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Introdução 
 
 
 

Os conhecimentos produzidos desde os gregos antigos à ciência moderna, com René 

Descartes (1596-1650), Johannes Kepler (1571-1630), Galileu Galilei (1564-1642), Isaac 

Newton (1642-1727), Gottfried W. Leibniz (1646-1716), Christiaan Huygens (1629-1695), 

ressaltam a dinamicidade da ciência, a ausência de verdades inquestionáveis e absolutas. 

Paradoxalmente, no entanto, com o contínuo desenvolvimento da mecânica no século XVIII e na 

primeira metade do século XIX, por Pierre S. Laplace (1749-1827), Joseph Louis Lagrange 

(1736-1813), William R. Hamilton (1805-1865), Carl G. J. Jacobi (1804-1851), esse referencial 

acabou se transformando em um paradigma do qual se esperava respostas a todos os 

questionamentos e problemas da física. Para Lagrange, por exemplo, Newton tinha sido o maior 

de todos os cientistas porque a ciência do nosso mundo só podia ser criada uma vez e havia sido 

Newton o seu  criador1. 

O ideal da explicação mecânica de qualquer fenômeno, compartilhado por cartesianos e 

newtonianos, sofre duro golpe com o estabelecimento das equações de Maxwell, na segunda 

metade do século XIX. Com elas, estrutura-se uma nova teoria científica, com amplo poder 

descritivo e preditivo, que torna possível a abordagem de fenômenos eletromagnéticos com 

grande eficácia. 

Como era de se esperar, a idéia de uma “segunda física”, de um modo alternativo de pen-

sar e de fazer ciência, que nascia com o conceito de campo (elétrico, magnético, 

eletromagnético), encontrou forte resistência entre aqueles que defendiam a continuidade da 

hegemonia do conceito mecânico. 

A questão da existência ou não de um meio material para a propagação das ondas eletro-

magnéticas; a incompatibilidade da regra clássica da adição de velocidades com a constância da 

velocidade da luz, que independe do movimento relativo entre a fonte e o observador; o conflito 

entre o princípio da relatividade de Galileu e a idéia de um referencial absoluto, além das últimas 

descobertas ao nível do átomo, com a entrada em cena do elétron, dos raios X e da 

radioatividade, estavam a exigir uma reformulação de conceitos e princípios da física clássica, 

mostrando serem muito mais sutis e complexos os caminhos que conduzem à compreensão do 

mundo físico do que os imaginados por Lagrange. É nesse contexto que se encontram as raízes 

da teoria da relatividade especial, de Albert Einstein (1879-1955), publicada no volume XVII da 

revista Annalen der Physik, em junho de 1905. 

Contudo, as origens históricas dessa teoria têm sido objeto de diferentes interpretações 

por parte de cientistas, filósofos e historiadores da ciência, tanto entre aqueles que procuram 

                                                 
1 Infeld, 1950, p. 25-26. 
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encontrar na própria ciência as razões de seu desenvolvimento, quanto nos que consideram a 

instituição ciência dentro de um conjunto mais amplo, sujeito e influenciado por pressões 

ideológicas, políticas e econômicas. Do ponto de vista didático, essa discussão se encontra, em 

geral, ausente; quando existe é pouco explorada nos livros-textos universitários e em sala de aula. 

A ênfase restrita aos aspectos matemáticos da teoria, combinada com a sua descontextualização 

histórica, inviabiliza o conhecimento dos problemas discutidos pelos físicos da época e uma 

melhor compreensão do que representou a solução dada a eles pela teoria da relatividade 

especial.  

Em 1910, o matemático inglês Edmund T. Whittaker (1873-1956), um estudioso da 

história da física, com contribuições relevantes em física matemática, publica “A history of the 

theories of aether and electricity”, abrangendo um período que vai de Descartes até o final do 

século XIX. A obra é reeditada em 1951 e, dois anos depois, acrescida de um segundo volume, 

incluindo o período de 1900 a 19262. É nesse livro que Whittaker argumenta que a teoria da 

relatividade especial foi formulada essencialmente por Hendrik A. Lorentz (1853-1928) e Jules 

Henry Poincaré (1854-1912), admitindo a originalidade de Einstein apenas em relação a 

correções relativísticas para a aberração e o efeito Doppler.  

A tese de Whittaker gerou um intenso debate entre físicos, filósofos e historiadores da 

ciência, muitos deles com uma sólida formação em física, como Thomas S. Kuhn (1922-1996) e 

Gerald Holton. A apreciação crítica da improcedência dessa tese (defendida no presente texto) 

passa por um quadro teórico que demanda uma análise do desenvolvimento da óptica e do 

eletromagnetismo no século XIX e da influência da filosofia mecanicista na física desse período. 

A concepção do éter como um referencial absoluto, por exemplo, retoma aspectos de um conceito 

muito criticado da física de Newton – o espaço absoluto – enriquecendo e complexificando ainda 

mais as discussões. Afinal, como bem ressalta Holton, referindo-se às réguas e aos relógios ideais 

nas experiências de pensamento de Einstein, “a teoria da relatividade apenas desloca o lugar do 

espaço-tempo do sensorium do Deus de Newton para o sensorium do experimentador abstrato de 

Einstein”3.  

De fato, a forma como Einstein vê e aborda os problemas que estuda, não apenas no 

âmbito da relatividade, mas também da física quântica, é importante e esclarecedora quando 

confrontado o seu trabalho com o de outros cientistas.  

Os artigos de Einstein sobre a estrutura quântica da radiação, o movimento browniano e a 

eletrodinâmica dos corpos em movimento4 começam destacando alguma assimetria inerente aos 

fenômenos “ou outras incongruências de natureza predominantemente estética (ao invés de, por 

exemplo, um enigma colocado por fatos experimentais não explicados)”.5 

                                                 
2 Whittaker, 1953. 
3 Holton, 1995, p. 196. 
4 Stachel, 2001. 
5 Holton, 1995, p. 193.  
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Sendo o objetivo essencial de toda a teoria física reduzir as conexões descobertas “ao me-

nor número possível de elementos conceituais mutuamente independentes”, pois “é nessa busca 

da unificação racional do múltiplo que a ciência logra seus maiores êxitos”6, Einstein enuncia 

princípios, axiomas e hipóteses gerais para remover as assimetrias e os demais problemas 

existentes. Em seguida, por dedução lógica, extrai as conseqüências e previsões da teoria. A sua 

adequação aos fatos conhecidos e aos novos resultados que sugere ensejam a avaliação da teoria.    

Contudo, a concepção empírico-indutivista da ciência, que ainda hoje se encontra forte-

mente disseminada no meio acadêmico, concebe, fundamentalmente, a teoria da relatividade 

especial como uma resposta objetiva e correta ao experimento realizado em 1887 por Albert A. 

Michelson (1852-1931) e Edward W. Morley (1838-1923), sobre o movimento da Terra em 

relação ao éter estacionário. Por certo, a teoria da relatividade emerge em uma ciência dominada 

pelo positivismo, e a influência de Ernst Mach (1838-1916) sobre Einstein é inegável. Mas o 

vínculo genético da teoria de Einstein com o experimento de Michelson-Morley é fruto de uma 

história mal contada.  

Invevitavelmente, o posicionamento de Whittaker sobre a originalidade da contribuição 

de Einstein à ciência, com a teoria da relatividade especial, exclui qualquer interpretação desse 

episódio como um constructo revolucionário, nos termos kuhnianos7. Já a rejeição a Whittaker 

não implica, necessariamente, a aceitação dessa tese. Quanto ao próprio Einstein, reiteradas 

vezes, em livros, artigos, cartas e entrevistas, ele afirmou que considerava a teoria da relatividade 

especial como uma “evolução, não uma revolução da ciência da dinâmica”8; como um 

desenvolvimento sistemático da eletrodinâmica de Maxwell e Lorentz, mas que, mesmo assim, 

apontou para além dela mesma9.  

A teoria da relatividade é uma construção de duas etapas. A relatividade geral exige o 

abandono dos fundamentos seguros da geometria euclidiana e a incursão por novas e 

desconhecidas áreas da relação entre física e matemática para o estabelecimento de uma teoria na 

qual as leis sejam válidas em qualquer sistema de referência. 

Conforme Holton10, referindo-se à relatividade einsteiniana, “para encontrar um outro 

trabalho que tão ricamente ilumina as relações entre física, matemática e epistemologia, ou entre 

experimento e teoria, com a mesma extensão científica, filosófica e implicações intelectuais 

gerais, seria preciso voltar aos Principia de Newton”. Talvez não seja possível expressar de 

forma tão eloqüente, e em tão poucas palavras, a importância do estudo dessa teoria.  

Enfim, são muitas as questões discutidas pelo texto “A relatividade einsteiniana: uma 

abordagem conceitual e epistemológica”, entre elas :  

                                                 
6 Einstein, 1994, p. 33.  
7 Kuhn, 1987. 
8 Jammer, 2000, p. 31. 
9 Einstein, 1994, p. 60. 
10 Holton, 1995, p. 191. 
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a) Qual era o estado da ciência no período que antecedeu a primeira publicação de 

Einstein sobre a teoria da relatividade? Em particular, que assuntos potencialmente relevantes ao 

surgimento da teoria eram discutidos pelos cientistas?   

b) Que imagem (hegemônica) de ciência permeava o trabalho dos físicos à época?  

c) Por que, ao contrário de Lorentz e Poincaré, a questão do éter não foi essencial para 

Einstein, em 1905?  

d) O princípio da relatividade tem, rigorosamente, o mesmo significado para Poincaré e 

Einstein?  

e) Como Lorentz e Einstein interpretam as equações de transformação de um sistema de 

referência inercial a outro?  

f) Qual a importância da experiência de Michelson-Morley na gênese da teoria da 

relatividade especial de Einstein? Se é corrente admitir que esse foi um experimento crucial na 

história da física, então por que muitos cientistas ainda continuaram a desenvolver pesquisas 

sobre o éter e suas propriedades, mesmo depois de 1905?  

g) Que concepção de ciência, ou estilo de fazer ciência, como diz Holton11, pode-se 

extrair da semelhança estrutural da “Eletrodinâmica dos corpos em movimento” com outros 

trabalhos seminais publicados por Einstein, em 1905?  

h) A teoria da relatividade especial é ou não um constructo revolucionário? E a 

relatividade geral? 

i) Que contribuições pode trazer ao estudante a visão que Einstein tem sobre a natureza da 

ciência e do trabalho científico, quando redige seus escritos da maturidade12?   

Para tratar esses e outros temas, o texto está organizado em oito capítulos.  

No capítulo 1 discute-se um conceito central da física de Newton – o espaço absoluto. A 

partir das críticas de Henry More (1614-1687) ao conceito de extensão material de René 

Descartes, chega-se a sua concepção de espaço. Os vinte conceitos comuns a Deus e ao espaço, 

enumerados por More, “todos eles solenes atributos ontológicos do absoluto”13, explicitam várias 

semelhanças do conceito newtoniano de espaço absoluto (o sensorium de Deus, para Newton) 

com o conceito de More. Os experimentos que Newton descreve na defesa do espaço absoluto 

demonstram uma ação do espaço sobre a matéria, que produz as forças inerciais envolvidas, mas 

não da matéria sobre o espaço, como, em princípio, seria de se esperar de acordo com a terceira 

lei. A rejeição de Ernst Mach ao espaço absoluto é contundente e, sem dúvida, a mais 

significativa antes de Einstein. Ela é sustentada por uma visão de ciência que, quando muito, 

concede apenas um valor instrumental a grandezas não observáveis em uma teoria científica. 

Contudo, e independentemente da existência ou não de um referencial privilegiado na física, é o 

                                                 
11 Holton, 1995, p. 193. 
12 Einstein, 1982; Einstein, 1994. 
13 Burtt, 1991, p. 146-150. 
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conceito de referencial inercial que se estabelece e enseja perspectivas equivalentes para o estudo 

de um sistema mecânico por diferentes observadores (inerciais).  

