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Bohr, Heisenberg e a
bomba atômica

Em setembro de 1941, o físico
alemão Werner Heisenberg
(www.nobel.se/physics/
laureates/1932/index.html) visita
o físico dinamarquês Niels Bohr
(www.nobel.se/physics/
laureates/1922/bohr-bio.html).
Não se trata de uma visita
comum, entre colegas de
profissão, entre um ex-aluno
(Heisenberg) e seu ex-professor.
Há mais de um ano a Dinamarca
estava sob a ocupação de tropas
alemãs, e Heisenberg ocupava o
importante cargo de coordena-
dor científico do programa
nuclear alemão. Nessas condi-
ções não se poderia esperar boa
receptividade da parte de Bohr
e de seus colegas do Instituto de
Física Teórica de Copenhague
(IFTC), muito menos ser
agraciado com um convite. No
entanto, Heisenberg usa um
artifício administrativo para se
fazer presente em Copenhague.
Se fez convidar pelo recém-
criado Instituto Cultural
Alemão, com o pretexto de
participação em um evento
científico sobre astrofísica, no
qual ele e seu colega Carl
Friedrich von Weizsäcker
ministrariam palestras públicas.
Embora a repulsa dos membros
do IFTC tenha se evidenciado
pelo não comparecimento às
conferências, Heisenberg não
se fez de rogado e, durante
sua breve permanência em
Copenhague, compareceu várias
vezes ao IFTC.

O relato acima tem fundamen-
tação histórica, mas as motiva-
ções para o encontro e o
conteúdo da conversa continu-
am sob o manto da controvér-
sia. A primeira versão de
Heisenberg foi publicada em
1956, no livro de Robert
Jungk, Brighter than a thousand
suns  (Mais brilhante que mil
sóis). Mais recentemente
(1993), Thomas Powers
publicou o livro Heisenberg's

Os fatos, as versões e a ficção para um encontro durante a 2.a Guerra Mundial

war – The secret history of the
german bomb  (A guerra de
Heisenberg - A história secreta da
bomba alemã), no qual defende
e contextualiza a versão do
físico alemão. Partindo de fatos
e versões em torno deste
dramático encontro, e tendo
como principal fonte o livro de
Powers, Michael Frayn
escreveu sua premiada peça
Copenhagen, atualmente em
cartaz em São Paulo, e no John
F. Kennedy Center (Washing-
ton, EUA, www.kennedy-
center.org).

Acompanhada por um estron-
doso sucesso na Europa e nos
Estados Unidos, a peça
renovou a polêmica em torno
do encontro Bohr-Heisenberg.
Durante o simpósio "Creating
Copenhagen", realizado na
City University of New York,
na época da apresentação da
peça na Broadway, o historia-
dor Gerald Holton referiu-se a
uma carta de Bohr para
Heisenberg, recentemente
descoberta. Sem revelar o
conteúdo da carta (o documen-
to havia sido selado para
abertura em 2012, 50 anos

depois da morte de Bohr),
Holton informou que Bohr
questiona a versão do seu
colega alemão. A revelação
causou enorme repercussão no
meio acadêmico; tanto que a
família Bohr decidiu tornar
público todo o material refe-
rente ao encontro, totalizando
14 documentos (www.nbi.dk/
NBA/papers/docs/cover.html).

Excetuando o documento
quatro (de Heisenberg para
Bohr), todos os outros giram
em torno de um mesmo ponto:
a reação de Bohr à versão que

Sinopse de Copenhagen
Copenhagen, de Michael

Frayn, é um encontro hipotéti-
co entre os físicos Niels Bohr e
Werner Heisenberg, e Mar-
grethe, a esposa de Bohr. O
objetivo é recriar o encontro
que os dois físicos mantiveram
em setembro de 1941. Naque-
la época, Heisenberg liderava o
programa alemão para investi-
gar a possibilidade de fabrica-
ção de uma bomba atômica, e
Bohr era um meio-judeu dina-
marquês vivendo em relativa
paz na sua terra natal, ocupa-
da pelas forças germânicas.

Quando a peça inicia,
fica claro o desconforto dos três
personagens em relação aos as-
pectos políticos do encontro.
Eles falam cuidadosamente,
uma vez que a casa de Bohr
pode estar sendo vigiada pelos
nazistas. Bohr está convencido
de que não há qualquer futuro
na busca do uso militar da fissão
nuclear, enquanto Heisenberg
diz exatamente o contrário, re-
velando a perturbadora novida-
de de que na Alemanha avança
um programa para fabricação de
armas nucleares.

