com tudo que h:i nele esta completamente determinado, tornando-nos verdadeiros
automatos, destruindo a criatividade e reduzindo a uma completa ilusao a ideia de que 0 cerebro
possa criar algo novo.

Popper se dec1ara, como Compton, urn indeterminista fisico, e afirma acreditar que 0

indeterminismo fisico e urn pre-requisito para 0 entendimento da realidade; considera, contudo que
o indeterminsmo nao e bastante. Em suas palavras:

"Se 0 determinismo e verdadeiro, entao 0 mundo inteiro e um rel6gio que funciona com
impecavel perfeiyao, inc1uindo todas as nuvens, todos os organismos, todos os animais e todos os
homens. Por outro lade, se e verdadeiro 0 indeterminismo de Peirce, ou de Heisenberg, ou alguma
outra forma dele, entao 0 puro acaso desempenha urn papel principal em nosso mundo fisico. Mas e
o acaso realmente mais satisfat6rio do que 0 determinismo?".

No entanto, Popper defende a ideia de que 0 indeterminismo nao e a unica alternativa ao
determinismo e considera que 0 comportamento humano racional e algo intermediario entre 0

perfeito acaso e 0 perfeito determinismo, isto e, algo intermediario entre nuvens perfeitas e rel6gios
perfeitos. Considera absurda a ideia de um determinismo completo, no qual 0 acaso nao tem lugar, a
nao ser como urn sintoma de nossa ignorfmcia. E argumenta lembrando que mesmo os rel6gios
altamente de confian((a nao sac realmente perfeitos, devidos a fatores tais como 0 atrito - isto e, a
efeitos estatisticos, au de acaso. Da me sma forma como as nuvens nao sao totalmente fortuitas, pois
muitas vezes e possivel preyer 0 tempo com inteiro exito, pelo menos para curtos periodos. Popper
conc1ui afirmando:

" ... e insatisfat6rio encarar 0 mundo como urn sistema fisico fechado - seja urn sistema
estritamente determinista ou um sistema em que tudo 0 que nao e determinado estritamente e
simplesmente devido ao acaso: em tal concepyao do mundo, a criatividade e a liberdade humanas s6
poderiam ser ilusoes".



o surgimento das teorias da relatividade de Einstein e da medlnica quantica, no inicio do
seculo XX, nos proporcionou uma nova visao do mundo, revolucionando 0 modo como
interpretamos 0 Universo. Enquanto a teoria da relatividade alterou completamente os nossos
conceitos de espayo e tempo absolutos, con forme percebemos pelos nossos sentidos, a mecanica
quantica, penetrando no mundo dos atomos, nos mostrou nao ser possivel determinar
simultaneamente as coordenadas posicionais e os respectivos componentes de momentos das
particulas, alterando a nossa concepyao epistemologica das ciencias fisicas. Pudemos perceber,
entao, que as leis que formam 0 grande edificio da fisica classica so se aplicam a escala
macroscopica, aos corpos formados por urn numero muito grande de atomos, como ocorre com os
fen6menos observados em nosso cotidiano. Nos fen6menos at6micos individuais, quando se leva
em conta 0 quantum de ayao, depara-se com regularidades estatisticas que nao podem ser
explicadas pela teoria mecanicista da natureza e sua visao determinista, mas apenas atraves de sua
descriyao estatistica.

Por outro lado, enquanto os fen6menos denossocotidiano podem ser explicados pelos
conceitos da fisica classica por ideias de causalidade, 0 mesmo nao ocorre com a descriyao do
comportamento humane, de nossos estados mentais, sentimentos, vontades, decis5es, atos em geral,
que se aproximam muito mais dos conceitos fisicos elementares empregados na fisica at6mica do
que aos da mecanica classica.

Concluimos, portanto que, com a mecanica quantica, a aleatoriedade passa a ser uma
caracteristica intrinseca da natureza, em vez de indicar simplesmente uma falta de conhecimento
sobre 0 fen6meno analisado. Dessa forma, a Probabilidade e a Estatistica constituem urn conjunto
de conhecimentos essenciais em nossa incansavel busca da verdade sobre nos mesmos e sobre 0

universo que nos rodeia.
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