O capítulo 2 descreve as equações de transformação de um referencial inercial a outro, 

mostrando que as leis da mecânica são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais.  
 

Enquanto todos estavam convencidos de que os fenômenos da natureza podiam ser representados com 

auxílio da mecânica clássica, a validade deste princípio da relatividade nunca foi posta em dúvida. Mas, 

os novos desenvolvimentos da eletrodinâmica e da óptica foram tornando cada vez mais claro que a 

mecânica clássica era uma base insuficiente para a descrição de todos os fenômenos físicos. Com isto, 

também passou a ser discutida a questão da validade do princípio da relatividade, e a possibililidade de 

a resposta ser negativa não parecia excluída.14    
 
Nessa perspectiva, apresentam-se no capítulo 3 conteúdos da história da óptica relevantes 

aos objetivos do texto. Os primeiros esforços do intelecto humano em comprender o que é a luz e 

o mecanismo da visão geram explicações sobre a reflexão e a refração da luz e o surgimento do 

primeiro princípio de mínimo na física – o “princípio de mínimo esforço”, de Heron de 

Alexandria (10-70 d.C). A contundente afirmação de Francesco M. Grimaldi (1618-1663) em 

meados do século XVII, ao descobrir a difração, de que “não sabemos nada sobre a natureza da 

luz”, ressalta a insuficiência de conhecimentos no âmbito da óptica física, reiterada pela 

descoberta dos fenômenos da interferência e da polarização da luz. Não obstante, a obtenção da 

lei da refração da luz, por Willebrord Snell (1580-1626) e René Descartes, o surgimento de um 

novo princípio de mínimo com Pierre de Fermat (1601-1665) (o de que a luz se movimenta pelos 

caminhos mais fáceis e não por linhas mais curtas), a determinação da velocidade da luz por 

Olaus Roemer (1644-1710) e a teoria ondulátoria da luz de Christiaan Huygens, são conquistas 

importantes da óptica do século XVII. Para Huygens, não se pode duvidar de que a luz consista 

no movimento de certa matéria, e de que é na mecânica que se deve buscar as causas de todos os 

fenômenos naturais15. 

Através da publicação da “Óptica” de Newton, em 1703, termina o longo período do que 

Kuhn chama de pré-ciência no estudo dos fenômenos luminosos. É, essencialmente, a concepção 

de que a luz é constituída por fluxos de partículas que domina os estudos realizados nessa área da 

física durante o século XVIII. A mudança do paradigma corpuscular para o ondulátorio, a partir 

dos trabalhos de Thomas Young (1773-1829), Dominique F. J. Arago (1786-1853), Armand 

Hyppolyte Louis Fizeau (1819-1896) e Augustin J. Fresnel (1788-1827), na primeira metade do 

século XIX, evidencia, mais uma vez, o quanto o conhecimento científico se modifica com o 

tempo. Um conceito explorado por Descartes e essencial na física de Huygens, sempre de muitas 

facetas e interpretações na história da física, também utilizado por Newton na explicação de 

                                                 
14 Einstein, 1999, p. 19. 
15 Huygens, 1986, p. 12. 
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vários fenômenos, mantém ainda viva a confiança dos que acreditam que as forças entre 

partículas e os seus movimentos estão na base do entendimento de qualquer fenômeno. Esse 

conceito é o éter. A luz é uma onda que tem no éter luminífero o substrato material para a sua 

propagação.   

Com a teoria de Maxwell, entretanto, vem o declínio do conceito mecânico. A 

identificação da luz como uma onda eletromagnética mostra que a lei da adição galileana de 

velocidades é incompatível com a crença de que a luz é uma onda em um meio mecânico. A 

contextualização histórica do eletromagnetismo maxwelliano é matéria do capítulo 4. 

Relembrando a situação da física quando estudante, Einstein diz que a teoria de Maxwell era o 

assunto mais fascinante à época. Embora tivesse que desenvolver estudos particulares para 

aprendê-la, pois sendo uma teoria recém constituída não integrava o currículo escolar, o que lhe 

dava um aspecto revolucionário, segundo Einstein, era a transição da ação à distância para os 

campos, como variáveis fundamentais16.  

Uma das previsões da teoria de Maxwell era a de que o movimento da Terra através do 

éter estacionário poderia ser constatado em experimentos ópticos ou elétricos, que propiciassem 

medidas de segunda ordem na razão entre a velocidade orbital da Terra e a velocidade da luz. 

Contudo, o experimento pioneiro realizado por Michelson, em 1881, dá os primeiros indícios de 

que não há qualquer “vento do éter”. Mas para muitos ele não é conclusivo, e não sem razão, pois 

efetivamente algumas insuficiências de ordem experimental poderiam estar escondendo o 

reduzidíssimo efeito esperado. Em 1887, Michelson desenvolve um novo experimento, 

juntamente com Morley, com um interferômetro muito mais preciso do que o utilizado 

anteriormente, e o veredito tem um efeito fulminante sobre as bases teóricas da ciência da época: 

se existe algum movimento relativo entre a Terra e o éter luminífero, ele é muito pequeno; tão 

pequeno que se pode refutar por completo a explicação que Fresnel dá à aberração da luz, como 

afirmam Michelson e Morley17. Será que as dimensões dos corpos físicos se modificam em 

decorrência do seu movimento através do éter, como sugerem George F. FitzGerald (1851-

1901)18 e Hendrik A. Lorentz19? Ou o éter deve ser abandonado? 

O capítulo 5 explicita as resistências de Poincaré e Lorentz à exclusão do éter na física. 

Considerando, além disso, as críticas de Whitaker à originalidade da relatividade einsteiniana, 

discute-se, brevemente, o princípio da relatividade de Poincaré e alguns aspectos da física de 

Lorentz.  

No capítulo 6 aborda-se didaticamente a teoria da relatividade especial. Sem mencionar a 

experiência de Michelson-Morley, Einstein elimina o éter da física. Questionando o caráter 

absoluto da simultaneidade na mecânica newtoniana e o conceito de espaço absoluto, ele 

                                                 
16 Einstein, 1982, p. 39. 
17 Michelson; Morley, 1887. 
18 FitzGerald, 1889. 
19 Lorentz (1895) in Lorentz; Einstein; Minkowski, 1971. 
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reformula as noções clássicas de espaço e tempo e, a partir da equivalência de todos os 

observadores inerciais, da constância da velocidade da luz e da hipótese de homogeneidade do 

espaço e do tempo, introduz uma nova física. 

Com a teoria da relatividade especial, e a demonstração de como se efetua a 

transformação de coordenadas de um referencial inercial a outro, Einstein reafirma a equivalência 

física de todos os observadores inerciais, que estava sendo questionada pelo fato de as equações 

de Maxwell não serem invariantes frente à transformação de Galileu. Entretanto a relatividade 

especial e a gravitação newtoniana são teorias incompatíveis, pois enquanto para Newton a ação 

gravitacional entre dois corpos é instantânea, para Einstein há uma velocidade limite máxima 

para a propagação de qualquer evento físico. É através da relatividade geral que Einstein resolve 

esse conflito. 

No capítulo 7 analisam-se as implicações físicas da igualdade das massas inercial e 

gravitacional de um corpo, ou seja, que a aceleração de um sistema em queda livre em um campo 

gravitacional (de pequena extensão espacial) é independente da natureza do sistema em queda 

(especialmente de seu conteúdo de energia).20 Discutem-se também, em nível qualitativo, o 

conceito de gravitação de Einstein e a corroboração da teoria da relatividade geral.   

O referencial epistemológico que orienta o desenvolvimento dos conteúdos do texto é a 

filosofia da ciência contemporânea. Explorando a objeção comum que autores como Karl R. 

Popper (1902-1994)21, Thomas S. Kuhn22 e Imre Lakatos (1922-1974)23 têm à concepção 

empírico-indutivista do conhecimento científico (mais precisamente, ao empirismo lógico), o 

texto apresenta um posicionamento teórico contundente contra essa visão de ciência. Já em 

relação a outras questões, como, por exemplo, a da relatividade ser ou não uma teoria 

revolucionária, ou sobre as concepções epistemológicas de Einstein, procura oferecer ao 

estudante, no capítulo oito, os subsídios necessários para uma reflexão crítica fundamentada, e 

decisão pessoal.  

Do ponto de vista educacional, a teoria de David P. Ausubel24, particularmente o seu 

conceito de aprendizagem significativa, dá suporte teórico ao texto. A aprendizagem significativa 

requer materiais potencialmente significativos, com significado lógico ao estudante. Estando o 

texto voltado para uma disciplina de evolução dos conceitos da física25, espera-se que a sua 

articulação com outros segmentos dessa disciplina e os conceitos de física disponíveis na 

estrutura cognitiva do estudante que a cursa propiciem os subsunçores necessários para uma 

                                                 
20 Einstein, 1982, p. 65. 
21 Popper, 1982. 
22 Kuhn, 1987. 
23 Lakatos, 1989. 
24 Ausubel; Novak; Hanesian, 1980. 
25 No Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina Evolução dos Conceitos da 
Física (FSC 5602) é cursada compulsoriamente por alunos do bacharelado e da licenciatura, no último ano. Tem 
Estrutura da Matéria I como pré-requisito.  
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aprendizagem significativa.  

O texto, seguramente, não prescinde das ações do professor construtivista em sintonia 

com os seus objetivos, que se empenha no sentido de auxiliar o estudante no esclarecimento de 

suas dificuldades. Afinal, é na raiz da relação triádica entre professor, aluno e material 

instrucional “que o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o 

significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno”26. De qualquer modo, 

é importante ressaltar que a aquisição de significados é uma experiência idiossincrática, que 

demanda esforço e dedicação. 
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1.1 Newton e a filosofia mecanicista 
 

Em 1661, época em que Newton cursava Cambridge, o currículo oficial desta instituição, 

desatualizado em relação aos estudos contemporâneos, ainda tinha o seu foco em Aristóteles. Isso 

levou Newton a desenvolver leituras e estudos informais sobre diversos temas. 

O historiador Richard S. Westfall (1924-1996) levanta duas hipóteses sobre como Isaac 

Newton (1642-1727) teria sido introduzido à filosofia mecanicista: através de René Descartes 

(1596-1650) ou de Pierre Gassendi (1592-1655). Defensores de mecanicismos incompatíveis em 

relação a pressupostos de continuidade ou descontinuidade da matéria, ambos defendem que a 

base da explicação de qualquer fenômeno está no movimento e no choque de corpúsculos.  

É exatamente a perspectiva de um mundo envolto em um fluxo constante de partículas, 

suscitada pela filosofia mecânica, que leva o jovem Newton a se interessar pelo moto perpétuo e 

a desenhar dispositivos parecidos com moinhos de vento e rodas hidraúlicas para estudar o 

movimento de supostas correntes de matéria imperceptíveis à visão. Assim, “adotou a concepção 

de que a gravidade (o peso) era causada pela queda de uma tênue matéria invisível, que atingia 

todos os corpos e os empurrava para baixo”. Segundo Newton, o moto perpétuo seria possível se 

“os raios da gravidade” pudessem ser, de alguma maneira, “detidos por reflexão ou refração”.1 

Embora seja bastante evidente a influência de Descartes sobre essas considerações de 

Newton, o certo é que ele também teve acesso a Gassendi e se inclinou pela filosofia atomista, 

entre outras coisas, por discordar da teoria da luz, de Descartes.  

No entanto, as críticas do filósofo e teólogo Henry More (1614-1687) a Descartes 

sensibilizaram Newton para o problema das conseqüências ateístas do mecanicismo, tanto de 

cunho cartesiano como atomista. O funcionamento do universo não pode se dar à revelia de Deus. 

Ao contrário, ele é dependente da ação contínua do Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Nesse 

importante pressuposto, Newton concorda com More.   

