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Resumo 

Revisitamos o argumento da incompletude de Einstein, Podolsky & Rosen, em sua versão sem o uso do princípio de 

incerteza, atribuída a Einstein e posteriormente a Redhead. Argumentamos que a versão do princípio da incerteza 

usada pelos primeiros não é aceitável para um instrumentalista, tornando esta versão do argumento mais fraca. Ambas 

as versões usam o raciocínio contrafactual, e a rejeição deste raciocínio seria a única escapatória para o 

instrumentalista que aceita a tese da localidade. Mas para chegar a esta conclusão, juntamos o resultado de Einstein-

Redhead com o teorema de Bell, que pode ser formulado como um dilema: ou abandona-se o realismo (de teorias de 

variáveis ocultas estocásticas), ou abandona-se a localidade (ou os dois). Partindo da ideia de que a tese da 

incompletude da mecânica quântica implica uma forma de realismo, mostramos que a junção dos dois resultados 

implica o abandono da localidade, independente de considerações sobre o realismo. Para justificar tal conclusão, 

empreendemos uma análise de diferentes teses a respeito do realismo, usando um mapa de mundos possíveis. O dilema 

final da presente análise é: ou rejeita-se o raciocínio contrafactual, ou abandona-se a localidade (ou ambos). 

1. Estado quântico entrelaçado de duas partículas 

O estado puro “entrelaçado” (entangled) da Mecânica Quântica (MQ), que envolve duas partículas 

interagentes, pode ser descrito pelo seguinte estado de singleto, matematicamente não fatorável, 

envolvendo partículas de spin ½ e introduzido por David Bohm (1951, p. 614):  

 S   =  (1/2) +z1  –z2   –  (1/2) –z1  +z2                                    (1) 

Os “kets” +z e –z denotam os estados de spin positivo e negativo do componente z das 

partículas. Os índices 1 e 2, que aparecem subescritos a estes estados, indicam qual partícula se 

encontra no respectivo estado. Dessa forma, o estado global de spin  S  é uma superposição de 

duas possibilidades de estado para o sistema de duas partículas e cujos coeficientes (1/2), quando 

elevados ao quadrado, fornecem probabilidade ½ para ambos os resultados possíveis de uma 

medição do componente z do spin para esse sistema.  Este estado global tem a propriedade de 

“anticorrelação”, uma vez que as medições nas duas partículas sempre fornecerão resultados 

opostos, “+1” e “–1” (ou vice-versa). A Fig. 1 apresenta o arranjo experimental para medir os 

componentes z do spin de duas partículas no estado puro entrelaçado, por meio de dois aparelhos 

de Stern-Gerlach (SG). 
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Figura 1. 

Se uma medição da partícula no 1 der resultado +1, então há uma redução do estado entrelaçado 

da Eq. (1) para o primeiro termo, +z1  –z2, garantindo, portanto, que a medição subsequente na 

partícula no 2 dará o resultado –1. Esta redução é descrita pelo chamado “postulado da projeção” 

(PP).  

O notável do estado entrelaçado da Eq. (1) é a manutenção da anticorrelação para qualquer 

ângulo do aparelho de Stern-Gerlach. Esta é uma propriedade não clássica, como atestaram Bohm 

& Aharonov (1957, p. 1072) em trabalho de análise experimental que chegou perto da descoberta 

posterior de Bell. Ou seja, girando ambos os imãs de Stern-Gerlach para a direção x, ou para 

qualquer ângulo a, mantém-se a anticorrelação. Para exprimir a manutenção dessa propriedade 

para qualquer ângulo usamos o termo “anticorrelação perfeita”. Matematicamente, isso é expresso 

na invariância rotacional da Eq. (1), que preserva a mesma forma para qualquer base de referência.  

Este tipo de sistema entrelaçado foi utilizado na origem de um dos principais debates nos 

fundamentos da física quântica, sobre a incompletude da teoria, apresentado no artigo de Einstein, 

Podolsky & Rosen (1935) (EPR). 

2. O argumento de EPR sem princípio de incerteza  

Para exemplificarmos a situação proposta por EPR, vamos considerar dois astronautas, Astor e 

Barbarella. Imaginemos que eles estiveram na lua de Ganimedes, satélite de Júpiter, e de lá 

montaram um equipamento que gera pares de partículas entrelaçadas, segundo a Eq. (1). Astor 

rumou então para a lua Titã, de Saturno, enquanto Barbarella retornou para a Terra. O experimento 

foi programado para ocorrer quando Ganimedes está exatamente a meio caminho entre a Terra, 

onde se mede a partícula no 1, e Titã, onde se mede a partícula no 2.  