Na seqüência, Bohr ten-
ta conhecer a razão da visita do
seu colega alemão. Heisenberg
tenta saber se Bohr conhece o
programa de pesquisa nuclear
dos aliados, mas este alega
desconhecimento. Como tais
tentativas não chegam a um

ponto aceitável, os cientistas pas-
sam a rememorar seus primeiros
encontros e as discussões que man-
tinham na década de 1920, quan-
do ambos fizeram importantes con-
tribuições ao avanço da teoria
quântica. Depois de uma agradá-
vel discussão, os dois físicos reti-
ram-se para uma caminhada, ao
longo da qual Heisenberg coloca sua
principal questão: moralmente, os
cientistas têm o direito de traba-
lhar na exploração prática da ener-
gia atômica? A questão deixa Bohr
tão furioso que a conversa termina
com a retirada de Heisenberg.

Finalmente, numa pers-
pectiva histórica, Heisenberg ex-
plica que não pretendia construir
uma bomba, mas apenas um re-
ator nuclear, e mais uma vez sa-
lienta que a fabricação da bom-
ba, além de cara, tomaria muito
tempo e que provavelmente não
seria concluída a tempo de ser
usada naquela guerra. Conclu-
indo, ele afirma que por sua su-
gestão o programa nuclear ale-
mão foi interrompido.

Adaptação do texto "A synopsis of Copenhagen"
www.kennedy-center.org
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Copenhagen  é um encontro hipotético entre os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, e Margrethe,
a esposa de Bohr. O objetivo é recriar o encontro que os dois  mantiveram em setembro de 1941
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Ética, verdade e
educação

●Paulo Eduardo de Oliveira
Professor da Pontifícia Universidade

Católica do Paraná
Assessor da Pastoral da Cultura da

Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil – Regional Sul 2

As questões da ética
e da verdade estão

intimamente ligadas
e não há como

pretender que haja
dicotomia entre
teoria e prática

Nos últimos anos, o
tema da ética tem ocupado
muitas páginas nas principais
publicações filosóficas. Talvez
o fato seja conseqüência da
grande crise moral deste iní-
cio de século, crise que se fun-
da não na ausência de princí-
pios e valores éticos, mas na
relativização dos mesmos. O
limite entre o bem e o mal, o
certo e o errado, que antes pa-
recia ser bem definido, pare-
ce passar, hoje, por um pro-
cesso de redefinição. E a his-
tória ocidental mostra que, em
tempos passados, quando ou-
tras redefinições de limites
foram estabelecidas na ética
e na moral, viveu-se um mo-
mento semelhante de crise.

Neste contexto, as pro-
duções intelectuais tendem a
buscar outros fundamentos
para embasar os novos rumos
da moralidade emergente.
Nesta busca, o problema filo-
sófico da verdade vem à tona,
pois parece ser a questão mais
importante a ser discutida: a
verdade sobre o homem é o
norte da sua conduta. De acor-
do com a visão antropológica
de uma determinada época,
assim se constituirá a sua re-
flexão ética e, por desdobra-
mento, o seu agir.

Dessa forma, a Filoso-
fia e a ciência têm, na busca
da verdade, a sua principal ta-
refa, pois, ao revelar cada vez
mais ao homem a verdade so-
bre si mesmo, contribui para
que o mesmo estabeleça os
princípios do seu agir. Por isso,
não podemos considerar que

a Filosofia e a ciência sejam
neutras. Elas não são simples
corpos teóricos apresentados
para que as pessoas contem-
plem e se decidam por agir
dessa ou daquela forma. Ao
buscar a verdade sobre a exis-
tência humana, elas tendem a
levar as pessoas a agir de acor-
do com seus postulados. Por
exemplo, uma ética pragma-
tista fundamenta-se numa con-
cepção pragmática do humano,
bem como uma ética espiri-
tualista funda-se em uma con-
cepção espiritualista e assim
por diante.

Pode-se dizer que as
questões da ética e da verda-
de estão intimamente ligadas
e não há como pretender que

haja dicotomia entre teoria e
prática. Assim, a tarefa da
produção da ciência e da Fi-
losofia e, mais ainda, da
transmissão do saber produ-
zido, ganha em qualidade.
Educar passa a ser mais do
que simplesmente informar
ou preparar tecnicamente. A
escola passa a ser mais do
que local da transmissão e da
produção do saber, sendo
também educadora do agir.