 
1.2 Prelúdio ao espaço absoluto newtoniano: críticas de Henry More ao 
conceito de extensão material de Descartes 

 
No universo cartesiano, extensão e matéria estão intrinsecamente ligados. Nessa 

perspectiva, os corpos não se encontram no espaço e nem se movem no espaço. Eles se localizam 

e se deslocam em relação a outros corpos. Não há extensão sem matéria em um universo pleno, 

cheio. O vazio não é nada, não existe. Portanto, não pode conter nem separar objetos. Ele é lógica 

e fisicamente insustentável.  

Para Henry More, os corpos se encontram no espaço e se movimentam no espaço. Sem 

dúvida, a extensão é um atributo essencial da matéria, e atributos implicam substâncias. Não 

                                                 
1 Westfall, 1995, p. 27. 



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 
 

 13

podem existir sem substrato, como o sorriso do gato de Cheshire2. Mas enquanto que, para 

Descartes, a substância que suporta a matéria é a própria matéria, ou seja, o espaço é uma 

substância corpórea; para Henry More o espaço que contém a matéria possui, ele próprio, uma 

realidade independente da matéria. “Não podemos deixar de conceber que uma certa extensão 

imóvel, que tudo penetra até ao infinito, sempre existiu e existirá eternamente e que ela é 

realmente distinta da matéria móvel.”3 Esse espaço é real, mas imaterial. 
  

       
Fig. 1.1 - Henry More.  

 

Como enfatiza Alexandre Koyré (1882/92-1964), Henry More é um mau físico, mas as 

suas críticas a Descartes são muito interessantes. O seu conceito de espaço, em particular, 

apresenta notáveis semelhanças com o conceito newtoniano de espaço absoluto.  

Acreditando que os fenômenos naturais não podem ser explicados por princípios ou 

causas meramente mecânicas, Henry More contesta a concepção de mundo materialista de 

Descartes, e o seu conceito de extensão, que, não se aplicando ao espírito (que é imaterial), exclui 

a presença de Deus na natureza.  

À impenetrabilidade e à separabilidade da matéria opõe-se a penetrabilidade e a 

inseparabilidade do espírito. Como toda a substância, seja ela material ou não, é extensa, há 

outras formas de caracterizar a matéria ordinária. Por exemplo, poder-se-ia defini-la pela sua 

impenetrabilidade, pois dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Já o espírito, 

embora extenso, é livremente penetrável, portanto, matéria e espírito podem coexistir no mesmo 

lugar.   

Em correspondência a Henry More, em 1649, Descartes explica que  
 

definir a matéria pelas suas relações com os sentidos é um erro porque, ao fazê-lo, arriscamo-nos a 

deixar escapar a sua essência verdadeira, que não depende da existência dos homens e que seria a 

mesma se não houvesse homens no mundo; que, além disso, uma vez dividida em partes 

                                                 
2 Koyré, s/ano, p. 145. O gato de Cheshire, ou gato risonho, personagem do livro “Alice no país das maravilhas”, de 
Lewis Carroll, sorria permanentemente, no alto de uma árvore. Por vezes o gato desaparecia, mas não o seu sorriso 
(nota do tradutor). 
3 Ibid., p. 145.  
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suficientemente pequenas, toda a matéria se torna totalmente imperceptível aos sentidos... e que para 

definir a matéria de modo algum é necessário postular essa qualidade especial que é a 

impenetrabilidade, uma vez que ela não é mais do que uma conseqüência da sua extensão.4 
 
Quanto ao conceito de uma extensão imaterial ou espiritual formulado por More, 

Descartes diz que:  
 

Não é meu costume discutir sobre as palavras; é por isso que, se quisermos que Deus seja em certo 

sentido extenso, porque está em toda a parte, o consentirei: mas nego que em Deus, nos anjos, na nossa 

alma, enfim em qualquer outra substância que não é corpo, haja uma verdadeira extensão, tal como 

todos a concebem.5 
 
Contestando mais uma vez Descartes, que afirma que as paredes de um recipiente fechado 

colapsariam se toda matéria existente em seu interior fosse retirada, More diz que isso não 

ocorreria porque, ainda assim, aquele espaço estaria preenchido pela extensão divina. Nesse 

sentido, o espaço vazio de More e o espaço vazio dos atomistas são constructos incomensuráveis.  

Um universo mecânico, igual ou semelhante ao de Descartes, não pode ensejar 

explicações convincentes sobre uma ampla variedade de fenômenos que envolvem causas não 

mecânicas, como a coesão da matéria, a gravidade, a luz, o magnetismo. “É necessária a 

assistência de uma substância diferente da matéria, ou seja, de um espírito ou ser não corpóreo”, 

como ele diz a Boyle, em 16656. Desprovida de sentido ou de consciência, penetra, preenche e 

age sobre toda a matéria do universo, exercendo sobre as suas partes ações conformes as suas 

predisposições naturais. Essa substância imaterial é o espírito da natureza, um instrumento da 

vontade divina. “A entidade infinita e extensa que abraça e anima todas as coisas é por certo uma 

substância. Mas não é a matéria. É o Espírito; não é um espírito, mas o Espírito, ou seja, Deus. O 

espaço, com efeito, não é somente real, é qualquer coisa de divino.7 

Certamente, há fenômenos que demandam explicações mecânicas, puras e simples, mas 

eles não devem ser superdimensionados, “pois a presunção segura e inquestionada de alguns de 

que não existe nada no universo além da matéria levou-os precipitadamente a conjecturar 

soluções mecânicas para situações onde elas não se sustentavam.”8 

Assim, por exemplo, discordando da explicação que Descartes dá à queda de uma pedra, 

More não admite que o movimento vertical em linha reta seja possível sem a intervenção de um 

princípio não mecânico, que a impeça de seguir o curso das demais partículas do turbilhão 

cartesiano.  

                                                 
4 Koyré, s/ano, p. 116. 
5 Ibid., p. 117. 
6 Burt, 1991, p. 110.   
7 Koyré, s/ano, p. 146. 
8 Burtt, 1991, p. 113. 
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Porém, em um mundo novo, a busca por regularidade e precisão no estudo da natureza é a 

tônica do trabalho do estudioso, e More sabe disso. Assim, de modo algum os princípios não 

mecânicos ferem essa premissa, nem representam um retrocesso ou retorno à causas ocultas que 

não mais se admitem na ciência. O espírito da natureza é compátivel com o tratamento científico 

dos fenômenos:  
 

Afirmo, com Descartes, que nada afeta nossos sentidos além da variação da matéria propiciada por 

diferenças de movimento, figura, posição de partes etc., mas divirjo dele ao sustentar que não é o 

simples e puro movimento mecânico que causa todas essas modificações sensoriais na matéria, pois 

muitas vezes o responsável direto por elas é o espírito da natureza, único e constante em todos os 

lugares, e que sempre age de forma semelhante em ocasiões semelhantes, como um homem de visão 

clara e julgamento sólido sempre pronuncia o mesmo veredito nas mesmas circunstâncias9.  
 
No universo cheio de Descartes, os corpos se movem uns em relação aos outros e a falta 

de um referencial adequado e confiável para a especificação do “verdadeiro” movimento ou 

repouso de um corpo traz novos problemas à física cartesiana, segundo More. Para evidenciar 

isso, ele considera três corpos AB, CD e EF dispostos da forma mostrada na Fig. 1.2a. Se o 

arranjo dos corpos se altera, assumindo a configuração indicada na Fig. 1.2b, vê-se que AB se 

move para a esquerda em relação a CD e para a direita com respeito a EF. Isso, para More, é uma 

contradição, pois AB não pode se movimentar, ao mesmo tempo, em dois sentidos diferentes. 

Será que More pura e simplesmente não entende a relatividade dos movimentos? Ou o seu 

questionamento aponta para algo mais sutil? Nos próprios termos em que suscita o problema, 

percebe-se que a solução demanda um sistema de referência especial ou privilegiado. Esse 

referencial não pode ser nenhum outro corpo sensível – ele é o espaço absoluto, homogêneo, 

imutável. AB permanece em repouso em relação a esse espaço, e a contradição acaba.  
 

 
                           ( a )                                   ( b ) 
 

Fig. 1.2 - A contestação do movimento relativo de AB, por More. 
 

Não é possível ir além. A solução está longe de ser satisfatória, mas talvez se possa 

entender o seu alcance dizendo que ela faz surgir aspectos de um conceito – o de espaço absoluto 

                                                 
9 Ibid., p. 112-113. 
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– que, adotado (com especificidades próprias) por Newton no Principia, em 1687, vai ser objeto 

de muita discussão e polêmica.  

Em uma obra publicada em 1671, Henry More enumera vinte conceitos comuns a Deus e 

ao espaço, “todos eles solenes atributos ontológicos do absoluto”10. Assim, esse extenso infinito 

é: Uno (homogêneo em toda a sua extensão, não pode ser aumentado ou diminuído); Simples 

(não possui partes físicas); Imóvel (por ser infinito, não se movimenta); Eterno (sempre existiu e 

sempre existirá); Completo (não se combina com nada); Independente (não está ligado a nenhuma 

coisa, mas é lugar para todas as coisas); Existente em si (não depende de nenhum outro ser); 

Subsistente por si (auto perpetua a sua existência); Incorruptível (inalterável); Necessário (o 

mundo existe nele); Imenso (sempre é possível conceber uma extensão que ultrapassa qualquer 

limite imposto pela imaginação, e assim até ao infinito);  Incriado (é o primeiro dos seres); 

Incircunscrito (nada o limita); Incompreensível (nenhuma inteligência finita pode compreeder o 

que não tem limites); Onipresente (imenso, infinito); Incorpóreo (penetra a matéria); Todo-

penetrante (tudo preenche); Todo-Envolvente (tudo limita); Ser por Essência (não recebe a sua 

essência de qualquer outra coisa); Ser em Ato (não pode ser concebido como existente fora das 

suas causas); Ato Puro (existe necessariamente por si próprio). 

Como ressalta Koyré: entre “qualificar o mundo material como infinito, infinito a se e per 

se, para nada necessitando da ação criadora de Deus e até excluindo esta ação” e “separar matéria 

e espaço, elevando esse último à dignidade de atributo divino e de órgão no qual e por meio do 

qual Deus cria e conserva o seu universo, um mundo finito, limitado no espaço e no tempo”, ele 

opta por esta última.11 More é claro quando escreve: “pela mesma porta que a filosofia cartesiana 

parece querer expulsar Deus do mundo, eu, pelo contrário, tento e esforço-me por O reintroduzir 

nele”12  
 

O espaço é divino. Um mundo exclusivamente mecânico se despedaçaria inevitavelmente devido à 

operação irrestrita das leis do movimento. Toda a continuidade no universo – tanto este espaço imóvel e 

incorpóreo quanto as forças invisíveis, tais como a gravidade e a coesão, que mantêm unidas em um 

único sistema as diferentes partes da estrutura cósmica – é fundamentalmente espiritual.13 
 
Não se deve esquecer: Henry More é filósofo e teólogo! 

 
1.3 A questão do referencial absoluto newtoniano 
 

Na história da mecânica, a primeira lei de Newton ou princípio da inércia promove a 

mudança conceitual do tudo o que se move é movido por alguma coisa, das físicas aristotélica e 

do impetus, para todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em 

                                                 
10 Koyré, s/ano, 146-150. 
11 Ibid., p. 150. 
12 Ibid., p. 146. 
13 Burtt, 1991, p. 117. 



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 
 

 17

linha reta a menos que seja compelido a mudar o estado em que se encontra por forças a ele 

aplicadas. 

Esse princípio traz consigo a equivalência dos estados de repouso e de movimento 

uniforme em linha reta, já que em ambos os casos a força líquida é nula. Mas o que significa, 

exatamente, afirmar-se que um corpo está em repouso? Ou em movimento? Afinal, um mesmo 

corpo pode estar estacionário para um observador mas em movimento para um outro. Assim, a 

primeira lei de Newton levanta a questão do referencial em que se especifica o estado dinâmico 

de um corpo. 