Na Terra, Barbarella pode escolher livremente entre medir o spin na direção z ou na direção x.  

Se ela medir o spin-z e obtiver o valor +1 (ou –1), ela saberá com certeza que em Titã seu colega 

Astor, se medir o spin-z, obterá o valor –1 (ou +1). Assim, após medir o spin de sua partícula na 

Terra, Barbarella conhece um “elemento de realidade” em Titã, ou seja, há alguma propriedade da 

outra partícula cuja medição fornecerá um resultado previsível, com probabilidade 1. Esta 

terminologia foi usada por EPR, para propor um critério suficiente de elemento de realidade, que 

adaptamos da seguinte maneira: (R’) se posso prever com probabilidade 1 o resultado de um 

experimento, então há algo na realidade que causa esse resultado, um “elemento de realidade”.  

A seguir, EPR impuseram o princípio de localidade (LOC), que podemos frasear em nosso 

exemplo dizendo que qualquer ação (macroscópica) tomada na Terra só poderá alterar ou criar um 
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elemento de realidade em Titã após 80 minutos, que é o tempo que demoraria para a luz viajar da 

Terra para Titã. Notar que este enunciado do princípio de localidade proíbe a “criação” à distância 

de um elemento de realidade, o que é uma restrição mais forte do que a mera proibição da 

“alteração” de um elemento preexistente.  

Notemos que o princípio de localidade não faz afirmações sobre o estado quântico do par de 

partículas, mas sobre elementos de realidade. Pois pelo postulado da projeção, após a medição na 

Terra há instantaneamente um novo estado quântico do sistema, de maneira que podemos dizer 

que a medição na Terra altera instantaneamente o estado quântico em Titã. Mas tal estado quântico 

é tradicionalmente interpretado de maneira instrumentalista ou epistêmica (cf. Pauli, 1948), como 

se ele exprimisse apenas nosso conhecimento do sistema físico; assim, não é tão surpreendente 

que uma medição na Terra nos forneça conhecimento ou informação imediata sobre uma partícula 

correlacionada, mesmo que distante.  

Dado que o estado quântico exprime nosso conhecimento de um sistema físico, podemos 

perguntar se tal conhecimento é completo ou limitado. EPR formularam uma condição necessária 

de completude de uma teoria T, em função dos “elementos de realidade” definidos anteriormente. 

C(T): É uma condição necessária para a completude de T que todo elemento da realidade física 

(que faça parte do domínio de aplicação de T) deve ter uma contrapartida na teoria física.  

Ora, se Barbarella de fato mede spin-x na Terra, após a medição e em posse do resultado, a 

mecânica quântica (MQ), aplicando o PP, prevê uma medição de spin-x em Titã com probabilidade 

1, de maneira que a teoria se mostra completa com relação a este elemento de realidade. Porém, 

se Barbarella não faz nenhuma medição na Terra, mas considera a possibilidade de fazê-la (uma 

situação contrafactual CF), em um instante t0, e impõe a condição de localidade LOC, aí sim ela 

conclui que há um elemento de realidade em Titã, logo antes de t0, que não tem contrapartida na 

teoria física (pois o estado quântico não foi reduzido pelo PP, já que nenhuma medição foi feita). 

Conclui-se assim que a MQ é incompleta! Exprimindo a consequência lógica por “” e o operador 

de negação por “”, temos: 

MQ (incluindo PP), LOC, R’, CF       C(MQ) .                             (2) 

Esta é uma reconstrução lógica do argumento original de Einstein, cujas circunstâncias 

históricas serão resumidas na seção 4, e que foi derivado independentemente por Redhead (1987, 

p. 75). A diferença em relação ao argumento de EPR que foi publicado é que este faz uso do 

princípio de incerteza, mas ambos os argumentos podem ser representados pelo argumento (2). 

3. O papel do princípio de incerteza no argumento de EPR  

Repitamos o argumento da incompletude utilizando o princípio de incerteza, conforme fizeram 

EPR.  

Barbarella está na Terra e pode escolher medir spin-x no instante t0; neste caso, após a medição, 

haveria um elemento de realidade spin-x em Titã. Alternativamente, ela pode girar o aparelho de 

Stern-Gerlach e medir spin-z; neste caso, após t0, haveria um elemento de realidade spin-x em Titã. 

