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São os gatos reais?  
Reflexões filosóficas sobre o paradoxo do gato de Schrödinger 

Roberto Leon Ponczek * 
 

Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.1 In rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum.2 
1 A POLÊMICA NO SÉCULO XX 
Erwin Schrödinger (1887-1961), físico austríaco, nascido em Viena, foi um dos pais da ciência contemporânea graças ao seu estudo referente à mecânica ondulatória como parte da teoria quântica (TQ). Ele ficou profundamente incomodado pela interpretação antirrealista da função de onda, proposta por Max Born (1882-1970), utilizando o paradoxo do gato contra tal interpretação, devendo-se este fato, provavelmente, ao seu suposto realismo. Entretanto, como existem opiniões contrastantes, em relação ao realismo de Schrödinger, seria interessante começar este artigo revendo algumas delas. Segundo Walter Moore [...] “ele sempre manteve a crença na realidade dos objetos de investigação da Física. Portanto sua filosofia é próxima ao chamado realismo filosófico” (Moore, 1989, p. 251) Michael Stöltzner, o considera como um “indeterminista da Escola de Viena”, mas também um“Bild-realist” (realista visual) na tradição de Boltzmann e Planck: 

Schrödinger jamais mudou sua opinião sobre os méritos da interpretação indeterminista da TQ, mas considerou-a como uma mera questão de convenção (convencionalismo), ao invés de ser um fato 
empírico[...] e nunca gostou de uma ontologia (da Escola de Copenhague) que tivesse limites de significado 
impostos pela linguagem. (Stöltzner, 1999, p. 87). 

Já Michel Bitbol considera que a visão que, em geral, se tem de Schrödinger como “realista convicto” é, no mínimo, simplista. Embora este comentador o considere como um anti-copenhaguiano isto não o faz necessariamente um “realista”. Bitbol prefere aproximá-lo de um “quase-realismo” proposto por Blackburn e “não-colapsista” à maneira de Everett. No resumo de seu livro Schrödinger’s philosophy of quantum mechanics, ele diz: 
Este livro mostra que o ponto de vista largamente difundido em que Schrödinger era, em sua formulação 
da teoria quântica, um conservador (realista), é mal-fundamentada. [...] Sua atitude aparentemente 
conflituosa em relação ao realismo (que combina o positivismo machiano com o realismo das entidades teóricas) é reconciliada através do quase-realismo de Blackburn. Desta forma, a sua interpretação para o 
problema da medição se aproxima das interpretações de não-colapso da função de onda com as de Everett 
e Van Fraassen. (Bitbol, 1996, resumo) 
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1 A ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas (Spinoza, 2007, p. 87). 
2 Nada existe, na natureza das coisas, que seja contingente, tudo é determinado, pela necessidade da natureza divina, a existir e 
a operar de uma maneira definida (ibid, p. 87). 
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É importante salientar, no entanto, que Bitbol se refere ao Schrödinger de 1950, enquanto que o paradoxo do gato é de 1935. Em 15 anos, o pensamento filosófico de Schrödinger pode ter mudado. Seja qual for a natureza e a intensidade de seu realismo, em 1935, Schrödinger publicou na Naturwissenshaften um artigo em três partes com o título original Die gegenwaertige Situation in der Quantenmechanik (A situação atual em mecânica quântica) em que aparece pela primeira vez o famoso paradoxo (Schrödinger, 1935)3. Ele é bem ilustrativo e caracteriza a diferença de interpretação entre realistas e os antirrealistas de Copenhague (Bohr, Born, Heisenberg dentre outros)4. Apesar de amplamente exposto na literatura disponível, à guisa de clareza, vale a pena descrever novamente o paradoxo ou experimento mental proposto por Schrödinger.  Imaginemos um gato preso em uma caixa preta indevassável. Imaginemos um átomo capaz de emitir 
uma partícula β  de carga negativa ou uma partícula α de carga positiva, com a mesma probabilidade de 
50%. Se o átomo emitir uma partícula β, um campo magnético intenso a desviará colidindo, sem 
maiores conseqüências, com um anteparo. No entanto, se for ejetada uma partícula α  de carga positiva, ela percorrerá outra trajetória, em rota de colisão com um mecanismo elétrico que dispara um martelo que, por sua vez, quebra uma ampola de ácido cianídrico, matando o pobre animal recluso. Como, no interior da caixa selada, não sabemos qual das partículas foi emitida, não poderemos saber, antes de abri-la, o estado final do gato, se morto, se vivo. Todos concordam existir uma probabilidade de 50% de que o gato esteja vivo e 50% de que esteja morto, significando que se existirem 1000 gatos trancados em 1000 caixas, no final da experiência, abrindo-as constaremos, sob veementes protestos da sociedade protetora dos animais, que em média 500 gatos permanecerão vivos e 500 morrerão.  Até aí todos parecem concordar, a discordância entre as interpretações das duas escolas ocorre sobre 
o que sucede a um único gato, em uma única caixa, cujo gás foi liberado por uma única partícula α  ou 
β5. A interpretação realista é que esse gato singular estará, a depender da partícula emitida pelo átomo, ou no estado morto |m> ou no estado vivo |v>, e nada mais poderá ser inferido além de que existe uma chance de 1/2 para cada uma das possibilidades, e que elas são mutuamente excludentes. No entanto, a interpretação de Copenhague da teoria quântica para o pobre gato solitário é distinta: como a 
partícula emitida poderá ser β ou α, o átomo estará, após a sua emissão, num estado quântico: 