Cabe, então, a pergunta: em relação a quem ou a que ponto do espaço um corpo continua 

em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta quando livre de força ou sob 

a ação de força resultante nula? Em outras palavras, haverá ponto ou pontos especiais do espaço 

capazes de referenciar, de forma absoluta, tanto o repouso quanto o movimento? 

Enquanto que para um newtoniano essa é uma questão pertinente, para um aristotélico ela 

é destituída de sentido. A Terra, em repouso no centro do universo, é evidentemente o corpo 

segundo o qual se operam todas as mudanças, mas o aristotelismo, no campo da ciência, já está 

superado. 

Nas páginas que precedem o enunciado de suas três leis, no primeiro livro do Principia, 

Newton sustenta a existência de um referencial absoluto, um sistema de referência privilegiado, 

em relação ao qual o verdadeiro movimento (e repouso) de um corpo pode ser conhecido. O 

espaço absoluto, infinito, uniforme, homogêneo, imutável, que, por sua própria natureza, tem 

existência independente de qualquer objeto material, é, para Newton, esse referencial.  

Um corpo está em repouso absoluto se a sua posição não se altera em relação ao espaço 

absoluto. O deslocamento do corpo de um lugar para outro nesse espaço caracteriza o seu 

movimento absoluto. Dessa forma, é em relação a esse espaço que se pode especificar o 

verdadeiro movimento ou repouso de um objeto material. 

Por outro lado, um corpo se encontra em repouso em relação a um outro corpo (repouso 

relativo) se as relações espaciais entre ambos permanecem inalteradas. Caso isso não ocorra, os 

dois corpos apresentam um movimento relativo. 

Movimentos absoluto e relativo são ilustrados por Newton através do seguinte exemplo: 
  

Se a Terra está realmente em repouso, um corpo parado relativamente a um navio, em seu interior, 

mover-se-á verdadeira e absolutamente com a mesma velocidade com que o navio se movimenta na 

Terra. Mas se a Terra também se move, o verdadeiro e absoluto movimento do corpo surgirá em parte 

devido ao movimento verdadeiro da Terra em relação ao espaço imóvel e em parte devido ao 

movimento relativo do navio na Terra. Se o corpo também se mover relativamente ao navio, seu 

verdadeiro movimento surgirá em parte do verdadeiro movimento da Terra no espaço imóvel, e em 

parte dos movimentos relativos tanto do navio na Terra como do corpo no navio, e destes movimentos 

surgirá o movimento relativo do corpo na Terra. Assim, se aquela parte da Terra onde se encontra o 
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navio se move verdadeiramente para leste com uma velocidade de 10 010 partes, enquanto o navio, 

propriamente dito, com velas desfraldadas por um vento forte, se dirige para oeste, com uma velocidade 

expressa por 10 daquelas partes, um marinheiro caminhando no navio na direção leste, com 1 parte da 

velocidade mencionada, vai ser verdadeiramente levado através do espaço imóvel na direção leste, com 

uma velocidade de 10 001 partes, e relativamente à Terra, para oeste, com nove partes daquela 

velocidade.14 
 

Fica então claro que Newton concebe o movimento como uma relação entre dois corpos: 

quando um desses corpos é o espaço em si, o movimento é absoluto.15 

De um modo geral, para dois corpos quaisquer A e B, pode-se escrever que 
 

,    AeBeAB eee                                                                                                    ( 1 ) 
 

no qual  

ABe   :  representa o movimento de A em relação a B; 

Bee    :  denota o movimento de B em relação ao espaço absoluto, e; 

Aee    :  designa o movimento de A em relação ao espaço absoluto, e. 
 

Portanto, o movimento de A em relação a B é igual à diferença entre os movimentos absolutos de 

A e B, ou seja, 
 

 .    BeAeAB eee                                                                                                   ( 2 ) 
 

Mas como identificar um movimento absoluto? Sendo todos os pontos ou lugares do 

espaço absoluto idênticos, parece, em princípio, fadada ao insucesso qualquer tentativa de 

detectar o deslocamento de um corpo nesse espaço. Desse modo, é obviamente natural, para 

Newton, que a rotina do senso comum atue dentro da perspectiva relativa, isto é, que a 

localização e a mudança de posição dos corpos sejam sempre estimadas em relação a algum 

ponto de referência (um corpo animado ou inanimado). “Assim, em vez de lugares e movimentos 

absolutos, usamos lugares e movimentos relativos, e isto sem qualquer incoveniente em questões 

comuns.”16  

O que Newton alerta é para que não se considere o referencial estático que serve à 

descrição quotidiana de eventos, seja ele qual for, como um referencial absoluto, “pois pode ser 

que não haja um corpo realmente em repouso com relação ao qual os lugares e movimentos de 

outros possam ser referidos”17. 

Segundo Newton, há, inclusive, uma impossibilidade lógica associada à detecção do 

repouso absoluto de um corpo. Mesmo existindo algum objeto com esse atributo especial, por 

exemplo na região longínqua das estrelas fixas, ou talvez muito além delas, não é possível 
                                                 
14 Newton, 1990, p. 8. 
15 Ray, 1993, p. 139. 
16 Newton, 1990, p. 9. 
17 Ibid., p. 9. 
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identificá-lo, pois “é impossível saber, a partir das posições dos corpos uns com relação aos 

outros nas nossas regiões, se qualquer deles mantém a mesma posição [de repouso absoluto] com 

relação àquele corpo remoto...”18.  

Como se vê, Newton estende ao repouso absoluto uma propriedade associada ao repouso 

relativo. Isto é, se corpos que se encontram em repouso relativamente a um objeto qualquer, 

observável ou não, estão em repouso uns com relação aos outros, então dois ou mais corpos que 

estivessem em repouso absoluto estariam em repouso entre si. 

Além dessa dificuldade, há que se acrescentar uma outra. Um corpo supostamente em 

repouso no espaço absoluto newtoniano teria que estar livre da ação de forças, ou sob força 

resultante nula. Se houvesse entre os corpos apenas forças de contato, bastaria a ausência de 

contato ou a presença de forças de contato equilibradas sobre um determinado corpo para que 

isso se efetivasse, na prática, e, dessa forma, poder-se eleger tantos referenciais absolutos quantos 

satisfizessem a esse critério. O conceito de força, no entanto, extrapola os atos de puxar ou em-

purrar dos aristotélicos. O peso de um corpo manifesta uma ação da Terra sobre o corpo (e vice-

versa) sem que haja, necessariamente, contato direto entre ambos. De forma análoga, limalhas de 

ferro nas imediações de um ímã sofrem a sua influência, sendo por ele atraídas ou repelidas. 

Corpos eletrizados também se atraem ou se repelem, sem contato físico. Essa ação a distância, 

tão veementemente rejeitada pelos antigos, que traz consigo a idéia de força como uma interação 

entre dois corpos, está presente no universo como um todo. Com isso, constata-se que nenhum 

corpo está livre de força, pois rigorosamente perturba e é perturbado, em maior ou menor 

intensidade, por outros corpos. Sendo assim, somente se poderia conferir a um corpo o status de 

referencial absoluto caso se pudesse aferir como nula a força resultante sobre ele decorrente de 

sua interação com o resto do universo. 

Desse modo, não se pode determinar o movimento verdadeiro, absoluto, de um corpo por 

referência a qualquer outro objeto material, já que o que se tem, como certeza, é apenas o repouso 

relativo dos corpos. Ao caracterizar as diferenças entre movimentos absoluto e relativo em 

termos causais, Newton reforça ainda mais essa idéia. 

Sempre que uma força (resultante) age sobre um corpo, modifica-se o seu estado de 

repouso absoluto ou de movimento absoluto, isto é, o corpo apresenta uma aceleração em relação 

ao espaço absoluto (aceleração absoluta) durante o intervalo de aplicação da força. Contudo, a 

mudança relativa no estado dinâmico de um corpo não é prova de seu movimento absoluto, isto 

é, de que sobre ele está, necessariamente, agindo uma força. Para que se modifique o movimento 

de um corpo A em relação a um outro corpo B, não é preciso aplicar nenhuma força a A; é 

suficiente exercer uma força sobre B. A força aplicada a B altera, portanto, a aceleração de A em 

relação a B, mas não o movimento (ou repouso) de A em relação ao espaço absoluto. 

                                                 
18 Ibid., p. 9-10. 
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Uma outra diferença está no fato de que, enquanto o movimento absoluto de um corpo é 

compulsoriamente modificado por uma força (resultante) a ele aplicada, em um movimento 

relativo isso não é necessariamente o que ocorre. Quando sobre dois corpos idênticos A e B agem 

forças iguais modificam-se os movimentos absolutos de A e B enquanto perdura a ação das 

forças, mas não o movimento relativo. 

Portanto, “qualquer movimento relativo pode ser modificado quando o movimento 

verdadeiro permanece inalterado, e o relativo pode ser preservado quando o verdadeiro sofre 

qualquer modificação”19. Definitivamente, não é através de considerações sobre o movimento 

relativo per si, isto é, da evidência empírica de possíveis variações no estado dinâmico de um 

corpo por referência a um outro corpo material, que se vai chegar ao movimento absoluto, e ao 

espaço absoluto. Será mesmo possível, então, detectar um movimento absoluto? Do ponto de 

vista de Newton sim, que diz que “o caso não é de todo desesperador, pois temos argumentos 

para nos guiar parcialmente a partir dos movimentos aparentes, que são as diferenças dos mo-

vimentos verdadeiros [eq.(2)], e parcialmente a partir das forças, que são as causas e os efeitos 

dos movimentos verdadeiros”.20 

É fazendo uso do efeito da ação de forças inerciais na rotação de dois sistemas físicos 

distintos – o constituído por um balde com água em seu interior e o formado por dois globos 

ligados por um fio – que Newton prova, ou espera provar, a existência do espaço absoluto.  

 
1.4 A experiência do balde 
 

A célebre experiência do balde, desenvolvida por Newton, ilustra, segundo ele, um 

movimento circular verdadeiro, absoluto. Ela tem a seguinte descrição: 

Inicialmente, prende-se um balde à extremidade livre de uma longa corda vertical. A se-

guir, torce-se fortemente a corda, coloca-se água dentro do recipiente e libera-se o sistema ao se 

evidenciar a situação de repouso do líquido em relação ao balde. Quando a corda começa a se 

desenrolar constata-se que apenas o recipiente gira, permanecendo a superfície da água plana e 

estacionária (Fig.1.3a). Por atrito, a parede interna do balde transmite movimento às partículas de 

água em suas imediações; estas, por sua vez, comunicam movimento às suas vizinhas, desencade-

ando um processo que faz a água girar em relação ao balde. Ao revolucionar, a água afasta-se da 

posição central do recipiente, isto é, do eixo de rotação do movimento circular, ascendendo pelas 

suas bordas, o que confere à sua superfície uma forma côncava (Fig.1.3b). Quanto mais rápido é 

o movimento, maior é a concavidade da água, que atinge o limite máximo quando a água e o 

balde apresentam movimento relativo nulo, ou seja, quando ambos giram com a mesma 

velocidade angular (Fig.1.3c).  
 

                                                 
19 Ibid., p. 11. 
20 Ibid., p. 13. 
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                                ( a )                           ( b )                           ( c )                     

 

Fig. 1.3 - A experiência do balde: ( a ) quando o balde começa a girar a água não se move 

em relação a ele, e sua superfície é plana. ( b ) Com a continuidade do movimento, a água 

passa a se movimentar em relação ao balde e sua superfície se encurva. ( c ) No instante 

que as velocidades angulares do balde e da água são iguais, não há movimento relativo 

entre eles, e a concavidade da água é máxima.   
 

Assim, a superfície da água tem forma plana e côncava em duas situações de repouso da 

água em relação ao balde. É plana quando o movimento relativo da água no recipiente é máximo. 