Porém, pelo princípio de localidade LOC, a escolha de qual orientação impor ao seu aparelho de 

Stern-Gerlach não pode alterar ou criar um elemento de realidade em Titã antes de 80 minutos. 
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Assim, logo após t0, os dois elementos de realidade (para spin-x e para spin-z) coexistiriam em 

Titã. Mas o princípio de incerteza da MQ não contempla uma situação em que observáveis 

“incompatíveis” (como aqueles associados a spin-x e spin-z) tenham simultâneamente valores 

exatos. Assim, a descrição da MQ seria incompleta, pois haveria algum elemento de realidade que 

não tem contrapartida na teoria física.   

Vale salientar novamente que o argumento não envolve medições reais, mas uma situação 

contrafactual (no caso de Einstein-Redhead) ou duas situações contrafactuais (no caso de EPR). 

Assim, o argumento depende da premissa CF de que o raciocínio contrafactual é válido, sendo 

esse um ponto implicitamente rejeitado por Bohr (1935). Outra diferença entre os dois argumentos 

da incompletude apresentados acima é que no caso Einstein-Redhead a incompletude se aplica 

para antes do tempo t0 em que a medição seria feita, ao passo que no argumento de EPR ela se 

aplica depois.  

Um ponto fraco do argumento de EPR, aparentemente não mencionado na literatura, é que a 

versão do princípio de incerteza sendo utilizada é mais forte do que admitiria um instrumentalista, 

como Bohr ou Pauli. Podemos enunciar três versões do princípio de incerteza, conforme se faça 

menção a valores possuídos ou não. 

(a) O Princípio de Incerteza Instrumentalista afirma que se o observável Sx for medido e um 

valor bem definido for obtido, então não se pode prever com certeza o resultado de uma 

medição do observável incompatível Sz. 

A versão instrumentalista garante que o princípio de incerteza quântico não se comprometa com a 

realidade antes (ou na ausência) de medição, pois em seu enunciado condicional, o consequente 

envolve a impossibilidade de prever o resultado de uma medição, não de prever o valor possuído.  

Uma segunda possibilidade pode ser expressa falando-se em valores possuídos no antecedente 

do condicional, supondo-se que após uma medição o sistema passa para o autoestado associado ao 

observável sendo medido. Assim, teríamos: 

(b) Princípio de Incerteza Fraco: Se a grandeza física Sx tiver valor bem definido, então não 

se pode prever com certeza um valor definido para a grandeza física incompatível Sz. 

Esta é a versão expressa no seguinte enunciado de EPR (p. 92): “não é possível prever um valor 

definido para a coordenada [posição] de uma partícula no estado dado pela equação (2) [um 

autoestado de momento]”. Ainda assim, esta versão não inclui a impossibilidade de existência de 

um valor bem definido para a grandeza incompatível, apenas a impossibilidade de prever tal valor. 

No entanto, logo em seguida EPR consideram uma versão mais forte do princípio de incerteza, 

necessária para que seu argumento seja bem sucedido: “quando se conhece a quantidade de 

movimento de uma partícula, sua coordenada não tem realidade física”. Em outras palavras: 

(c) Princípio de Incerteza Forte: Dois observáveis incompatíveis, como Sx e Sz, não podem 

simultaneamente possuir valores bem definidos. 

É interessante notar que o argumento de EPR não funciona com a versão instrumentalista do 

princípio de incerteza, pois tal definição só afirma algo na situação em que uma medição é de fato 

realizada, o que não é o caso da situação concebida por EPR. O argumento também não funciona 

com a versão fraca, pois esta fala em previsões no consequente do enunciado condicional, 
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independente da existência ou não do elemento de realidade bem definido. O argumento só 

funciona com a versão forte, que se refere a valores possuídos, isto é, a elementos de realidade 

física mesmo na ausência de uma medição. 

4. Incompletude da mecânica quântica segundo Einstein  

Devido ao fato de o argumento de EPR depender de uma versão realista (3) do princípio de 

incerteza, julgamos ser preferível a versão de Einstein-Redhead, descrita na seção 2. Cabe aqui 

algumas indicações históricas a respeito das ideias de Einstein nesta direção. 

