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Resumo 

 
Em se tratando de causalidade na física, a versão mais conhecida do panorama geral da discussão entre Born, Bohm 

e Schrödinger é aquela em que Born a rejeita, Bohm a defende e Schrödinger não concorda com nenhum deles, embora 

não se consiga estabelecer claramente a sua posição. Neste trabalho, temos como objetivo compreender melhor essa 

controvérsia, tentando dissipar, embora acreditemos ser impossível de se eliminar, a nuvem que encobre esse debate. 

Para isso, faz-se necessário ir além das visões preestabelecidas e traçar um esboço mais fiel das ideias desses três 

físicos e filósofos. Teremos por base, além de alguns de seus próprios escritos, a análise de Ben-Menahem, filósofa 

que vem procurando esclarecer pontos mais obscuros na obra de Schrödinger. Ben-Menahem ressalta especialmente 

o fato de que a causalidade tinha papel secundário para a discordância entre Schrödinger e Born, ao contrário do que 

é comumente aceito. Além disso, veremos que cada um dos três físicos que aqui citamos tinha uma abordagem 

diferente da questão, convergindo, porém, em um aspecto importante: havia algum sentido em que se podia dizer que 

a causalidade fora mantida, mesmo depois do advento da física quântica. Bohm e Born elaboram para isso um esquema 

explicativo em que revelam, cada qual à sua maneira, as várias nuances em que a causalidade pode ser entendida. Esse 

processo incorpora inúmeras outras discussões, que podem enriquecer a maneira como se vê a história e o 

funcionamento da ciência, mais especificamente a física. Esperamos, a partir dessas reflexões, contribuir para um 

melhor entendimento das mudanças que ocorriam na prática científica e na maneira de pensar dos cientistas no início 

do século XX. O próprio questionamento de uma espécie de dogma filosófico como a causalidade pode ser visto como 

um impacto, na filosofia, de resultados que abalavam alicerces até então tidos como seguros na física. Mais do que 

isso, a maneira com que os cientistas passaram a encarar e refletir sobre esses resultados foi particularmente 

impactante, deixando clara a necessidade de revisão de certos conceitos na filosofia, em especial da ciência. 

 

 

1. Introdução 

No início do século XX, a física tomava um rumo que fatalmente abalaria alguns de seus alicerces 

considerados até então como seguros. Ao aventurar-se pelo mundo subatômico, a ciência se 

deparava com resultados que pareciam estranhos ao raciocínio científico vigente. A presença 

crescente das probabilidades, a quantização, a superposição e a não-localidade são alguns dos 

aspectos diferenciados que representam mudanças trazidas por esse período revolucionário. O 

questionamento da causalidade, de maneira tão contundente por alguns físicos, fez parte de uma 

onda maior de reflexões sobre a matéria, a realidade, o objetivo da ciência, a relação 

epistemológica entre sujeito e objeto etc. Mas por que a causalidade, especificamente, foi 

questionada? 

No início do desenvolvimento da física quântica,1 alguns experimentos apresentavam 

resultados um tanto surpreendentes, os quais levavam a adaptações das teorias em vigor. O inverso 
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1 Neste texto, mencionaremos a expressão física quântica, dando a ela um caráter mais geral, envolvendo 

formalismos, interpretações, experimentos, etc., tencionando aludir à parte da Física Atômica desenvolvida a partir 
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também ocorria: por força de adequações teóricas, certos resultados desconcertantes eram 

esperados, a fim de manter a harmonia da teoria. O esforço era grande em ambos os sentidos, tanto 

para se adequar teoria a experimentos quanto vice-versa. Nesses esforços estavam envolvidos, 

entre outros, os cientistas dos quais iremos falar neste texto. 

Tanto Schrödinger quanto Born e Bohm já mesclavam, desde os seus primeiros artigos, o 

desenvolvimento dos aspectos técnicos da física teórica e experimental com reflexões filosóficas. 

Nos três casos, essas reflexões foram, com o passar dos anos, tornando-se gradativamente mais 

profundas e mais elaboradas, passando a constituir parte fundamental da obra desses três cientistas. 