Nesse caso, não havendo nenhum afastamento do líquido em relação ao eixo de rotação, constata-

se que o seu movimento circular e verdadeiro ainda não teve início.  

À medida que o líquido sobe pelas paredes do recipiente, o movimento relativo entre a 

água e o balde decresce. Quando a concavidade da água é máxima, ela fica novamente em 

repouso em relação ao balde; mas agora o seu movimento circular e verdadeiro (em relação ao 

espaço absoluto) é máximo.  

Detendo-se bruscamente o balde21, observa-se que o movimento da água em relação ao 

recipiente volta a ser máximo. Como, por alguns instantes, a concavidade da água permanece 

inalterada, tem-se novamente uma situação contraditória em termos de movimento relativo: tanto 

quando está em movimento máximo em relação ao balde quanto em repouso em relação a ele, a 

água mostra a mesma superfície côncava.  

Efetivamente, o balde não é um referencial adequado para a descrição completa do 

movimento da água. A água é um corpo acelerado, que sofre a ação de forças inerciais. Essas for-

ças, que Newton designa por forças de afastamento do eixo de rotação, explicam a concavidade 

do líquido. Como resume Ghins22:  

- As forças centrífugas não podem ser atribuídas a uma causa material externa; têm sua 

origem no próprio movimento. São forças internas, ou ainda, forças de inércia; 

- As forças de inércia são reais. Assim, devem ter uma causa ou uma fonte real; 

- As forças de inércia são os efeitos de uma modificação do estado de movimento retilíneo 

uniforme em relação a um sistema de referência real. Esse referente físico não é o balde, nem as 

estrelas, nem qualquer corpo material. É o espaço absoluto, real e imaterial! 

Para demonstrar que também as estrelas “fixas” não servem como referencial para o 

                                                 
21 Implementando-se mais uma ação no experimento de Newton, meramente didática. 
22 Ghins, 1991, p. 43-44. 
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verdadeiro movimento de um corpo, Newton desenvolve uma nova experiência, dessa vez de 

pensamento.   

 

1.5 A experiência de pensamento dos globos em rotação 
 

Na experiência do balde, a forma da água em movimento depende, em parte, da força 

gravitacional da Terra. É possível eliminar essa variável examinando aspectos do movimento 

relativo e do movimento absoluto de um sistema físico situado em um imenso espaço vazio. É aí 

que dois globos idênticos, ligados um ao outro por meio de uma corda, giram em torno do centro 

de gravidade do sistema.  

A revolução dos globos determina a existência de uma tensão na corda, como resultado da 

tendência que os corpos têm de se afastar do eixo do movimento (Fig. 1.4). Essa tensão é 

mensurável, de modo que, se forças de mesma intensidade e direção, mas de sentidos opostos, 

fossem aplicadas simultaneamente em cada globo, poder-se-ia inferir o aumento ou a diminuição 

de seus movimentos, a partir do acréscimo ou decréscimo da tensão na corda.  
 

                                
Fig. 1.4 - A experiência dos globos: quando os corpos giram em torno do centro de 

gravidade do sistema, há uma tensão na corda devido a tendência dos globos de se 

afastarem do eixo de rotação. 
 

A presença de forças de inércia sobre um sistema constitui uma clara indicação de seu 

movimento em relação ao espaço absoluto. Por conseguinte, não importa se os globos se 

encontrem ou não em um espaço desprovido de matéria, onde não há nada externo ou sensível 

com o qual eles possam ser comparados. Esse fato é mesmo irrelevante, já que para se ter 

evidência inequívoca do movimento absoluto dos dois globos é suficiente, apenas, a análise 

interna do sistema, via tensão na corda. Newton enfatiza isso quando conclui a sua discussão 

sobre esse exemplo:   
 

Porém, se naquele espaço fossem colocados alguns corpos remotos que mantivessem sempre uma dada 

posição uns com relação aos outros, como as estrelas fixas em nossas regiões, não teríamos como 

determinar, a partir da translação relativa dos globos entre aqueles corpos, se o movimento pertence aos 
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globos ou aos corpos. Mas se observássemos a corda e descobríssemos que sua tensão era aquela 

mesma tensão que os movimentos dos globos exigiam, poderíamos concluir que o movimento estava 

nos globos e que os corpos estavam em repouso; então, finalmente, a partir da translação dos globos 

entre os corpos, poderíamos obter a determinação dos seus movimentos.23  
 

Os globos giram em relação às estrelas; as estrelas giram em relação aos globos: no 

âmbito da relatividade dos movimentos, da cinemática rotacional, as velocidades angulares de um 

sistema em relação a outro são iguais em módulo; diferem apenas no sentido do vetor velocidade 

angular, nada mais. 

A existência de tensão na corda assegura o movimento absoluto dos globos em relação ao 

espaço absoluto (e o movimento absoluto dos globos em relação às estrelas, se elas estivessem 

em repouso em relação ao espaço absoluto). Inversamente, se os globos estivessem em repouso 

em relação ao espaço absoluto, então seriam as estrelas que apresentariam movimento absoluto 

em relação aos globos (e ao espaço absoluto). Nesse caso, não haveria tensão na corda. 

 

1.6 O sensorium de Deus 
 

Em uma obra de David Gregory (1705), o autor diz que estava com Newton quando este 

manifestou dúvida sobre como intitular uma das sete questões que pensava incluir na edição 

latina da Optica (1706). “O que é que preenche o espaço vazio de corpos?, questionava Newton. 

Segundo Gregory: 
 

A simples verdade é que ele crê que Deus é onipresente no sentido literal [do termo]. E que, tal como 

somos sensíveis a [percebermos] objetos no lugar de onde as suas imagens são transmitidas ao nosso 

cérebro, também Deus, estando intimamente presente em todas as coisas, deve ser sensível a [perceber] 

todas as coisas: com efeito, ele supõe que assim como Deus está presente no espaço em que não há 

corpo algum, Ele está também presente no espaço em que está igualmente presente um corpo.24  
Conforme Koyré: 

 

O Deus de Newton não é simplesmente um Deus ‘filosófico’, a impessoal e indiferente Causa Primeira 

dos aristotélicos, nem o Deus de Descartes ou de Leibniz, que são – aos olhos de Newton – deuses 

completamente indiferentes e ausentes do mundo. O Deus de Newton é – ou pelo menos Newton 

pretende que ele seja – o Deus da Bíblia, o Senhor efetivo e o Soberano do mundo por ele criado.25    
 
Com a sua filosofia mecanicista, Descartes exclui a presença contínua de Deus na 

natureza, e isso é inaceitável para Newton. Efetivamente, há um ser que governa todas as coisas e 

ele é eterno, onipresente, onipotente, onisciente, absolutamente perfeito. Embora se intuie alguns 

                                                 
23 Newton, 1990, p. 13-14. 
24 Koyré, s/ano, p. 201. 
25 Ibid., p. 217. 
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de seus atributos – que bem podem ser os vinte, mencionados por More – o conhecimento que se 

tem da sua natureza e de seus desígnios é semelhante ao que um homem cego tem das cores, diz 

Newton no Escólio Geral do Livro III do Principia. As paixões e os sentimentos humanos a Ele 

atribuídos são meras alegorias.  

Mencionando não ter sido capaz de descobrir a causa da gravidade a partir dos 

fenômenos, e que assim não simula qualquer hipótese (hipothesis non fingo), “pois tudo que não 

é deduzido dos fenômenos deve ser chamado uma hipótese; e as hipóteses, quer metafísicas ou 

físicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental”26; mas 

que é suficiente que ela (a gravidade) exista, e que aja de acordo com a lei que ele inferiu, 

Newton conclui o Escólio Geral escrevendo sobre um certo espírito sutil, ainda desconhecido, 

que penetra e jaz escondido nos corpos:  
 

Um espírito através de cuja força e ação as partículas dos corpos se atraem entre si a distâncias 

próximas, e se unem, se contíguas; e os corpos elétricos operam a distâncias maiores, tanto repelindo 

como atraindo os corpúsculos vizinhos; e a luz é emitida, refletida, refratada, infletida, e esquenta os 

corpos; e toda a sensação é excitada e os membros dos corpos animais movem-se ao comando da 

vontade, notadamente pela vibração desse espírito, mutuamente propagada ao longo dos filamentos 

sólidos dos nervos, dos órgãos exteriores dos sentidos até o cérebro, e do cérebro até os músculos. Mas 

essas são coisas que não podem ser explicadas em poucas palavras, nem estamos providos daquela 

suficiência de experimentos que é requerida para uma determinação precisa e para uma demonstração 

das leis pelas quais esses espíritos elétricos e plásticos operam.27     
 

Esse espírito, em suas diferentes manifestações, tem semelhanças notórias com o espírito 

da natureza de Henry More, o instrumento da vontade divina. Para Newton, o espaço absoluto 

não é somente real, é também qualquer coisa de divino. Ele é o sensorium de Deus.   

Na questão 28 da Optica, Newton retoma as críticas ao mundo frio e mecânico de 

Descartes, argumentando que os movimentos regulares e duradouros dos corpos celestes não 

podem ser explicados pelos turbilhões de matéria cartesiano; e que, em nível microscópico, essa 

matéria deteria os movimentos vibratórios que constituem o calor28. A existência desse fluido 

denso faria definhar toda a estrutura da natureza. Não sendo possível sustentá-lo, pela falta de 

evidência, deve-se rejeitá-lo, e com isso também negar a concepção de Descartes de que a luz 

consiste em uma pressão ou movimento que se propaga através desse meio contínuo.  

Em carta endereçada a Richard Bentley (1662-1742), vários anos antes da publicação da 

Optica, Newton reitera que a ordem do sistema solar não é o resultado de uma causa cega ou 

fortuita. As quantidades de matéria do Sol, dos planetas, dos corpos que orbitam os planetas 

(quatro em torno de Júpiter, cinco ao redor de Saturno e a Lua em torno da Terra), bem como a 

                                                 
26 Newton, 1996, p. 258.  
27 Ibid., p. 259. 
28 Newton associa o calor, erradamente, ao movimento vibratório dos constituintes da matéria. 
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extensão das órbitas e as velocidades desses corpos, a inclinação do eixo da Terra... tudo isso 

requereu valores e propriedades estabelecidas por uma causa inteligente, por um hábil mecânico e 

geômetra, para criar e proporcionar a estabilidade dessa complexa estrutura.  

 A relação de Deus com a sua magnífica obra é explicitada na Questão 31 da Optica. A 

uniformidade maravilhosa do sistema planetário, os corpos dos animais, as leis que governam 

esse mundo, tudo o que existe, enfim,  
 

(...) não pode ser o efeito de nada além do que a sabedoria e habilidade de um agente sempre vivo, 

poderoso, que, estando em todos os lugares, é mais capaz por Sua vontade de mover os corpos em Seu 

sensório uniforme ilimitado, e desse modo formar e reformar as partes do Universo, do que nós somos 

capazes, por nossa vontade, de mover as partes de nossos próprios corpos.29      
 

Newton admite que as ações mútuas entre os cometas e os planetas podem causar 

instabilidades no sistema, com o passar do tempo. Porém, Deus zela por sua obra e, “de maneira 

científica”, faz as reformulações necessárias.  
 

Assim, Newton aparentemente segue um postulado de extrema importância; pressupõe, como todos os 

que trazem um interesse estético à ciência, que a ordem incomparável, a beleza e harmonia que 

caracterizam o reino celeste como um todo, deve ser preservada eternamente. Não será preservada pelo 

espaço, pelo tempo, pela massa e pelo éter, apenas; sua preservação requer o exercício contínuo daquela 

vontade divina que escolheu livremente essa ordem e harmonia como os propósitos do seu primeiro 

esforço criador. Do arquétipo ao todo, Deus agora desceu para tornar-se uma categoria, entre outras; a 

ordem contínua, o sistema e a uniformidade, conforme observados no mundo, são inexplicáveis de outra 

forma senão pela sua existência.30    
 

Para muitos, entretanto, Newton foi longe demais no relacionamento de Deus com a sua 

obra. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) é um crítico à altura do significado dos conceitos 

envolvidos.  