ψa = ◊(1/2)(ψα + ψβ), que representa o estado superposto do átomo com emissão α e emissão 
β, igualmente possíveis. Antes de abrirmos a caixa, o gato estará em um estado superposto análogo, que pode ser escrito pelo símbolo:  

ψfelino = ÷½ (|m> + |v>),  
Este estado superposto ψfelino representa que, antes da abertura da caixa, o felino pode estar in potentia morto e vivo com a mesma probabilidade. Só no ato de observação (abertura da caixa), o gato revelará seu estado de existência em ato: |m> ou |v>, que são mutuamente excludentes, mas antes disso                                                       

3 Essa famosa publicação foi, no período entre as duas guerras mundiais, um fórum privilegiado de debates entre as várias 
correntes de interpretação filosófica da Física que se opunham no cenário germânico.  

4 Apesar de que Bohr seja considerado quase consensualmente como “antirrealista”, isto não impede de haver vozes 
discordantes como a de Henry Folse Jr que o considera um realista que admitia “descrições complementares” da realidade física. Folse defende, em vários de seus artigos, que uma nova forma de realismo físico compatível com a complementaridade deve ser definida em oposição à concepção da física clássica na qual há apenas a descrição espaço-
temporal (vide Folse, 1981, 1986). 

5 Na versão original de Schrödinger de 1935, apenas um tipo de partícula é emitida por um átomo radioativo com determinada 
meia vida, sendo a caixa aberta depois de algum tempo. Vejamos como ele próprio enuncia o paradoxo: “Um gato é preso numa câmara de aço, junto com o dispositivo seguinte (…): em um contador Geiger há uma porção minúscula de 
substância radioativa, tão pequena, que talvez em uma hora um dos átomos decaia, mas também, com probabilidade igual, talvez, nenhum; se acontecer o decaimento, as descargas do tubo do contador acionam um martelo que quebra um frasco pequeno de ácido hidrocianídrico. Se alguém deixasse este sistema por si só durante uma hora, diria que o gato ainda vive, 
se nenhum átomo tiver decaído[...]”. 
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ele poderá estar potencialmente em qualquer um dos dois estados |m> e |v>6. No citado artigo de 1935, Schrödinger manifesta claramente seu desagrado frente a essa interpretação: 
A função-psi do sistema inteiro expressaria isto tendo nela o gato vivo e o gato morto misturados ou 
borrados (perdão pela expressão)7 em partes iguais. É típico nestes casos que uma indeterminação 
originalmente restrita ao domínio atômico seja transformada em indeterminação macroscópica que pode então ser resolvida pela observação direta. Isso nos impede assim de tão ingenuamente aceitar como válido 
um modelo borrado para representar a realidade. (Schrödinger apud Wheeler, 1983, grifos meus)8 
Einstein, em carta a Schrödinger de 1950, expressou um forte sentimento de empatia com as ideias anti-copenhaguianas que se depreendem do paradoxo: 
Você é o único físico contemporâneo, além de Laue  que vê o que ninguém consegue sobre a aceitação da 
realidade [...]. A maioria deles simplesmente não vê o tipo de jogo arriscado que estão jogando com a 
realidade – como algo que independente do que é experimentalmente observado. A interpretação deles é, entretanto, refutada mais elegantemente pelo seu sistema de átomo radioativo + amplificador + carga de 
pólvora [sic] + gato em uma caixa, no qual a função-psi do sistema contém ambos gato vivo e explodido 
em pedaços [sic!]. Ninguém realmente duvida que a presença ou ausência do gato seja algo 
independente do ato de observação. (Einstein apud  Moore, 1989, p. 305, grifos meus) 