Especialmente no caso de Erwin Schrödinger, este dedicou boa parte de seus escritos a esboçar 

um projeto epistemológico, segundo Bitbol, filósofo francês estudioso do pensamento 

schrödingeriano. Além da presença da epistemologia, pode-se afirmar que a obra de Schrödinger 

revela também aspectos ontológicos, metafísicos e até mesmo místicos, sendo importante enxergá-

los em um todo coeso, pois tais perspectivas se complementam em sua obra filosófica. 

Focando especialmente a obra de Schrödinger, iniciaremos expondo algumas de suas ideias 

sobre a causalidade. Ao apresentarmos as visões de Born e Bohm, estas virão pinceladas de 

comentários que levam em conta a sua relação com a abordagem schrödingueriana, uma vez que 

o objetivo principal dessa análise é compreender melhor não só o debate em que Erwin estava 

inserido, mas a sua participação em tal discussão. Além disso, traremos os comentários de Bitbol 

e Ben-Menahem, com respeito à controvérsia entre Schrödinger e Born, a fim de enriquecer essa 

análise. 

2. Schrödinger: separando ciência e cotidiano 

Dentre os muitos temas tratados por Schrödinger, em seus escritos de cunho filosófico, está a 

causalidade. Ele trata esse conceito como uma expectativa: a de que, se certas inferências foram 

úteis no passado, continuarão a ter a mesma utilidade no futuro. Ele usa a palavra comportamento 

referindo-se ao ato de esperar a repetição de um acontecimento inferido, afirmando que esse modo 

de agir foi favorável evolutivamente à humanidade (Schrödinger 1935, p. 34). Para responder à 

questão tão em voga na época – devemos rejeitar a causalidade? – ele somente insinua: “o mero 

fato de que nós, seres humanos, sobrevivemos para levantar a questão, em certo sentido indica a 

resposta requerida!” (Schrödinger 1935, p. 34).2 

Para Schrödinger, a causalidade não deveria ser rejeitada, pois esta ajudara o ser humano a 

chegar até o ponto em que se podia questionar a sua utilidade. No entanto, ele considerava o uso 

do princípio da causalidade como fundamental na vida cotidiana, tal como o princípio da 

objetivação (Schrödinger [1956] 1992, p. 131), não havendo obrigatoriedade em se manter esse o 

princípio na física. Tampouco havia razão para surpresa diante dos novos resultados, que para ele 

não eram tão novos assim, conforme veremos mais adiante. 

Para Schrödinger, a expectativa humana quanto à causalidade em nível macroscópico seria a 

explicação para a admiração diante dos resultados dos experimentos quânticos (Schrödinger 

[1951] 1992, p. 48). Com isso, ele dá a entender que a atitude requerida pela ciência nem sempre 

é a mesma requerida na vida prática. Enquanto no cotidiano é fundamental confiar na expectativa 

da causalidade, na prática científica não precisa ser assim. Ao que parece, Erwin considerava que 

até então as atitudes da vida cotidiana e da ciência eram confundidas. A discussão sobre essa 

questão indicava, segundo ele “uma fase em nossa mudança de atitude intelectual” (Schrödinger 

1935, p. 42). 

                                                 
do estabelecimento do quantum. Quando mencionarmos mecânica quântica, estaremos nos referindo somente à 

mecânica quântica não-relativística, enquanto teoria, envolvendo ou não uma interpretação. 
2 A tradução para o português de todos os trechos citados é de nossa autoria, exceto para as passagens citadas de 

Schrödinger [1956], em que foi utilizada a tradução referenciada. 
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O problema seria, então, ter a mesma atitude na vida cotidiana e na prática científica, 

empregando nesta os princípios confiáveis naquela. Isso nem sempre funciona, como ele tentou 

mostrar com o famoso experimento de pensamento do Gato de Schrödinger. Por essa razão, ele 

clama também a separação da discussão da causalidade e do determinismo. A questão da 

causalidade estaria sempre envolvida com a vida cotidiana, enquanto que o determinismo seria um 

princípio específico da física, aplicável, portanto, aos seus objetos unicamente. 