Segundo Leibniz, não se pode aceitar que o espaço infinito seja o sensório de Deus – que 

o Ser Supremo, presente em toda a parte, necessite de um órgão da sensação para perceber tudo 

com a clareza de sua grandeza. Muito menos, ainda, que de tempos em tempos sejam necessários 

certos ajustes em sua obra. Um ser perfeito não exercita a imperfeição e nem dispõe de órgãos.  

Em carta à Princesa de Gales, em 1715, Leibniz critica esses conceitos da física 

newtoniana. Se Deus precisasse de algum meio para sentir as coisas, elas não dependeriam 

inteiramente dele e, portanto,  não seriam objetos da sua criação. 
 

Newton e seus asseclas têm ainda uma divertidíssima opinião sobre a obra de Deus. Conforme eles, 

Deus de vez em quando precisa dar corda em seu relógio, porque senão ele deixaria de andar. O 

                                                 
29 Newton, 1996, p. 297; Newton, 2002, p. 291-292. 
30 Burtt, 1991, p. 228-229. 
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cientista não teve visão suficiente para imaginar um movimento perpétuo. Essa máquina de Deus é até 

tão imperfeita, segundo eles, que o Criador se vê obrigado de quando em quando a desengraxá-la por 

um concurso extraordinário, e mesmo arranjá-la, como um relojoeiro faz com sua obra, o qual será tanto 

pior artesão quanto mais vezes se vir obrigado a retocar e corrigir seu trabalho. Na minha opinião, a 

mesma força e vigor subsiste sempre, passando somente de matéria em matéria, conforme as leis da 

natureza e a bela ordem preestabelecida. E creio que, quando Deus faz milagres, não é para suprir as 

necessidades da natureza, mas sim as da graça.31 
 
A Princesa, digna de estabelecer relações com Leibiniz e Newton, conforme François-

Marie Arouet (1694-1778) – conhecido pelo pseudônimo de Voltaire –, promove então uma 

disputa por cartas entre Leibniz e Samuel Clarke (1675-1729), discípulo de Newton, sobre as 

idéias metafísicas do sábio inglês. 

Em resposta a Leibniz, Clarke diz que, justamente por estar em toda a parte, Deus percebe 

tudo por sua presença imediata, e assim pode agir segundo os seus propósitos. É nesse sentido 

que o espaço é o seu sensório, isto é, o lugar da sensação. “O olho, a orelha, etc., são órgãos, mas 

não sensórios. Aliás, o Cavaleiro Newton não diz que o espaço é um sensório, mas que é 

comparativamente e por assim dizer o sensório, etc.”. 

Segundo o Dr Clarke: 
 

Embora Deus esteja presente em todo o universo, não se segue que ele seja a alma do mundo. A alma 

humana é uma parte de um composto de que o corpo é a outra parte; e essas duas partes atuam 

mutuamente uma sobre a outra, como sendo as partes de um mesmo todo. Deus, porém, está no mundo, 

não como uma parte do universo, mas como um governante. Age sobre tudo, e nada age sobre ele. Não 

está longe de cada um de nós, porque nele nós (e todas as coisas que existem) temos a vida, o 

movimento e o ser.32   
 
Em qualquer reino, é necessária a presença e a ação constantes de um soberano. O título 

de rei ou governante só cabe àquele que efetivamente exerce a função de zelar pelo seu domínio, 

mostrando sabedoria, ordenando e dispondo as coisas como julga necessário.  

Para Clarke (e Newton), os que consideram que o universo dispensa a ação contínua de 

Deus, como um relógio do relojoeiro, depois de colocado a funcionar, defendem uma doutrina 

que leva à sua exclusão do mundo. “Isso é impossível, visto que não há forças na natureza que 

sejam independentes de Deus como as forças dos pesos e das molas são independentes dos 

homens”. No universo, é preciso “o exercício perpétuo do poder e do governo de seu autor”33. 

A controvérsia Leibniz-Clarke é famosa na história da ciência. Cheia de sutilezas, ela 

envolve um confronto entre gigantes.  

                                                 
31 Leibniz, 1979, p. 169. 
32 Ibid., p. 176. 
33 Ibid., p. 175. 
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1.7 A rejeição de Mach ao espaço absoluto newtoniano 
 
Quando se analisa o movimento relativo uniforme de dois corpos, como os barqueiros de 

Oresme34, que tendo apenas um ao outro como ponto de referência não podem precisar quem se 

movimenta, coloca-se em evidência uma situação física que parece conferir a um movimento 

com velocidade constante um caráter diferenciado em relação a outras formas de movimento. De 

fato, o princípio da relatividade de Galileu (Capítulo 2) estabelece a equivalência física de todos 

os referenciais não acelerados. 

Contudo, se em determinadas situações não se pode ter certeza de se estar parado ou em 

movimento retilíneo uniforme, pela falta de um referencial privilegiado, o mesmo não ocorre 

quando estão envolvidas variações de velocidade. Nesse caso, sem ser necessária nenhuma 

comparação externa, o observador sabe que se movimenta, pelas forças que experimenta nessa 

condição física.  

No entanto, se a velocidade é um conceito que explicita a mudança temporal de posição 

de um corpo em relação a um dado referencial, por que variações de velocidade parecem 

dispensar o referente físico? Será que não existe alguma comparação implícita ou oculta cada vez 

que se experimenta um movimento acelerado ou quando se faz referência a ele?35 

Com os experimentos do balde e dos globos em rotação, Newton prova, ou espera provar, 

a existência do movimento absoluto, isto é, do movimento em relação ao espaço absoluto. Na sua 

argumentação, explicita a existência de uma ação do espaço sobre a matéria que produz as forças 

inerciais envolvidas. Mas não há qualquer reação da matéria sobre o espaço como, em princípio, 

seria de se esperar, de acordo com a terceira lei de Newton, pois o espaço não é influenciado pela 

presença de seu conteúdo material.  

O físico e filósofo austríaco Ernst Mach rejeita o espaço absoluto newtoniano. A sua 

objeção a esse conceito é sustentada, em parte, por uma visão de ciência que não concede 

nenhum papel relevante a grandezas não observáveis em uma teoria científica. Quando muito, e 

na melhor das hipóteses, elas teriam uma função meramente instrumental. O espaço absoluto é 

um desses exemplos: não é diretamente apreensível, não pode ser observado; é um conceito 

metafísico e, como tal, destituído de valor em uma ciência empírica como a física. 

As teorias científicas não devem estabelecer vínculos causais com entidades não 

observáveis. Devem se ater aos fatos, servir de instrumentos para descrever e prever o que pode 

ser observado. Os positivistas (empiristas) lógicos, e com eles Mach, aceitam como axiomas um 

conjunto reduzido de proposições fundadas na experiência sensível, em uma fisiologia dos 

sentidos. Cabendo à filosofia a análise lógica da ciência, atribuem grande importância a precisão 

da linguagem – a matematização dos fenômenos – e à lógica indutiva.  

                                                 
34 Peduzzi, 1998, p. 296; Peduzzi, 2015, p. 67. 
35 Greene, 2005, p. 42. 
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Em uma ciência que cultiva o espírito antimetafísico, que combina o empirismo à lógica 

formal para a sua análise, questões relativas à natureza da descoberta científica não têm nenhuma 

relevância. Assim, para os positivistas, o conceito de espaço absoluto da mecânica newtoniana 

não pertence ao contexto de justificação da teoria. Sendo inacessível aos sentidos, esse conceito 

faria parte do contexto da descoberta: 
 

Se Newton introduz a noção de espaço absoluto, dizem eles, é porque ele tem crenças compartilhadas 

por muitas pessoas da sua época – em particular, as idéias neo-platônicas de Henry More, 

contemporâneo de Newton. Mas essas crenças, embora apareçam no Principia, pertenceriam de fato ao 

contexto de descoberta, ao conjunto de idéias e crenças que compunham o ambiente intelectual em que 

Newton se criou.36 
 

 
 

Fig. 1.5 - Ernst Mach (1838-1916). 
 

O certo é que Mach discorda do pressuposto newtoniano de que as forças inerciais em um 

objeto acelerado resultam de uma ação do espaço absoluto sobre o corpo. Para Mach, elas se 

devem à interação do objeto com os demais corpos do universo.  

Assim, Mach rejeita a afirmação newtoniana de que em um universo vazio, a não ser pela 

presença de dois globos ligados por um fio, a tensão no fio é um indicador inequívoco de que 

esse sistema está girando em relação ao espaço absoluto. Ele argumenta que Newton faz uma 

generalização indevida quando considera que os resultados dos experimentos realizados no 

laboratório são também válidos em um espaço essencialmente vazio. 

Segundo Mach, não pode haver nenhuma tensão no fio do experimento dos globos de 

Newton (em um universo vazio) porque esse sistema não interage com nenhum outro corpo. 

Além disso, conceitos como translação, rotação, velocidade e aceleração demandam um referente 

físico – não possuem significado absoluto. Em um universo vazio, um corpo não tem como saber 

                                                 
36 Ghins, 1986. 
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se está ou não em movimento. Nessas condições, é fisicamente impossível, e destituído de 

significado lógico, procurar estabelecer qualquer distinção entre girar ou não girar.  

As diferenças conceituais entre Newton e Mach são enfatizadas pelo físico brasileiro 

André K. T. Assis (1962-)37 em uma experiência de pensamento na qual o balde, a água e a Terra 

estão em repouso em relação ao espaço absoluto e as estrelas fixas giram com velocidade angular 

  (oposta à do experimento real realizado por Newton) em torno do eixo de simetria do balde. 

Nesse caso, que forma teria a água?  

Para Newton, a superficíe da água seria inegavelmente plana, pois a água se encontra em 

repouso em relação ao espaço absoluto e as estrelas não exercem força gravitacional líquida sobre 

as moléculas do líquido. “Como sua lei da gravitação universal não depende da velocidade nem 

da aceleração, vem que um conjunto de cascas esféricas girando ou paradas não vão exercer 

nenhuma força resultante em nenhum corpo interno, qualquer que seja sua posição ou 

movimento”38. 

Do ponto de vista de Mach, o que importa é a rotação relativa entre a água e as estrelas 

fixas. Como nessa experiência de pensamento tal movimento relativo é o mesmo que o da 

experiência real desenvolvida por Newton, a superfície da água apresentaria uma forma côncava. 

Contudo, como alerta Assis:  
 

Obviamente esta experiência de pensamento... não é completamente equivalente à experiência real de 

Newton. A equivalência cinemática somente seria completa se a Terra girasse junto com as estrelas 

fixas com ẑ em relação ao balde e à água. Mas estamos desprezando aqui as forças tangenciais (que 

estão num plano perpendicular ao eixo de giro) exercidas pela Terra girante sobre as moléculas da água. 

Isto é, estamos assumindo que a força exercida pela Terra sobre a água é essencialmente seu peso 

apontando para baixo, não interessando a rotação da Terra em relação à água.    
 
Entretanto, Mach não demonstrou como o conteúdo material do universo é capaz de agir 

sobre um determinado corpo. “Mach deixou claro que a matéria distante como o conjunto das 

estrelas fixas estabelecem um excelente sistema inercial. Mas ele também não explicou esse fato, 

nem indicou como essa conexão entre as estrelas distantes e os referenciais inerciais 

determinados localmente poderia surgir”39. 

 
1.8 Referencial inercial  
 

No prefácio que faz ao livro Concepts of space: the history of theories of space in physics, 

do físico e historiador Max Jammer40, publicado em 1953, Einstein discute duas diferentes 

                                                 
37 Assis, 1999, p. 70-72. 
38 Ibid., p. 71. 
39 Ibid., p. 74. 
40 Jammer, 1993.  



1. Sobre o referencial absoluto newtoniano 

 30

conceituações sobre a natureza do espaço: a) não há espaço se não existe matéria e b) o espaço 

tem existência independentemente de qualquer objeto material.  