O artigo de EPR foi, na realidade, redigido por Podolsky de uma forma que não deixou Einstein 

muito satisfeito, como relata Fine (1996, pp. 35-36). Einstein primeiro imaginou um experimento 

mental em física clássica, com uma bola em uma de duas caixas, para ilustrar a incompletude de 

uma teoria. A seguir chegou na versão que apresentamos na seção 2, para um par correlacionado 

de partículas com medição apenas do momento delas, e supondo conservação de momento e 

localidade (cf. Godoy, 2018). 

Fine aponta ainda que, em 1949, Einstein exprimiu seu argumento explicitamente na forma de 

um dilema:  

O paradoxo nos obriga a renunciar a uma das duas seguintes afirmações:  

(1) a descrição por meio da função de onda é completa; 

(2) os reais estados de objetos separados espacialmente são independentes um do outro (Einstein, 1949, 

p. 682). 

Isto pode ser expresso a partir do argumento (2), aceitando a condição suficiente de elemento de 

realidade (R’) e o uso de contrafactuais (CF), resultando no que Redhead (1987, p. 76) chamou 

de dilema de EPR: se o formalismo da mecânica quântica for considerado correto, então é preciso 

abandonar ou a condição de localidade LOC, ou a crença de que a Mecânica Quântica seja 

completa (ou os dois). Exprimindo o operador de disjunção por “”, temos: 

MQ (incluindo PP)          C(MQ)      LOC  .                                (3) 

EPR acreditavam na condição LOC, então concluíram que a MQ é incompleta. Cada 

interpretação da teoria quântica resolve a questão rejeitando um das alternativas do dilema, ou o 

uso de contrafactuais.  

5. O teorema de Bell  

Se a teoria quântica é considerada incompleta, deveria haver a possibilidade de completá-la por 

meio de uma Teoria de Variáveis Ocultas (TVOs). Porém, em 1932, Johann von Neumann havia 

estabelecido uma prova de impossibilidade para tais teorias. Mas em 1952 David Bohm apresentou 

uma TVO que reproduz todas as previsões da MQ. Assim, ficou claro que tais provas de 

impossibilidade não excluíam todas as possibilidades de TVO. A teoria de Bohm tinha um aspecto 

curioso: ela era claramente não-local, com ação à distância. A partir de 1963, John S. Bell começou 

a estudar o tema e então se perguntou: será que esta é uma propriedade geral de TVOs, ou seja, 
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será que toda TVO consistente com a MQ é não-local? (Bell, 1966). Tendo formulado a pergunta 

correta, não teve dificuldade de derivar uma desigualdade (4) que limita toda TVO local, mas que 

é violada pela MQ. 

Para violar a desigualdade, pode-se montar um experimento que envolve quatro (ou três, na 

derivação original de Bell, 1964) montagens diferentes de imãs de Stern-Gerlach, orientados, por 

exemplo, nos ângulos diferentes a e a’ (para a partícula no 1), b e b’ (para a partícula no 2). A Fig. 

2 representa uma dessas montagens.  

 
 

Figura 2. 

O fato de serem feitas quatro corridas experimentais diferentes para testar a desigualdade requer 

uma suposição de “amostragem justa” para que os resultados sejam considerados significativos. 

Tal hipótese, junto com outras de natureza experimental, receberam o nome de “hipótese da 

indução”, e ela será pressuposta aqui, sem maiores discussões (ver d’Espagnat, 1979; Redhead, 

1987, p. 89).  

Em cada corrida experimental mede-se estatisticamente o coeficiente de correlação c(a,b). A 

desigualdade de Bell (nesta versão que foi derivada por Clauser, Horne, Shimony & Holt, 1969) 

pode ser escrita em termos de tais coeficientes: 

  c(a,b) + c(a’,b) + c(a,b’) – c(a’,b’)        2.                                     (4) 

Esta é uma relação obedecida por TVOs locais, mas violada (para certos ângulos a’,a’,b,b’) 

pela MQ. A violação da desigualdade foi verificada experimentalmente, sob certas suposições, por 

Freedman & Clauser (1972) e por Aspect, Dalibard & Roger (1982), entre outros. Sendo assim, 

devemos investigar as hipóteses utilizadas na derivação da desigualdade de Bell, para escolhermos 

qual delas deve ser abandonada. 