Pode-se submeter um sistema físico à questão acerca de seu determinismo, perguntando-se: 

“dado qualquer sistema físico, é possível, pelo menos em teoria, fazer uma predição exata do seu 

comportamento futuro, desde que sua natureza e condição em dado ponto do tempo sejam 

exatamente conhecidos?” (Schrödinger 1932, p. 43). Se a resposta for sim, o sistema será 

considerado determinista, ou seja, permite a predição exata, pelo menos teoricamente, de uma 

condição futura, dada uma condição inicial bem definida. 

Deve-se atentar para duas expressões na frase de Schrödinger: exata e bem definida. De acordo 

com essa maneira de entender o determinismo, tanto no caso em que a condição inicial não for 

bem definida, quanto naquele em que a predição não for exata, não se pode classificar um sistema 

físico como determinista. Ele será, então, classificado como indeterminista. 

No caso da física quântica, não havia sombra de dúvida: nem a condição inicial podia ser 

estabelecida de modo preciso, nem as predições eram exatas; portanto, todo sistema sujeito às suas 

leis seria indeterminista. Não se tratava mais dos mesmos objetos: “o objeto a que a mecânica 

quântica se refere […] não é um ponto material no sentido antigo da palavra” (Schrödinger 1932, 

p. 58). Segundo Schrödinger, na mecânica quântica, mesmo que uma operação seja repetida, de 

maneira exatamente igual, muitas vezes, o resultado pode ainda assim variar. Porém, pode-se 

acompanhar a frequência com que os diferentes resultados possíveis ocorrem, repetindo-se a 

operação um milhão de vezes, por exemplo. A mesma frequência se repetirá no segundo milhão 

de repetições (Schrödinger 1932, pp. 47-48). 

Schrödinger não dedica nenhuma obra específica ao tema da causalidade, como fizeram Born 

e Bohm. Ben-Menahem caracteriza a relação dele com o problema: uma “luta com a causalidade” 

(Ben-Menahem 1992, título), parecendo que ele sempre se deparava com essa discussão, sem no 

entanto ter conseguido enfrentá-la face a face. 

3. Born: coexistência de causa e acaso 

Se Schrödinger não dedicou muitas páginas ao tema da causalidade, Max Born o fez em Natural 

Philosophy of Cause and Chance (1949). A exposição de Born nesse texto revela um ponto de 

vista diferente do de Schrödinger, com resultado também um pouco diverso, mas que guarda 

algumas semelhanças, as quais pretendemos apontar. 

Assim como Schrödinger, Born faz uma distinção entre as atitudes da vida prática e da ciência. 

Ele concebe a causalidade como uma dependência de coisas reais da natureza umas nas outras 

(Born 1949, p. 7), sendo, ainda, um tipo específico de dependência, proveniente das inferências 

por indução. A estas ele atribui o status de intuições, aplicadas à vida cotidiana, sendo, portanto, 

de caráter mais geral que a causalidade. Diferentemente de Schrödinger, ele admite o papel da 

causalidade na ciência, dizendo que, para o estabelecimento de suas leis causais, é impossível não 

se recorrer à metafísica (Born 1949, p. 17). Para Born, toda dependência causal encontrada pelo 

ser humano resulta da nossa capacidade, ou intuição, de fazer inferências por indução. Estas, por 

sua vez, teriam caráter metafísico, no sentido de que pertencem a um domínio que está além da 

física, ou seja, o da vida cotidiana. 

Assim como Schrödinger, Born também diferencia causalidade e determinismo (Born 1949, p. 

8). No determinismo, do conhecimento de um certo evento A, se prediz um certo evento B, 

supondo-se, apenas, dependência temporal e espacial. Já na causalidade, para ele, há dependência 
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atemporal e não-espacial. Isso ficará mais claro adiante, quando ele explica em que sentido pode-

se considerar que a causalidade fora introduzida, e em que sentido ela fora rejeitada, com o 

desenvolvimento da física quântica. 

