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«OS SALTOS QUÂNTICOS:  
ENTRE O NATURAL E O SOBRENATURAL ? »  

 
 
Sob este t ítulo, apresentou uma comunicação ao Colóquio Teilhard 
de Chardin de Roma, em Outubro de 2004, Lothar Schäfer, membro 
do Departamento de Química e Bioquímica da Universidade de 
Kansas.  
 
O Dr. André Daleux, membro da Association des Amis de  Pierre 
Teilhard de Chardin ,  Paris,  publicou, no nº 12, Janeiro de 2005, do 
Boletim desta instituição,  «Teilhard Aujourd’hui», um “ à propos” 
sobre a exposição de Schäfer ,  que aqui se apresenta em trad ução.  
 

À guisa de introdução, Lothar Schäfer começou por recordar a visão 
mística teilardiana duma realidade transcendente “vendo as acções duma 
Consciência nos processos da evolução e colocando a matéria e o espírito no 
mesmo plano”. 

A seguir expôs alguns aspectos da Realidade quântica que 
revolucionam a concepção quântica newtoniana dum mundo composto de 
partículas sólidas e indivisíveis.  Aquela visão quântica leva a uma 
desmaterialização progressiva da partícula.  E, citando Werner 
Heisenberger: “Os átomos já não são objectos materiais na verdadeira 
acepção da palavra [...] A partícula elementar da física moderna deixou 
de ser uma partícula material.”  Contrariamente à física materialista de 
Newton, em que tudo se reduzia aos movimentos de corpúsculos 
materiais, sem deixar qualquer lugar para Deus ou para a espiritualidade, 
os fenómenos quânticos revelam-nos uma realidade inédita em que os 
componentes fundamentais dos objectos comuns de nível macroscópico 
revelam uma realidade diferente. 

Lothar Schäfer desenvolveu a seguir três noções importantes a este 
respeito. 

 
 

A base do mundo material é não material 
 
O electrão aparece-nos como uma partícula elementar indivisível, de 

tamanho ínfimo e bem localizado.  Mas se o projectarmos sobre um obstáculo 
provido de várias perfurações, o fenómeno de difusão electrónica aparece, ou 
seja, o electrão passa por todos os orifícios ao mesmo tempo. Daí resulta 
que, fora de qualquer observação, uma partícula quântica se encontra sob a 
forma duma onda que é, efectivamente, a sobreposição de probabilidades ou 
tendências a serem encontradas nalgum lado no espaço. 

Neste estado de sobreposição, o electrão não se encontra em nenhum 
lugar preciso.  A sua existência consiste em probabilidades ou possibilidades 
simultâneas de se encontrar em numerosos lugares diferentes.  O electrão 
não é, pois, completamente real, mas existe, como diz Heisenberger, “num 
estado de potencia aristotélica, entre a ideia dum objecto e um verdadeiro 
objecto.” 

Neste estado de sobreposição, a natureza das ondas electrónicas é a 
de amplitudes de probabilidade.  Este estado de onda de probabilidade 
reaparece em numerosos fenómenos quânticos.  As ondas de probabilidade 
não transportam nem energia nem matéria, apenas informação respeitante a 
relações numéricas.  O ponto importante é o de que toda a ordem visível do 
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universo ao nosso nível macroscópico é determinada pelas leis de 
interferência dessas ondas.  Como dizia Platão, “os átomos são formas 
matemáticas.” 

Da presença de princípios não materiais nos fundamentos do real – 
relações numéricas - , Lothar Schäfer deduz que a base do mundo material é 
não material.  O que introduz fissuras no invólucro estreitamente selado do 
materialismo mecanicista newtoniano.  

 
A não-separabilidade da realidade 
No mundo comum impõe-se o principio da “localização” do real.  Isto 

é, as forças físicas não podem agir instantaneamente à distância.  Ao 
contrario, no mundo quântico, o universo é uma rede de conexões não 
separáveis, permitindo efeitos transmitidos instantaneamente a grandes 
distâncias entre partículas elementares.  Isto resultou de experiências 
conduzidas em 1983 em Orsay por Alain Aspect.  Duas partículas que 
interagiram num certo momento e depois se afastaram uma da outra, 
continuam a estar unidas e a agir como uma só partícula, seja qual for a 
distância.  Este fenómeno define a “não localização ou não separabilidade” 
do mundo quântico.  A natureza do real é, então, a duma totalidade 
indivisível.  Kafatos e Nadeau concluíram daqui que, uma vez que a nossa 
consciência faz parte da totalidade indivisível do real, um agente de 
Consciência, qualquer que seja, é um agente efectivo no universo. 