Em suas considerações, Einstein destaca que o conceito de espaço é de difícil 

compreensão intuitiva. Para ele, esse conceito está ligado a um outro, psicologicamente mais 

simples – o de lugar (local). 

Caracteriza-se um lugar por um determinado conjunto de objetos materiais, ou corpos, 

dispostos de alguma maneira. A localização de um corpo neste lugar é especificada em função da 

sua relação espacial com outros corpos. Assim, espaço (lugar) e matéria estão indissoluvelmente 

ligados. O espaço nada mais é do que uma espécie de disposição de objetos materiais. Não 

havendo matéria, não há espaço. Portanto, não existe o vazio.  

É possível relacionar essa primeira concepção de espaço com a de Descartes. Conforme 

escreve Einstein, em um outro texto: “Descartes raciocinava mais ou menos da seguinte maneira: 

o espaço é idêntico à extensão; a extensão está ligada ao corpo; por conseqüência, não há espaço 

sem corpos – isto é, não há espaço vazio”41. 

Uma segunda conceituação de espaço, sutil e complexa em sua essência, opõe-se a esta. O 

seu significado pode ser apreendido considerando-se, inicialmente, uma caixa fechada contendo 

objetos em seu interior. O número de objetos que ela comporta e a forma como estão distribuídos 

é função do espaço interno disponível. Claramente, o termo espaço encerrado pela caixa designa 

a região delimitada por seus contornos. Esse espaço é diferente para diferentes caixas, e isto 

independe das caixas conterem ou não objetos em seu interior. Nesses termos, o espaço definido 

pelos limites físicos da caixa é tão real quanto qualquer objeto em seu interior, ou o material de 

suas paredes. Ou seja, ele possui significado independentemente de qualquer objeto material.  

Como o espaço encerrado por uma caixa não depende da espessura de suas paredes, pode-

se reduzi-las a zero por uma operação de pensamento simples. Assim, a caixa deixa de existir, 

mas não o espaço. Da elaboração desse conceito de espaço, a partir do conceito funcional de 

caixas que podem conter objetos e sempre ser contidas por outras caixas, emerge não apenas uma 

generalização evidente, mas um conceito-chave na física de Newton: 
 

Desta forma, por uma extensão natural do conceito de espaço da caixa pode-se chegar ao conceito de 

um espaço (absoluto) independente, ilimitado em extensão, no qual todos os objetos materiais estão 

contidos. Então, um objeto material não situado no espaço é simplesmente inconcebível; por outro lado, 

no referencial desta formação de conceito, é inteiramente concebível que um espaço vazio possa 

existir.42 
 
Segundo Einstein, o conceito de espaço b) foi enriquecido por Newton ao lhe conferir o 

adjetivo de absoluto e elegê-lo como referencial para a descrição do verdadeiro estado de um 

                                                 
41 Balibar, 1988, p. 104. 
42 Jammer, 1993, p. xv. 
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corpo. A validade da primeira lei de Newton está atrelada à existência desse sistema de referência 

universal, que emerge face à impossibilidade lógica e experimental da identificação do repouso 

absoluto de um objeto material.  

Contudo, como o espaço absoluto é inacessível à percepção sensorial, qual é, então, a sua 

utilidade prática? Analisando o movimento relativo na experiência dos dois globos em rotação, 

quando menciona não se poder determinar se o movimento pertence aos globos ou às estrelas 

fixas, fica explícito o uso por Newton desse conjunto de corpos distantes, que mantêm inalteradas 

as suas posições relativas, como um possível referencial para o movimento dos globos. Mas o 

referencial das estrelas fixas não é um substituto do referencial absoluto newtoniano. Para 

Newton, o referencial absoluto é único, e este referencial é o espaço absoluto. 

Frente a essa situação, pouco se acrescenta ao se dizer que um referencial inercial é um 

sistema de referência que se move com velocidade constante, ou que se encontra em repouso em 

relação ao espaço absoluto. Ou ainda, que é aquele no qual é válida a primeira lei de Newton. 

Que referencial é esse, afinal, que vai dar validade ao uso das duas primeiras leis de Newton (já 

que a terceira é independente do referencial adotado) na descrição prática do movimento dos 

corpos? 

A Terra não é um referencial inercial, pois nenhum observador ligado a ela ou a qualquer 

corpo em rotação está livre de força. Porém, em um sem-número de situações físicas de interesse, 

os efeitos não inerciais decorrentes dessa rotação são desprezíveis. Nesse caso, a Terra pode ser 

considerada como um referencial inercial. O navio de Galileu (e de Giordano Bruno), que se 

movimenta com velocidade constante em um tempo de calmaria, e o trem de Einstein, em trans-

lação uniforme, que servem à discussão de vários experimentos, pressupõem a Terra como um 

sistema de referência inercial. Em geral, essa suposição é válida para experiências de curta 

duração, como as realizadas em laboratórios didáticos, e restritas a pequenos segmentos da 

superfície terrestre. No caso de um estudo com o pêndulo de Foucault, por exemplo, que 

demanda tempos muito maiores de observação, a Terra não é o referencial mais apropriado.  

O Sol, que rotaciona em torno de seu eixo e se movimenta, como as demais estrelas da 

Via Láctea, ao redor do centro de gravidade da galáxia, também não é um referencial inercial. 

Mas pode vir a sê-lo em certas circunstâncias, como quando se descreve cinemática e 

dinamicamente o movimento de um planeta em relação a ele.   

A Via Láctea, galáxias do grupo local, galáxias “distantes”, o referencial no qual a 

radiação cósmica de fundo é isotrópica, etc. podem ser bons sistemas de referência para o estudo 

de um sistema físico, mas também podem se mostrar incomodamente supérfluos e 

desnecessários.  

A argumentação desenvolvida conduz, necessariamente, a uma definição operacional de 

sistema de referência inercial: um sistema inercial é um sistema de referência no qual a lei da 

inércia ‘parece’ (é tudo o que se pode dizer, na verdade) ser válida. Ou, se se preferir, é um 
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referencial no qual se ‘supõe’ valer (dentro de uma determinada aproximação) a lei da inércia. 

Nesse sistema, um corpo está estacionário ou em translação uniforme se não há força resultante 

atuando sobre ele. 

Uma vez caracterizado um sistema de eixos coordenados como um referencial inercial, 

qualquer outro sistema em repouso ou em translação uniforme em relação a esse referencial será, 

também, um sistema inercial. 

Não há um referencial especial, privilegiado: todos os referenciais inerciais oferecem 

perspectivas equivalentes para o estudo de um sistema mecânico. Dito de outra maneira, as leis 

da mecânica são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais. Esse enunciado é 

conhecido como o princípio da relatividade da física clássica, ou princípio da relatividade de 

Galileu. 

De acordo com esse princípio, nenhuma experiência mecânica conduzida em um sistema 

inercial pode conferir repouso ou movimento a esse sistema. A própria indagação a esse respeito 

resulta sem significado face à completa descontextualização dos conceitos de espaço, repouso e 

movimento absolutos em um mundo onde, de fato, apenas a relatividade do repouso e do 

movimento faz sentido. 

A teoria da relatividade especial, discutida no capítulo 6, altera radicalmente as noções de 

espaço e tempo da física clássica. Negando a existência de um sistema universal de referência, 

seja ele o espaço absoluto de Newton ou o éter estacionário, Einstein reformula o princípio da 

relatividade de Galileu para enfatizar que as leis da Física (e não só da mecânica) são as mesmas 

(isto é, quando matematicamente escritas possuem a mesma forma) em todos os sistemas de 

referência inerciais. Não obstante, há ainda um longo caminho até Einstein, e do próprio Einstein 

à relatividade geral (capítulo 7). 
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2.1 A transformação de Galileu 
 

Considerando-se os problemas do referencial absoluto newtoniano como um referencial 

privilegiado na física, é na perspectiva do movimento e do repouso relativo que se deve abordar a 

mecânica. Conforme Einstein, deve-se deixar de lado “esta obscura palavra espaço, com a qual, 

para sermos sinceros, não somos capazes de imaginar coisa alguma”1.  

Para fins de clareza no estudo de um movimento, deve-se falar desse movimento em 

relação a um corpo de referência, ou sistema de coordenadas, ou sistema de referência. 

“Chamamos de sistema de coordenadas galileano um sistema de coordenadas cujo estado de 

movimento é tal que, relativamente a ele, a lei da inércia é válida”2. Se um sistema de 

coordenadas efetua um movimento uniforme e sem rotação em relação a um sistema galileano 

(inercial), então esse sistema também será um sistema galileano. Em outras palavras, todos os 

sistemas de referência que se movem em translação relativa uniforme oferecem perspectivas 

equivalentes para o estudo de um sistema mecânico.  

Nesse contexto, faz-se necessário explicitar como se dá a passagem de coordenadas de um 

referencial inercial a outro para, a partir daí, estabelecer as conexões existentes entre as 

velocidades e as acelerações que os diferentes observadores desses sistemas atribuem a um 

mesmo sistema físico. 

Assim, sejam S e S’ dois sistemas de referência inerciais que no instante 0'
00  tt  pos-

suem eixos e origens coincidentes. O sistema S’ se movimenta com velocidade ivv


  em 

relação a S. 

Para um observador O, situado na origem do referencial S, um ponto P, qualquer, tem 

coordenadas x, y e z. Esse mesmo ponto possui coordenadas x’, y’, e z’ para um observador O’, 

situado na origem de S’. Como o movimento relativo dos dois sistemas ocorre ao longo da 

direção X (Fig. 2.1), as coordenadas de P nos dois sistemas estão relacionadas pelas equações 
 

,    ' vtxx                                                                                                             ( 1 ) 
 

,  ' yy                                                                                                                   ( 2 ) 
 

.  ' zz                                                                                                                    ( 3 ) 
 
Além disso, tem-se, também, 
 

,  ' tt                                                                                                                     ( 4 ) 
 
já que se constitui em um axioma da mecânica newtoniana a universalidade do tempo, isto é, seu 

caráter absoluto. Em outras palavras, a mensuração do tempo não depende do estado do observa-

dor. 

                                                 
1 Einstein, 1999, p. 16. 
2 Ibid., p. 18. 



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 

 37

As equações ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) e ( 4 ) representam a transformação de Galileu do sistema S 

para o sistema S’. A transformação inversa pode ser obtida a partir de ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) e ( 4 ), 

substituindo v  por v  (já que para um observador em S’ o sistema S se desloca no sentido 

oposto ao da orientação do semi-eixo positivo OX’) e fazendo respectivamente a troca de x’, y’, 

z’ e t’ por x, y, z e t:  
 

,'  '  vtxx                                                                                                           ( 5 ) 
 

,'  yy                                                                                                                  ( 6 ) 
 

,'  zz                                                                                                                   ( 7 ) 
 

.  ' tt                                                                                                                     ( 8 ) 
 

 
 

Fig. 2.1 - No intervalo de tempo 0 tt , o sistema S’, que se movimenta com uma 

velocidade v em relação a S, ao longo da direção X, percorre a distância vt. 
 

Como exemplo da passagem de coordenadas de um sistema inercial a outro, considere a 

situação na qual um avião de brinquedo, movimentando-se horizontalmente com velocidade 
constante v e a uma altura 0y  do solo, deixa cair uma pequena roela.  

Os eixos e as origens dos sistemas S e S’ são coincidentes no momento em que o projétil 

é solto (instante 0'
00  tt ). A velocidade de S’ é a mesma do avião. Desse modo, para o piloto 

do avião a roela cai verticalmente, em movimento uniformemente acelerado, desconsiderando a 

resistência do ar (situação ideal). Suas coordenadas em um instante qualquer, tt ' , são (Fig. 