Segundo Born, dois princípios são fundamentais para se identificar a causalidade: o da 

antecedência, segundo o qual a causa deve vir antes do efeito, e o da contiguidade, segundo o qual 

causa e efeito devem manter uma ligação espacial, ainda que indireta (Born 1949, p. 9). A 

causalidade, assim entendida, seria plena justamente com a consolidação da mecânica quântica, 

pois Born afirma que:  

a introdução de acaso e probabilidades nas leis do movimento remove a reversibilidade inerente a elas; 

ou, em outras palavras, leva a uma concepção de tempo que tem uma direção definida e que satisfaz o 

princípio da antecedência e a relação causa-efeito (Born 1949, p. 71, tradução nossa).  

Ele também afirma que, com a igualdade entre matéria e energia estabelecida por Einstein, 

consolidou-se a vitória da contiguidade, pois a partir daí tudo podia ser considerado como ligado 

através de forças (Born 1949, p. 74). 

É importante lembrar que tanto Born quanto Schrödinger rejeitavam a ideia de que era a física 

quântica que estava trazendo as novidades nesse sentido, sendo que este afirmava que a estatística 

já fora introduzida 50 anos antes das inovações quânticas (Schrödinger 1932, pp. 51-52). Born 

reforça essa ideia recontando com detalhes a história da introdução das probabilidades inicialmente 

na termodinâmica, passando pelo estudo dos gases, até o movimento browniano (Born 1949, pp. 

44-62). 

Se desse ponto de vista a causalidade era mantida, por outro lado uma interpretação dela fora, 

sim, abandonada: o determinismo (Born 1949, p. 102). Ou seja, a pesquisa científica como busca 

da descoberta de dependência causal continuava em vigor, mas os objetos de observação já não 

eram os mesmos, já não se comportavam da mesma forma e era preciso ter para com eles uma 

abordagem diferente. 

Lembramos que Schrödinger defendia ideia semelhante, segundo a qual o determinismo era 

insustentável na física quântica, já que nem a posição inicial nem as previsões sobre uma partícula 

podiam ser bem definidas no contexto quântico. Segundo Born: “Nós desistimos da pretensão de 

saber o paradeiro de uma partícula, e declaramos, francamente, a nossa ignorância” (Born 1949, 

p. 67). Essa parte da física tem como único objeto de observação viável, na interpretação de Born, 

as probabilidades de eventos ocorrerem. 

Apesar dessa semelhança, há um ponto de discordância, indicado por Ben-Menahem, quanto à 

maneira de ver o indeterminismo no mundo subatômico por parte de Schrödinger e Born. Segundo 

a autora, a interpretação de Born para a função de onda de Schrödinger fez perder-se novamente a 

continuidade que este procurara resgatar (Ben-Menahem 1992, p. 325). Ela está se referindo ao 

colapso implícito nessa interpretação, com o qual Schrödinger não concordava. Ou seja, o 

problema de Schrödinger com a interpretação de Born não era exatamente o uso das 

probabilidades, mas a perda da continuidade. 

Apesar dos comentários de Schrödinger dizerem o contrário,3 Born faz conviverem bem acaso 

e causa na ciência. A confirmação disso vem em sua declaração de que a causalidade é uma das 

crenças fundamentais da física (Born 1949, p. 124). A crença em se encontrar dependência física 

a cada situação observável com que o cientista se depara seria tão importante quanto o que ele 

chama de princípio da probabilidade. Aplicar probabilidades envolve a crença de que as predições 

de cálculos estatísticos são confiáveis, no sentido de que funcionam quando se trata das coisas 

reais. Esse princípio, segundo ele, é metafísico, assim como o da indução (Born 1949, p. 124). 

Mas ele parece não se importar em admitir que uma ciência exata como a física seja baseada em 

crenças (Born 1949, p. 123). Ele termina o livro com uma frase que justifica essa afirmação: 

                                                 
3 Segundo Bitbol, Schrödinger não concordaria com a interpretação estatística de Born, pois esta rejeitaria a 

causalidade, ignorando sua utilidade em nível macroscópico e não tendo para ela um bom substituto nesse caso 

(Bitbol 1996, p. 17). 
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Há dois tipos questionáveis de crentes; aqueles que acreditam no inacreditável e aqueles que acreditam 

que ‘acreditar’ deve ser descartado e substituído pelo método científico. Entre esses dois extremos à 

direita e à esquerda, há escopo suficiente para acreditar no razoável e raciocinar por crenças sensatas. 