6. Hipóteses do teorema de Bell  

As hipóteses usadas para derivar a desigualdade de Bell, em sua versão mais geral, são as seguintes 

(cf. Shimony, 1993): 

i) Realismo de teoria de variáveis ocultas estocásticas (RTVO-estoc). De início, Bell (1964) 

pressupôs uma TVO consistente com a Mecânica Quântica, onde parâmetros adicionais 

, juntamente com o estado quântico , determinariam de maneira unívoca os 

resultados de quaisquer medições. Esse tipo de determinação está vinculado a um 

realismo de teoria de variáveis ocultas com determinismo no instante de medição, RTVO-

det. Posteriormente a tese de variáveis ocultas que determinam univocamente a medição 
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foi relaxada, no teorema de Bell para TVOs estocásticas (1974), e passou-se a pressupor 

a existência real de variáveis que determinam apenas as probabilidades dos resultados 

das medições. Esta é a hipótese RTVO-estoc. 

Um exemplo disso ocorre na interpretação ondulatória realista da MQ, que considera que o estado 

quântico descreve uma onda de potencialidade real, que sofre colapsos não-locais ao ser medida. 

Os números que definem tal estado  seriam variáveis ocultas, mas estas são de tipo “estocástico” 

porque o estado quântico geralmente só fornece probabilidades de resultados de medições.  

ii) Localidade controlável (LOCcont). A segunda suposição básica é a “localidade”, 

relacionada, como já vimos, com o fato de que a propagação de informação física não 

pode se dar a uma velocidade maior do que a da luz. Se as medições feitas em cada lado 

do equipamento forem simultâneas (ou tiverem separação “tipo espaço”), então a 

probabilidade de se obter um valor para partícula no 1 não pode depender do arranjo 

experimental macroscópico associado à partícula no 2. Esta é a “localidade controlável”, 

associada a um processo causal observável. Há, porém outra acepção de localidade usada 

nas provas de TVOs estocásticas. 

iii) Localidade incontrolável (LOCincont) ou “independência de resultados”. A 

probabilidade de se obter um valor para partícula no 1 independe do valor obtido para a 

partícula no 2. O que esta hipótese supõe é que ao surgir um valor experimental em um 

dos lados do equipamento, este valor não pode afetar causalmente, de maneira 

instantânea, o valor obtido do outro lado. Não há porém possibilidade de um cientista 

controlar o valor obtido como resultado do experimento, que é imprevisível, de forma 

que mesmo que esta hipótese fosse violada, ela não permitiria transmissão instantânea de 

informação (de maneira controlada). 

Aceitando-se a hipótese da indução, temos o seguinte esquema para o argumento de Bell (nas 

provas com TVOs estocásticas): 

                MQ,  RTVO-estoc,  LOCcont,   LOCincont       Desigualdade de Bell                    (5) 

Como a desigualdade de Bell é violada, temos que rejeitar alguma premissa. Como não há 

evidências de violação da localidade macroscópica controlável, o dilema de Bell é o seguinte: 

MQ             RTVO-estoc      LOCincont  .                                   (6) 

Podemos escrever a condição genérica de localidade (LOC) como a conjunção das localidades 

controlável e incontrolável (onde “” significa equivalência lógica): 

LOC       LOCcont    LOCincont  .                                         (7) 

Assim, podemos exprimir o dilema de Bell de maneira genérica como: ou se abandona o 

realismo ou se abandona a localidade, ou os dois.  

MQ             RTVO-estoc      LOC  .                                     (8) 

7. Einstein errou no argumento de EPR?  
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Será que Einstein, Podolsky & Rosen implicitamente violaram o teorema de Bell? O problema é 

que EPR utilizaram, como hipóteses de seu argumento, tanto um postulado de localidade (LOC) 

quanto uma versão do realismo, R’ (2). Ora, pelo dilema de Bell (8), devemos abandonar ou a 

hipótese realista (RTVO-estoc), ou a hipótese da localidade incontrolável (LOCincont).  

EPR claramente mantêm LOC (ou seja, mantêm LOCincont). Assim, pelo dilema de Bell (8), 

teriam que aceitar o abandono da tese realista, RTVO-estoc. No entanto, no argumento de EPR, a tese 

realista usada foi na condição suficiente de elemento de realidade R’. Ora, a aceitação de R’ não 

implica logicamente a aceitação de RTVO-estoc. Esta última afirma que todos os processos quânticos 

têm por base variáveis ocultas (que determinariam probabilidades), ao passo que R’ afirma apenas 

que há elementos de realidade (que seriam as variáveis ocultas) em situações em que a 

probabilidade é 1. 