Nas últimas décadas, tem-se matado o gato das mais diversas e cruéis formas. Além do método por liberação de gás cianídrico, exposto por Schrödinger, armas de fogo, explosões com pólvora (na versão de Einstein), armas bacteriológicas e até armas nucleares tem sido imaginadas para a execução do indefeso animal... Apesar de seu experimento mental poder ser considerado hoje politicamente pouco correto, Schrödinger foi em vida um espírito muito combativo diante das violências perpetradas pelo regime nazista, o que lhe valeu demissão e exílio de seu país natal (Moore, 1989, p. 305). Versões mais modernas do paradoxo, por questões humanitárias, substituem o felino por sistemas clássicos como campos eletromagnéticos em cavidades...  Pela interpretação de Copenhague, o observador é um precipitador privilegiado do real, e a depender de como e quando o observa, poderá precipitar em ato, existências potencialmente superpostas, mas contraditórias entre si, como um gato morto e vivo. Como então uma superposição de dois estados quânticos microscópicos poderá produzir uma superposição de dois estados macroscópicos excludentes de nossa indefesa cobaia? – questiona Schrödinger que considera esta superposição como um "modelo borrado para representar a realidade”. Que a indeterminação reine no microcosmo é ainda aceitável, mas transferi-la ao nosso bem comportado mundo newtoniano, povoado por gatos e caixas, era inadmissível para Einstein ou para o próprio Schrödinger. Afinal, segundo eles, se antes de abrir a caixa o observador não sabia qual foi o destino do gato, “este já sabia muito bem o que lhe acontecera”... A propagação do indeterminismo do micro ao macro pode ser mais dramaticamente imaginada como um dominó de indeterminações no qual o gato ao morrer cai comprimindo outro botão que aciona um artefato nuclear, com conseqüências catastróficas não só para gatos, mas para todos nós... Desta forma, as idéias centrais do paradoxo são que: 

                                                      
6 A interpretação de Copenhague resgata de certa forma, os conceitos metafísicos do aristotelismo de existência em ato e 
potência. A existência em ato só é consumada depois da observação, e antes desta há uma existência em potência que pode 
ser a superposição de vários estados de existência (Heisenberg, 1959). 

7 “Borrado” é a tradução que achei melhor para “blurred” da versão em inglês do famoso artigo, porque, em minha opinião, se 
o termo não fosse forte, Schrödinger não teria pedido desculpa por utilizá-lo. No entanto, alguns preferem termos mais brandos como “confuso”, “vago”, “difuso”.  

8 Em 1935, quando se estava ainda pretendendo explicar o conceito novo de superposição, o uso de expressões “gato morto e 