(Born 1949, p. 209, tradução nossa) 

4. Bohm: infinitismo da natureza 

“Tudo vem de algum lugar e dá origem a outras coisas” (Bohm 1957, p. 1). Essa é uma das 

primeiras frases do livro Causality and Chance in Modern Physics (1957), do célebre defensor de 

uma interpretação causal da mecânica quântica, David Bohm. Assim como Schrödinger e Born, 

Bohm adotou um domínio mais geral para a causalidade, dizendo que: “As relações necessárias 

entre os objetos, eventos, condições e outras coisas a um tempo dado e aquelas em tempos 

posteriores são então denominadas ‘leis causais’” (Bohm 1957, p. 2). Mais do que um princípio a 

ser aplicado na vida cotidiana ou na ciência, a causalidade fazia, para ele, parte das relações entre 

as coisas na própria natureza. 

Mais uma peculiaridade da abordagem de Bohm é que ele separa simples associações regulares 

de associações causais, pois considera que mudanças nas causas resultam em mudanças nos efeitos 

(Bohm 1957, p. 6). Por exemplo, dizer que as folhas caírem das árvores é a causa do inverno é 

uma simples associação pois, se em um determinado outono as folhas não caírem, por algum 

motivo, o inverno se seguirá mesmo assim, já que trata-se de uma estação do ano estabelecida 

convencionalmente. Já a afirmação de que a queda das folhas é efeito da queda de temperatura é 

uma associação causal, nesse sentido, pois se a temperatura não cair as folhas também não cairão. 

Assemelhando-se um pouco a Born, no sentido de admitir a importância tanto da causalidade 

quanto do acaso para a ciência, Bohm elabora um esquema explicativo um pouco mais detalhado 

para justificar a presença de cada um, especialmente do acaso, no que ele chama de entendimento 

racional da natureza. Ele afirma: “O modo de ser da matéria no domínio macroscópico depende 

do cancelamento das flutuações do acaso ocorridas no domínio microscópico” (Bohm 1957, p. 

24). Para Bohm, tendo-se um período relativamente grande de tempo ou um agregado 

suficientemente grande de matéria, o acaso dará lugar ao certo e previsível. No entanto, isso só 

ocorrerá se entrar em curso um processo irreversível, o qual retira o sistema da influência do acaso 

(Bohm 1957, p. 25). Pode-se dizer que o acaso seria, então, importante por misturar as coisas, 

permitindo que novos caminhos sejam tomados pela natureza. 

É interessante notar que essa ideia de Bohm permite que ele mantenha um realismo científico 

puro, ao contrário de Schrödinger, que adota um realismo científico característico. Schrödinger 

parece não aceitar que os objetos do cotidiano sejam de fato constituídos pelas partículas, átomos 

e moléculas descritos pela ciência. Da mesma forma que era problemático, para ele, pensar que 

indivíduos podiam ser constituídos de partes sem individualidade (Schrödinger [1949] 1995, p. 

98), era questionável que coisas submetidas a leis causais pudessem ser formadas de partes que 

são, por sua vez, regidas por leis indeterministas. Para Bohm, esse problema não existia, pois o 

número de partículas, quando tratadas em aglomerado, era suficientemente grande para induzir a 

mudança para a situação causal. 

Como defensor da causalidade, Bohm dizia que os físicos envolveram-se em uma confusão, 

no decorrer da história, que os levou a negá-la em nível atômico. Segundo ele, a causalidade vinha 

sendo identificada com o mecanicismo determinista (Bohm 1957, p. 34), mas teria havido uma 

tentativa de adaptação dessa atitude, de determinista para indeterminista, mantendo, no entanto, o 

mecanicismo, para o qual tudo seria redutível a resultados da aplicação de leis quantitativas (Bohm 

1957, p. 37). O mecanicismo indeterminista, por sua vez, considerava que as leis indeterministas 

eram mais fundamentais que as deterministas, sendo que estas podiam ser derivadas daquelas 