Em outras palavras, a negação de RTVO-estoc não implica a negação de R’, utilizada por EPR. 

Assim, é aceitável supor LOC e R’ simultaneamente como hipóteses de um argumento. Ou seja, 

o argumento de EPR não repousa sobre premissas que impliquem a desigualdade de Bell, portanto 

o argumento é “correto”: se as premissas do argumento forem verdadeiras (e isso não é proibido 

pelo teorema de Bell), sua conclusão também o será.  

Até este ponto, portanto, podemos dizer que “Einstein não errou”! 

8. Argumento da não localidade sem pressupor realismo  

Vimos na seção 6 que o teorema de Bell impõe um dilema (8):  ou abandona-se o realismo (RTVO-

estoc, a teoria de variáveis ocultas estocástica) ou abandona-se a localidade (LOC): 

 RTVO-estoc      LOC   .                                                    (9) 

O dilema imposto por EPR é distinto do dilema de Bell. Aceitando a validade do raciocínio 

contrafactual (que aparece no argumento de EPR porque nenhuma medição real é feita), o dilema 

que se pode depreender do argumento de EPR é que ou a MQ é incompleta,  C(MQ), ou não vale 

a imposição da hipótese da localidade,  LOC (ou os dois): 

 C(MQ)     LOC .                                                       (10) 

Porém, se alguém assume a não completude de uma teoria, ele está necessariamente assumindo 

a existência de elementos de realidade (ou variáveis ocultas) que não são descritos pela teoria. Isso 

claramente constitui uma forma de realismo derivado da assunção de incompletude, que por 

enquanto denotaremos por RTVO-inc: 

 C(MQ)   RTVO-inc                                                      (11) 

Os elementos de realidade que existiriam em Titã seriam qualquer valor de spin cujo par possa 

ser medido na Terra (de maneira contrafactual). Tais elementos de realidade determinariam 

univocamente o resultado de qualquer medição a ser escolhida no par de partículas emaranhadas, 

constituindo assim um TVO determinista pelo menos em Titã. Fora de Titã podemos supor a 

condição mais fraca de obediência à RTVO-estoc, de maneira que um mundo em que vale RTVO-inc é 

um mundo em que vale RTVO-estoc: 



Juntando EPR e Bell   393 

 

RTVO-inc    RTVO-estoc                                                     (12) 

A partir das premissas (9) a (12), é um exercício de lógica elementar deduzir a não-localidade 

incontrolável. Uma maneira de visualizar isto é considerar que de (10), (11) e (12) segue-se: 

RTVO-estoc       LOC .                                                  (13) 

Ora, considerando (9) e (13), que pressupõe o raciocínio contrafactual CF, está claro que se 

segue a não-localidade, independente do valor de verdade da tese do realismo:  

 LOC  .                                                              (14) 

9. Mapa dos realismos  

Dada a necessidade de analisar os tipos de realismos envolvidos no dilema de Bell (RTVO-estoc) e 

no dilema de Einstein (RTVO-inc) a fim de estabelecer o argumento da não-localidade independente 

da tese do realismo, torna-se desejável um aprofundamento da problemática envolvida, por meio 

de um mapa esquemático que contenha os diversos mundos possíveis e suas relações de conjunto 

(Fig. 3). 

Partindo do realismo de TVO com determinismo na medição (RTVO-det), entende-se que este é 

englobado pelo realismo de TVO estocásticas, já que RTVO-estoc representa um realismo onde as 

variáveis ocultas determinam as probabilidades dos resultados e RTVO-det representa o realismo 

onde essas probabilidades são precisamente 1. Assim: 

RTVO-det        RTVO-estoc                                                     (15) 

O realismo de TVO derivado do argumento de incompletude (RTVO-inc) envolve uma situação 

em Titã em que temos uma TVO com determinismo na medição, pois cada medição de spin 

envolve um elemento de realidade que fornece um resultado bem determinado. Porém, para dar 

conta do resultado de medição na Terra, só se pode atribuir uma probabilidade ½ para cada 

medição, o que envolve um comprometimento apenas com uma TVO estocásticas. É por isso que 

na Fig. 3 a classe RTVO-inc não está inteiramente contida na classe RTVO-det. (Isso poderia ser 

contornado montando um argumento de EPR simétrico, aplicável não só da perspectiva de 

Barbarella na Terra, mas também de Astor em Titã.) 
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Figura 3. 