vivo ao mesmo tempo ou misturados em partes iguais”era bastante aceitável para uma função de onda que representa a superposição 
de estados potenciais contraditórios. 
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(a) Não pode haver indeterminismo no varejo (pequenos número quânticos de partículas subatômicas) e determinismo no atacado (grandes números quânticos dos sistemas clássicos), pois o primeiro se propaga ao segundo de forma incontrolável e  (b) Um observador humano não pode ter a primazia de precipitar, apenas com seu ato de observação, qual é o estado do gato ou de qualquer outro ente da natureza. 
2 A POLÊMICA NO SÉCULO XVII 
A polêmica entre realistas – como Einstein e Schrödinger9 – e os quânticos de Copenhague parece remeter a antigas questões metafísicas do séc. XVII acerca da precedência ontológica entre existência e percepção. Afinal já dizia o bispo anglicano George Berkeley (1998) esse est percipi, ou seja, ser é ser percebido. Leibniz (1983), por outro lado, opondo-se ao determinismo spinozista, já construíra um complexo sistema metafísico no qual havia lugar para as contingências, e este mundo seria tão-somente um dos inúmeros “mundos possíveis”. No nosso mundo – o melhor deles – César depois de proferir triunfalmente “vim, vi, venci!” atravessou o Rubicão, enquanto que em outros, César refugou, e este nosso mundo seria apenas um dos inúmeros “mundos possíveis”, tendo Deus o discernimento de criar o “melhor deles”. Podemos então, sem muitas dificuldades, imaginar que no nosso mundo, César atravessou o Rubicão e o gato que estava atrás dele permaneceu vivo, enquanto num outro mundo César refugou, voltou atrás e pisou no gato que morreu esmagado. Poder-se-ia então, já no séc. XVII, imaginar o paradoxo do gato de Leibniz?  Podemos ainda perguntar se a Escola de Copenhague, inspirada em Berkeley, resgata a identidade entre observação e existência, sendo esta última consumada somente após a observação do fenômeno, à maneira de “esse est percipi”? Na contramão dessas concepções, querem os realistas, à moda einsteiniana, que a existência seja univocamente determinada por sua gênese, independente da observação, e, então, nosso gato já estaria morto antes mesmo da caixa ser aberta, a depender de como o átomo emitiu a partícula. Abraham Pais (1997) relata que acompanhava Einstein em uma de suas costumeiras caminhadas de volta à casa, quando o pai da Teoria da Relatividade perguntou-lhe certa vez “se a Lua continuaria existindo mesmo para quem não estivesse mais olhando para ela”. O jovem Heisenberg relata, de forma bem-humorada, os puxões de orelha que recebeu de Einstein, quando em 1926 comunicara a este a criação recente de sua mecânica matricial, construída apenas a partir de operadores observáveis. Este diálogo demonstra a antipatia que o autor da Teoria da Relatividade tinha pela redução do real à observação humana: 

H: [...] como uma boa teoria deve basear-se em grandezas diretamente observáveis, achei mais apropriado 
restringir-me a estas, tratando-as, por assim dizer, como representantes das órbitas dos elétrons. 
E: [...] O senhor não acredita seriamente que só as grandezas observáveis devem entrar numa teoria física, 
não é? [...] é um grande erro tentar fundamentar uma teoria apenas nas grandezas observáveis. Na 
realidade, dá-se exatamente o inverso. É a teoria que decide o que devemos observar. [...] Somente a teoria, 
ou seja, o conhecimento das leis naturais nos permite que, partindo de nossas impressões sensoriais, possamos deduzir os fenômenos subjacentes [...] presumimos que as leis existentes, abrangendo todo 
o trajeto do fenômeno até nossa consciência funcionam de tal maneira exata que podemos confiar 
nelas; podemos então falar de “observações”. (Heisenberg, 2000, pp. 78-79, grifos meus)  

                                                      
9 Apesar da opinião contrária de M. Bitbol que não considera Schrödinger como um “realista típico”, acredito que a carta de 
1950 de Einstein a Schrödinger é reveladora de um sentimento realista comum que persiste até essa época.  
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Teria a leitura atenta da Ética, feita ainda nos tempos de juventude da Akademia Olimpia10, a força de persuadir um Einstein já consagrado, a jamais se conformar com a idéia de que algo possa existir, acontecer ou se manifestar contingentemente de acordo de como é observado?  Segundo Jammer, as proposições da Ética de Spinoza citadas no caput deste artigo apontam para essa direção:  
Einstein foi mais especialmente influenciado pela tese espinosista de um determinismo irrestrito e pela 
crença de uma inteligência superior, que se revela na harmonia e na beleza da natureza. Pelo menos, foram 
essas as interpretações que ele deu à prop. 29 da parte 1 da Ética – in rerum natura nullum datur contigens [...] 
Conscientemente ou não, ao presumir uma só ordem na natureza e no pensamento, Einstein seguiu a doutrina de Spinoza:“ordo et connexio idearum idem est ac ordo et conenxio rerum. Esse princípio espinosista é 
subjacente ao realismo epistemológico de Einstein. (Jammer, 2000, pp. 39-43) 
 [...] Spinoza foi o primeiro a aplicar ao pensamento, ao sentimento e à ação humanos, com rigorosa 
coerência, a idéia de um determinismo generalizado. Em minha opinião, seu ponto de vista só não ganhou a aceitação geral de todos os que lutam pela clareza e pelo rigor lógico porque exige não apenas coerência 
de pensamento, mas também uma integridade, magnanimidade e... modéstia incomuns [...] (Einstein, carta 
a D. Runes, 8 set. 1932, apud Jammer 2000, p. 37) 