 
Os sistemas quânticos possuem qualidades rudimentares de 

Consciência 
Contrariamente ao mundo comum, em que toda a acção necessita 

dum dispêndio de energia, um contributo de informação pode modificar o 
comportamento de elementos quânticos, “como se o que pensamos sobre 
eles possa ter importância.” 

Somente um espírito ou uma consciência podem reagir a uma 
informação fornecida.  De forma que “poderemos dizer que a natureza das 
partículas se assemelha a um espírito.”  Isto com o matiz de que elas reagem 
à informação de maneira automática e não finalizada, contrariamente aos 
sistemas inteligentes que necessitam duma finalidade.  A apoiar esta 
afirmação, Lothar Schäfer evoca a natureza imaterial das ondas de 
probabilidade ou ainda a limitação dos estados electrónicos nos átomos ou 
nas moléculas, base das propriedades químicas a nível macroscópico que 
dependem, assim, duma noção abstracta, a “simetria das funções de onda”.  
Lothar Schäfer conclui daí que os saltos quânticos, que ocorrem 
espontaneamente, “se encontram fora das leis da natureza”, exactamente 
como um espírito.  O que suprimiria “a linha de demarcação entre o natural e 
o sobrenatural.”  Faz também alusão à noção duma “realidade velada”, 
proposta por Bernard d’Espagnat. 

 
Realidade transcendente 
Levando mais longe as analogias, Lothar Schäfer vai ao ponto de falar 

de transcendência.  Segundo ele, “a realidade quântica revelou todos os 
aspectos duma realidade transcendente, diferente da nossa realidade 
habitual”; “processos deterministas alternam com manifestações de escolha 
que criam a ordem visível”; “os estados não observados  das ondas de 
potencialidade assemelham-se a pensamentos”; “a realidade física é vizinha 
da metafísica.”   E termina afirmando: “Da mesma maneira que moléculas 
estúpidas formam cérebros inteligentes, assim entidades metafísicas formam 
a realidade física.” 
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A evolução biológica num universo quântico 
 
Lothar Schäfer passa depois à aplicação destas diversas noções ao 

mecanismo da evolução de tipo darwiniano.  Ele deplora, a justo título, que 
“os biólogos ortodoxos se comportem frequentemente como se a física do 
século XX não existisse e como se a vida evoluísse num universo 
completamente mecânico, materialista, localizado e desprovido de espírito.”  
Ora, as moléculas, que são a base da vida, são sistemas quânticos e 
possuem as mesmas propriedades que eles.  Isto é valido também para as 
moléculas biológicas, apesar da seu grande tamanho, como o mostraram 
cálculos da química quântica.  “Em cálculos deste género, os electrões são 
considerados como funções de ondas de probabilidades e as propriedades 
dum sistema dão derivadas a partir dessas ondas.” 

 
Descrição não antropomórfica dos processos genéticos 
O estado quântico de cada molécula é caracterizado por uma energia 

fixa e uma função de onda determinada com precisão.  Sempre que a 
molécula salta dum estado quântico a outro, os seus números quânticos 
mudam assim como as suas propriedades.  O ponto importante é que “Os 
saltos quânticos são espontâneos, aparentemente independentes de todas as 
causas e controlados por probabilidades de transição entre dois estados.  
Ora, quando um processo é controlado por probabilidades, nunca se pode ter 
a certeza do resultado dum determinado acontecimento.”  Os genes 
hereditários são moléculas de ADN (ácido desoxiribonucleico).  Aquando da 
reprodução cromossomática forma-se uma molécula de ADN a maior parte 
das vezes idêntica ao seu modelo, mas a mudança de números quânticos 
ligada a um salto quântico inopinado produzirá uma molécula de ADN 
diferente.  Esta falsa cópia, acontecimento raro, corresponde a uma mutação 
que será seguidamente passada pelo crivo da selecção natural.   Para além 
do gene, poder-se-á então dizer que a selecção evolutiva actua sobre as 
funções de ondas dos estados quânticos que se actualizam em 
cromossomas. 