A prática educativa pas-
sa a exigir a participação de
profissionais bem preparados
não só na escola da ciência,
mas também na escola da vida.
O educando passa a ser com-
preendido não apenas como al-
guém que ouve o mestre, mas
como alguém que se espelha
nele. E os formandos passam
a enxergar a sociedade não
simplesmente como mercado
de trabalho, mas como local
privilegiado da convivência hu-
mana, em que tecnologia de
ponta e justiça social podem ri-
mar.

Assista ao programa de entrevistas

Conexão SulConexão SulConexão SulConexão SulConexão Sul
aos domingo, às 13h

na Rede Vida de Televisão
Núcleo de Jornalismo Científico do LUMEN

Heisenberg forneceu a
Roberto Jungk. São 13 peque-
nos textos, com diferentes
abordagens, que jamais foram
enviados ao destinatário.
Presume-se que tenham sido
escritos entre 1957 (data da
publicação do livro de Robert
Jungk na Dinamarca) e 1962
(pela referência que faz ao
documento quatro, de 22/12/
1961). Esta descoberta com-
pleta o enredo (duas versões e
uma ficção), mas não resolve o
problema. Do ponto de vista
histórico, é extremamente
relevante tomar conhecimento
das duas versões.

Sendo a versão de Heisenberg
essencialmente aquela apre-
sentada na sinopse da peça
(ver quadro), falta-nos conhe-
cer a versão de Bohr, na qual
ele manifesta absoluta certeza
quanto à afirmação de
Heisenberg de que a Alema-
nha estava desenvolvendo
armas nucleares. Além do
mais, ele não percebeu, na fala
de Heisenberg, o menor sinal
de que os cientistas alemães
tinham a intenção de fazer
qualquer movimento na
direção contrária. Bohr de-
monstra curiosidade para saber
qual a real intenção da visita, e

Werner Heisenberg

que tipo de autorização
Heisenberg havia recebido
para discutir um assunto tão
delicado com alguém de uma
nação ocupada. Neste senti-
do, ele imagina que a visita
tenha sido um pretexto para
Heisenberg saber como
estavam progredindo os
trabalhos dinamarqueses na
área nuclear. Imagina também
que por meio das ameaças
veladas que Heisenberg e
Weizsäcker deixaram
transparecer, havia uma
tentativa de cooptação da
equipe dinamarquesa.

Mesmo antes do conhecimen-
to da versão de Bohr, a peça
Copenhagen  mereceria alguns

reparos, mas depois deste
conhecimento, talvez mereces-
se até mesmo uma nova
montagem. Não se trata aqui
de plagiar Alain Resnais e, de
modo semelhante ao filme
Smoking e no smoking, montar
algo do tipo "A Copenhague
de Bohr"; trata-se, simples-
mente, de estabelecer o justo
contexto histórico.

Logo no início da peça fica a
idéia de que Bohr desconhecia
a possibilidade da fabricação
de uma bomba atômica. Na
verdade, já em 1938, um
trabalho de Bohr sobre a
fissão do urânio indicava que
um artefato poderia ser
fabricado a partir da separa-
ção dos isótopos U235 e
U238.

Subentende-se, ao final da
peça, que a fabricação da
bomba atômica alemã foi
retardada (sabotada?) pela
ação de Heisenberg. É mais
provável que isto tenha
ocorrido por causa dos
equívocos cometidos pela
equipe alemã. Como se
sabe, a cadeia de produção
de material para fazer uma
bomba atômica (urânio,
U235, ou plutônio, Pu239)

Niels Bohr

requer o uso de moderadores
de nêutrons. A escolha do
material com essa característica
era um problema de difícil
solução no final da década de
1930. A partir do final de 1939,
cientistas ingleses, franceses,
americanos e alemães decidi-
ram não publicar qualquer
resultado que tivesse relação
com qualquer artefato nuclear.
Sabe-se, hoje, que os cálculos
dos aliados, guardados a sete
chaves, apontavam correta-
mente para a possibilidade de
se usar carbono de alta pureza
como moderador de nêutrons,
enquanto os cálculos da equipe
liderada por Heisenberg
negava esta possibilidade, e
indicava que o melhor modera-
dor seria a água pesada, um
material de difícil obtenção.
Para complicar, a principal
fábrica de água pesada estava
instalada na Noruega, ocupada
pelos nazistas. Em 1943 a
resistência norueguesa destruiu
toda a instalação!
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Pesquisador do CNPq
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