Desta forma, aproximando-se de Spinoza, Einstein prefere perceber o homem como uma minúscula porção de um “mundo imenso” regido por leis causais eternas e imutáveis e “independentes dos seres humanos”: 
Além de mim, fora de mim, estava o mundo imenso, que existe independente dos seres humanos e 
que se nos apresenta como um enorme e eterno enigma, em parte acessível à nossa observação e ao nosso 
pensamento. (Einstein, 1982, p. 15, grifos meus) 

Do outro lado da polêmica, segundo comentadores mais recentes das obras de Heisenberg e Bohr como (Chevalley, 1998; Howard, 2005), a interpretação de Copenhague parece bem mais próxima de uma filosofia do sujeito, de cunho pós-metafísico (neo-kantiana), na qual a observação e a linguagem humanas desempenham um papel preponderante. A citação direta abaixo, do descobridor do princípio de incerteza, parece sinalizar para esta aproximação: 
Na ciência, o objeto da investigação não é mais a natureza em si, mas a natureza submetida à 
interrogação dos homens [...] na mecânica quântica era necessário encontrar fórmulas matemáticas que expressassem, não a natureza, mas sim o seu conhecimento [...] A incidência do método modifica o 
seu objeto e o transforma até o ponto em que o método não pode mais se distinguir do objeto. 
(Heisenberg, 2000, pp. 78-79, grifos meus) 

Em suma, de um lado, existe um Einstein maduro e consagrado (pós 1920), influenciado e encantado pelo realismo determinista de Spinoza11, que busca a natureza que há no interior de um homem finito e incapaz de ser o precipitador de uma realidade única que se produz a si mesma. Do lado oposto, os principais pensadores da Escola de Copenhague, como Bohr, Born e Heisenberg, sofrem um espectro de influências filosóficas bem mais complexo. Cada qual com suas próprias motivações, e de formas distintas, aproximam-se da contingência ontológica da metafísica de Leibniz12; 

                                                      
10 Assim se designava um grupo de amigos de Einstein, como Max Talmude e Michele Besso, que se entretinham 
enormemente lendo livros de filosofia e romances em voz alta, ouvindo música e bebericando boas bebidas. 

11 Para um aprofundamento sobre os pontos em comum do pensamento filosófico de Einstein com os de Spinoza: Paty, 1986; 
Kouznetzov, 1967; e d’Espagnat, 1979. 

12 Como vimos no famoso exemplo de Cesar e o Rubicão, a metafísica dos mundos possíveis de Leibniz permite imaginar 
linhas factuais distintas que se originam de uma mesma configuração presente, levando à contingência ontológica. 
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da redução do “real” ao percebido, como em Berkeley13; do criticismo de Kant14, e da filosofia pós-metafísica da escola neo-kantiana, na qual a linguagem e as ações humanas tem papel relevante15. Apesar da multiplicidade de influências, uma tendência comum une os pensadores de Copenhague: eles preferem ver o homem como o mais eloqüente intérprete da natureza que se desdobra frente ao seu olhar e sua linguagem. O paradoxo do gato de Schrödinger desnuda e amplia profundamente estas diferenças conceituais e filosóficas.  Acredito assim que a polêmica entre Einstein e outros criadores da Teoria Quântica, embora não se constitua numa novidade filosófica em si, pois essas questões já eram conhecidas e debatidas nos sécs. XVII e XVIII, teve o mérito de trazer o debate filosófico acerca da essência do conhecimento para o interior da Física, intensificando-se grandemente este debate na primeira metade do séc. XX: afinal existe uma realidade que independe do homem ou os limites do mundo são os limites de sua linguagem e de suas ações? 
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