Um mundo onde a mecânica quântica seja correta pode pertencer tanto a um mundo que contenha 

TVO estocásticas ou TVO determinística, incluindo aquele mundo com TVOs derivadas do 

conceito de incompletude, uma vez que esses três tipos de TVOs viriam a completar a teoria 

quântica e não desqualificá-la como incorreta. Da mesma forma que haveria um mundo onde a 

quântica é correta mas não passível de ser completada por TVOs (este é o mundo da postura 

instrumentalista). 

Ainda assim, em um mundo onde a mecânica quântica é considerada correta, há sempre 

elementos de realidade, mesmo que alguns não possam ser descritos, ou não possam ter valores 

bem definidos simultaneamente. Dessa forma, um mundo onde a mecânica quântica é correta deve 

estar completamente incluído em um mundo com elementos de realidade, porém, pode haver 

mundos onde há elementos de realidade mas a mecânica quântica não é correta. Já um mundo em 

que não há elementos de realidade seria um mundo com “pamestocasticidade”, em que nenhuma 

previsão com probabilidade 1 seria possível. Mais radical seria um mundo com 

“ultraestocasticidade”, externo a todas as classes desenhadas na Fig. 3, um mundo onde medições 

repetidas de um observável não convergem para um valor definido, ou seja, onde não se pode 

atribuir probabilidades para resultados de medições. 

O mapa da Fig. 3 indica a localização da TVO formulada por Louis de Broglie (1927) e David 

Bohm (1952), que completa a teoria quântica considerando um mundo de TVO com determinismo 

na medição, e que pode ser considerada uma instância de TVO-inc. Para a interpretação 

ondulatória realista, mencionada na seção 6, a teoria quântica é completa e as TVOs estocásticas 

determinam de fato apenas as probabilidades dos resultados. Já a interpretação instrumentalista 

considera que a MQ é correta sem a necessidade de ser completada por TVOs, e por isso ela está 

indicada na área fora das regiões cobertas por TVOs. 
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A importância desse mapa, portanto, reside não só em distinguir os tipos de realismos 

envolvidos na mecânica quântica, mas também justificar a relação (12), assegurando que nosso 

argumento da não-localidade, independente da tese realista, esteja logicamente correto. 

10. Não-localidade ou não raciocínio contrafactual  

Concluímos assim, juntando os dilemas de EPR e de Bell, que a tese da localidade é falsa, 

independente de se adotarmos uma interpretação realista ou antirrealista! Tendo em vista as 

relações (7) e (14), e o fato de não haver evidências de violação da localidade controlável, conclui-

se que a localidade incontrolável é falsa:  LOCincontr. 

Quem aceita os dilemas de EPR e de Bell deve aceitar a não-localidade, mas isso nada diz 

sobre as teses a respeito do realismo e da completude. Um realista pode ladear com David Bohm, 

e defender não-localidade, realismo e incompletude, ou ladear com a interpretação ondulatória 

realista, e defender não-localidade, realismo e completude. 

O que o instrumentalista diria disso? Interpretações antirrealistas ou instrumentalistas resolvem 

o dilema de Bell abandonando o realismo, de forma que podem manter a localidade. Elas tendem 

a rejeitar mesmo a forma mais branda de realismo (RTVO-estoc), pois o estado quântico seria apenas 

uma descrição matemática para se calcularem previsões experimentais (Pauli, 1948). Segundo 

essas visões, “o conceito de realidade só atrapalha”.  

Com o novo resultado apresentado no presente artigo (relação 14), a única saída para o 

instrumentalista manter a defesa da tese da localidade seria não aceitar o argumento de EPR. Como 

ele faria isto? Uma das maneiras que Niels Bohr usou para escapar do dilema de Einstein foi 

recusar a tese da separabilidade, o que pode ser interpretado como uma rejeição da localidade 

incontrolável (Howard, 1989). Mas isso não satisfaria o instrumentalista que quiser manter a 

localidade. A saída instrumentalista no argumento de Einstein-Redhead requer rejeitar o uso do 

raciocínio contrafactual CF (usado na relação 2).  

A conclusão, então, é que ou se abandona a localidade LOC (como fazem os realistas), ou se 

rejeita o raciocínio contrafactual CF (como estava implícito em Bohr e como farão os 

instrumentalistas), ou os dois: 

  LOC       CF .                                                       (16) 
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