 
Importância dos estados virtuais 
Cada molécula contém não somente o estado em que é observada, 

mas também outros inumeráveis estados invisíveis porque estão vazios.  
Esses estados vazios são chamados “estados virtuais”.  As transições para 
esses outros estados quânticos correspondem às probabilidades definidas 
pela onda de probabilidade.  O que permite dizer que “a ordem evoluindo 
espontaneamente na biosfera, não emerge do nada nem do caos, mas 
emerge duma ordem virtual que é estritamente determinada pelas condições 
do universo.”    Dito doutra maneira, “os saltos dum estado a outro são 
controlados pelo acaso, mas a ordem dos estados tornados reais pelos saltos 
nada tem a ver com o acaso.” 

 
Importância da selecção quântica 
Para além das mutações devidas à acção do meio exterior (raios X ou 

cósmicos, substâncias mutagéneas), submetidas em seguida à selecção 
natural, segundo o esquema darwiniano, existem portanto mutações ligadas 
aos estados quânticos, algumas das quais são estimuladas pelo meio exterior 
e outras espontâneas.  Estas últimas dependem duma ordem quântica virtual, 
“as diferenças entre as probabilidades de transição, que são determinadas 
pelas funções de onda dos estados participantes, podem favorecer a 
selecção dum estado sobre outros estados.  É uma forma de selecção, mas 
não de selecção natural.  Podemos chamar-lhe selecção quântica.”  Lothar 
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Schäfer reconhece que os nossos conhecimentos são ainda insuficientes 
para medir a importância do papel desempenhado pela selecção quântica na 
evolução mas, segundo ele, a selecção natural não pode ser a única a intervir 
aí.  Ela não pode conduzir a uma qualquer coisa, “mas somente a estados 
que existam no espaço virtual do universo”; “os genes são mensageiros pelos 
quais a ordem virtual do universo se pode exprimir no mundo material.”  

 
Afirmação de esperança num universo quântico 
Num contexto destes, o acaso torna-se um modo de selecção 

quantificada e a ordem produzida espontaneamente pela evolução encontra 
um fundamento na actualização da ordem virtual preestabelecida no universo. 
Podemos acrescentar que “o espírito do Homem não é independente, antes 
tem uma ligação a uma parte transcendente da realidade física.  É deste 
modo que se restaura a aliança da Humanidade com a Natureza.” 

 
 

Conversão da evolução biológica de Teilhard de 
Chardin com os aspectos essenciais da realidade 
quântica  

 
Lothar Schäfer nota a existência de um acordo certo entre a realidade 

quântica e a evolução biológica segundo Teilhard, de que nos dá uma visão 
muito pertinente.  Ele afirma que “a matéria e o espírito não são «duas 
substâncias» ou «duas formas de existência», antes «dois aspectos da 
mesma matéria cósmica» e que «Teilhard estabeleceu o primado da 
consciência.  [...] A consciência é a base primordial da realidade.»”  A teoria 
da evolução de Teilhard “está bem de acordo com a não~separabilidade [...] e 
com a manifestação dum elemento de consciência agindo sobre todos os 
níveis do universo.” 

 
Lothar Schäfer conclui: “A visão de Teilhard – as suas hipóteses de 

complexidade, de convergência, de acção do espírito na evolução, a sua 
suposição duma realidade transcendente e a sua proposta de colocar a 
matéria e o espírito no mesmo plano – contrastam com a física clássica, mas 
são inteiramente sustentadas para física quântica.” 

A. D. 
(02.04.2006) 
 

 

Em caixa extra-texto, que A. D. titula com «Debate e reservas ...», são 
apresentados alguns comentários à intervenção de Schäfer, feitos quer no 
Colóquio pelo Prof. Ugo Amaldi, da Universidade de Milão, quer pelo próprio A. 
D., discutindo algumas opiniões de carácter técnico do conferencista.   
A. D. termina esse extra-texto com as seguintes palavras:  
 
“Colocadas estas reservas, só podemos agradecer a Lothar Schäfer por esta 
comunicação muito documentada, tanto no tocante à física quântica como ao 
pensamento de Teilhard, bem como quanto às correspondências que ele fez 
notar entre estas duas aproximações ao Real.  Acrescentemos que os 
progressos da ciência desde a morte de Teilhard tiveram sempre tendência para 
se encontrarem com as suas hipóteses geniais e quase proféticas.  Até ao 
presente, o seu pensamento, incompatível com os dados da ciência clássica 
newtoniana, ganha cada vez mais relevo numa nova visão que a ciência 
moderna evidencia. 

 

 