(Bohm 1957, p. 64). Em outras palavras, não era de fato preciso pensar em termos de leis 

deterministas, já que elas eram descartáveis, para essa corrente. 
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Bohm discordava desse ponto de vista e não aceitava o mecanicismo. Segundo a sua posição, 

que ele denominou de infinitismo da natureza, era necessário que a ciência buscasse conhecer 

sempre níveis mais e mais profundos da matéria (Bohm 1957, p. 144). Para ele, sua posição é 

coerente com as mudanças qualitativas que ocorrem no modo de ser das coisas, enquanto que o 

mecanicismo, que só aceita descrições quantitativas, seria incapaz de explicar essas alterações. 

Além disso, ao longo dessa investigação, a causalidade poderia ser encontrada atuando em algum 

nível, ainda longínquo para o conhecimento até então alcançado pela ciência, o que constituía 

motivo suficiente para não abandoná-la. 

5. Considerações finais 

Schrödinger, Born e Bohm eram físicos, mas nem por isso as suas reflexões sobre a causalidade 

eram restritas aos detalhes técnicos de seus trabalhos ou deixavam de lado aspectos filosóficos e 

históricos do tema. Após as análises de seus textos, pode-se perceber que a questão levantada pela 

controvérsia da causalidade ia muito além de simplesmente aceitá-la ou rejeitá-la. Os três autores 

aqui tratados procuraram expandir esse debate, explorando a relação desse princípio com a vida 

cotidiana, seu papel na ciência e certas possibilidades ainda não exploradas. Eles revelaram, 

principalmente, que era preciso qualificar o discurso; mais que isso, era preciso repensar aquilo 

que alguns tão prontamente pretendiam rejeitar. 

Quando vemos que nenhum deles negava, de fato, a causalidade, mas todos a consideravam 

útil em algum sentido, fica nítida a planificação que comumente é feita de suas ideias, fazendo 

com que se encaixem em estereótipos e ignorando pontos sutis, mas fundamentais, em suas obras. 

Um desses pontos é uma possível aproximação entre as ideias de Schrödinger e Born, ambos 

considerando que atitudes distintas eram necessárias na vida cotidiana e na prática científica. A 

diferenciação para com o determinismo é outro ponto comum, compartilhado também por Bohm. 

Ele, porém, não procurava manter distantes os objetos da vida cotidiana e da prática científica, 

identificando-os e englobando-os em um só domínio: o da natureza. 

As divergências também aparecem, podendo ser vistas como resultado da complexidade do 

pensamento de cada um deles. Por exemplo, Born, ao contrário de Schrödinger, sustenta que a 

causalidade surge na física com a introdução das probabilidades. O objetivo da atividade científica 

passa a ser, para ele, apresentar probabilidades de eventos, do que Schrödinger discordaria. Por 

sua vez, a divergência entre Schrödinger e Bohm quanto a admitir a causalidade no nível 

subatômico remontava também às suas crenças mais fundamentais; no caso de Bohm, o seu 

infinitismo da natureza. Cada qual estava comprometido com um núcleo de ideias que não gostaria 

de abandonar e, por isso, precisava adaptar alguns detalhes no restante do seu pensamento. 

Mais importante do que estabelecer as posições desses três físicos, no entanto, é perceber o 

quanto essa discussão abalou crenças até então seguras. Não pretendemos aqui examinar quais são 

os melhores argumentos ou quem teria vencido esse debate. Nosso intuito, de um ponto de vista 

filosófico, é enfatizar a mobilidade dos conceitos, como no caso da causalidade, que precisou ser 

revista no contexto da física quântica. Além disso, é importante salientar a riqueza das posições 

filosóficas desses físicos, que refletiam sobre o seu trabalho para além dos laboratórios. 

Schrödinger, Born e Bohm são exemplos de cientistas que não deixaram nenhuma barreira deter a 

sua criatividade, não se deixaram intimidar por tradições e não hesitaram em transgredir regras a 

fim de contribuir para um quadro que estará sempre inacabado, mas nos será sempre valioso: o do 

conhecimento humano. 
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