2.2): 
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0,  'x                                                                                                                  ( 9 ) 
 

,
2

    '
2

0
gt

yy                                                                                                     ( 10 ) 

 
.  ' zz                                                                                                                  ( 11 ) 

 

  
Fig. 2.2 - Como a resistência do ar é desconsiderada, bomba e avião permanecem sempre 

na mesma vertical até o impacto do projétil contra o solo, pois a componente horizontal 

da velocidade da bomba é igual à velocidade do avião.  
 

A fim de encontrar as correspondentes coordenadas da roela para o observador O, em S, 

substitui-se ( 9 ), ( 10 ) e ( 11 ) em ( 5 ), ( 6 ) e ( 7 ), resultando 
 

,  vtx                                                                                                                 ( 12 ) 
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Isolando o tempo em ( 12 ) e substituindo o seu valor em ( 13 ), obtém-se a equação da 

trajetória do projétil, que é uma parábola para o observador O:  
 

,  
v

x
t                                                                                                                  

 

.
2

    
2

2

0
v

gx
yy                                                                                                     ( 15 ) 

 
Um outro exemplo, bastante trivial, da aplicabilidade da transformação de Galileu na 

mecânica clássica, é o da invariância de um comprimento para dois observadores inerciais. 
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Assim, sejam )0,0,( '
2

'
2 xP  e )0,0,( '

1
'

1 xP  as coordenadas das extremidades de uma haste 

delgada em repouso em um sistema de referência S’ (Fig. 2.3). Para um observador nesse sis-

tema, o comprimento da haste é  
 

.      0
'
1

'
2' lxxlS                                                                                                 ( 16 ) 

 
Admitindo que S’ se movimenta com uma velocidade ivv


 em relação a um sistema de 

referência S, e que no instante 0'
00  tt  S e S’ apresentam eixos e origens coincidentes, o 

comprimento da barra medido por um observador em repouso no referencial S (e na origem desse 

sistema) é 
 

.   12 xxlS                                                                                                        ( 17 ) 
 

A transformação de Galileu relaciona as medidas nos dois sistemas. De ( 5 ) e ( 8 ) em         

( 17 ), demonstra-se a igualdade do comprimento da haste para os observadores em S e S’:  
 

  
Fig. 2.3 - Uma haste delgada se encontra em repouso no sistema S’. O seu comprimento, 
medido por um observador neste sistema. é 0' llS  . 
 

),  (  )  (  '
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'
2 vtxvtxlS   

 

,    '
1

'
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.   0llS                                                                                                               ( 18 ) 

 
2.2 A adição galileana de velocidades 

 
Devido à relatividade do movimento, diferentes observadores inerciais atribuem distintas 

velocidades ao deslocamento de um mesmo corpo. A transformação de coordenadas de um 
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sistema a outro permite relacionar essas velocidades. 

Assim, se na Fig. 2.1 a posição de P varia com o tempo em relação a O, sua velocidade, 

u

, pode ser escrita, genericamente, como 
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Por outro lado, a velocidade de P em relação a O’, 'u


, é   
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                                                                                     ( 20 ) 

 
Tendo em vista a invariância do tempo para os dois observadores, e considerando ainda as 

relações ( 1 ), ( 2 ) e ( 3 ) e ( 19 ), resulta: 
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Dessa forma, e como em princípio seria de se esperar, as componentes y e z da velocidade 

de P são idênticas para os dois observadores. É apenas segundo X que u


 e 'u


 possuem 

componentes diferentes, pois é nessa direção que S e S’ apresentam movimento relativo. 

Portanto, se a velocidade de P for constante para O ela também será constante para O’, já que a 

velocidade relativa dos dois observadores não muda com o tempo. 

A adição galileana de velocidades é a base da composição de velocidades na mecânica 

newtoniana.  
 
2.3 A invariância da aceleração para observadores inerciais 
 

Como as velocidades de um corpo medidas por dois observadores inerciais diferem entre 

si apenas por um fator constante  o da velocidade relativa dos sistemas –, quando a velocidade 

do corpo varia para um observador inercial essa variação tem o mesmo valor para qualquer outro 

observador inercial. Isto é, a aceleração de um corpo é a mesma para todos os observadores em 

translação relativa uniforme. 
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Por conseguinte, se a velocidade de P na Fig. 2.1 varia com o tempo em relação a O, sua 

aceleração, a


, é 
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Analogamente, a aceleração de P, para O’, é 
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Derivando ( 21 ), ( 22 ) e ( 23 ) em relação ao tempo, considerando o caráter absoluto 

dessa grandeza física na mecânica newtoniana, resulta 
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Portanto,  
 

,  '
xx aa                                                                                                              ( 28 ) 

 
,  '

yy aa                                                                                                               ( 29 )  
 

,  '
zz aa                                                                                                              ( 30 ) 

 
ou seja,   

,'  aa
                                                                                                                 ( 31 ) 

 
como se queria demonstrar.  

A escolha da direção X  para o movimento relativo dos referenciais inerciais S e S’ em 

nada limita a validade desse resultado. Assim, se a velocidade de S’ em relação a S for 
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,         kvjvivv zyx


                                                                                        ( 32 ) 

 
a transformação de coordenadas do sistema S para o sistema S’ resulta 

 
,    ' tvxx x                                                                                                        ( 33 ) 

 
,    ' tvyy y                                                                                                       ( 34 ) 

 
.    ' tvzz z                                                                                                         ( 35 ) 

 

Derivando ( 33 ), ( 34 ) e ( 35 ) em relação ao tempo, obtém-se a forma mais geral da 

transformação de velocidade de um sistema a outro 
 

,    '
xxx vuu                                                                                                       ( 36 ) 

 

,    '
yyy vuu                                                                                                      ( 37 ) 

 

.    '
zzz vuu                                                                                                        ( 38 ) 

 

A invariância da aceleração para os dois observadores inerciais fica estabelecida a partir 

das derivadas de ( 36 ), ( 37 ) e ( 38 ) em relação ao tempo, o que leva a  
 

,  '
xx aa                                                                                                              ( 39 ) 

 
,  '

yy aa                                                                                                              ( 40 ) 
 

,  '
zz aa                                                                                                              ( 41 ) 

 
e, por conseguinte, a  
 

,  ' aa


                                                                                                                ( 42 ) 
 
já que .0 dtdvdtdvdtdv zyx    

 

2.4 A invariância da mecânica newtoniana frente à tranformação de Galileu 
 

Na física clássica, a massa de um corpo é uma constante universal. Isto é, diferentes 

observadores, independentemente de seus movimentos relativos, concordam, todos, sobre o valor 

(único) que atribuem à quantidade de matéria de um corpo. 

Por outro lado, como se viu na seção anterior, as acelerações de um objeto são idênticas 

para dois observadores que se deslocam em movimento relativo com velocidade constante. Desse 

modo, multiplicando-se ambos os membros da eq.( 42 ) pela massa m (constante) do corpo, que 

apresenta uma aceleração a


 para um observador no referencial S e 'a


 para um observador em S’ 

(Fig. 2.1), resulta 
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'  amam


   
ou  

'.  FF


                                                                                                            ( 43 ) 
 

Portanto, quando dois observadores inerciais utilizam a transformação de Galileu para 

relacionar as coordenadas de um corpo nos dois sistemas, a invariância da aceleração conjugada à 

constância da massa mostra que a força resultante sobre o corpo tem o mesmo valor para ambos 

os observadores, ou seja, que as equações de movimento são as mesmas nos dois sistemas 

coordenados.  

Acrescentando-se a esse resultado o conteúdo da terceira lei de Newton (que, referindo-se 

a forças e não a movimentos extrapola a sua validade para além do âmbito restrito dos 

referenciais inerciais), conclui-se então que, de acordo com a mecânica newtoniana, todos os 

referenciais em translação relativa uniforme são fisicamente equivalentes para o estudo de um 

sistema mecânico. Como, além disso, os princípios da conservação da energia, do momento 

linear e do momento angular podem ser obtidos a partir das leis de Newton, as leis da mecânica 

são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais3. Esse enunciado é conhecido como o 

princípio da relatividade de Galileu. 

Mas... será que se pode extrapolar a validade desse princípio afirmando que as leis da 

física, e não apenas da mecânica, são as mesmas para observadores em movimento relativo 

uniforme? Se a base de toda a física for a mecânica newtoniana, isto é, se todos os fenômenos 

físicos puderem ser explicados pela aplicação das leis de Newton ao movimento de partículas 

materiais, então não haverá diferenças entre essas duas formulações. 

Não obstante os esforços nessa direção, à medida que outros segmentos da física vão se 

desenvolvendo, a base da explicação mecânica para todos os fenômenos vai mostrando as suas 

insuficiências. A segunda grande síntese da física, proporcionada pelo eletromagnetismo 

maxwelliano, evidencia isso com clareza. Porém, de Newton a Maxwell existe um longo caminho 

a ser percorrido, e nesse percurso histórico há um protagonista de muitas faces, pouco 

compreendido mas, para muitos, indispensável nas explicações de um grande número de 

fenômenos físicos, notadamente no âmbito da óptica (reflexão, refração, difração, interferência, 

polarização) – o éter. Ele é também o meio no qual, supostamente, a luz se propaga. De fato, há 

uma similaridade entre o éter luminífero e o espaço absoluto: “ambos têm origem nas tentativas 

de proporcionar uma referência para a definição do movimento; o movimento acelerado levou ao 

espaço absoluto e o movimento da luz levou ao éter luminífero”4.  

 

                                                 
3 Resnick, 1991, p. 13. 
4 Greene, 2005, p. 62. 
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3.1 Um estágio de pré-ciência na óptica: dos gregos a Grosseteste 
  

A história da ciência, e da física, em particular, mostra que o caminho para um amplo 

consenso na pe  squisa não é tarefa fácil. Assim, nos primeiros estágios do desenvolvimento da 

óptica, entre os gregos antigos, encontram-se várias escolas que competem entre si com 

explicações distintas sobre o que é a luz e como se entende a visão, orientadas por seus 

respectivos pressupostos científicos e filosóficos.  

De acordo com o mecanicismo atomista, que reduz todos os fenômenos a arranjos 

geométricos e movimentos de diminutas partículas duras, indestrutíveis, de tamanhos e formas 

variáveis, imperceptíveis ao olho humano, a luz é constituída por átomos sutis, arredondados e 

velozes. Para Leucipo (460-370 a.C.), Demócrito (470-380 a.C.) e Epicuro (341-270 a.C.), a 

visão é, essencialmente, a assimilação de imagens1. Epicuro explicita bem isso, dizendo que da 

superfície dos objetos partem pequenas imagens, constituídas por agrupamentos muito sutis de 

átomos, os simulacros, que conservam mais ou menos a forma do objeto enquanto se deslocam 

até chegar ao olho. O choque desses corpúsculos com os átomos do olho enseja a visão. As dis-

torções de objetos vistos à distância devem-se a deformações, a certos desarranjos internos, dos 

simulacros.2 Um átomo não é visível porque não emite, isoladamente, simulacros. Como já 

frizava Demócrito (470-380 a.C.), as qualidades sensíveis são ilusões subjetivas, “pois na 

natureza não existe nem branco, nem preto, nem amargo, nem doce”3. “O átomo é o princípio 

explicativo do fenômeno (das coisas que vemos, sentimos, ouvimos, etc.) mas ele não é o próprio 

fenômeno”.4 

Porém, tendo os simulacros dos objetos distintos tamanhos, como se reduzem ao chegar 

ao olho, para serem captados pelo mesmo? De que forma o olho os seleciona e estabelece a 

composição de uma paisagem, por exemplo? É difícil imaginar que os simulacros de diferentes 

objetos não interfiram uns nos outros ao incidirem sobre o olho. Como ocorrem esses choques 

que ensejam imagens tão nítidas dos objetos? Se os corpos emitem continuamente simulacros e 

(aparentemente) não diminuem de tamanho, deve haver uma reposição constante dos átomos que 

perdem. Mas como se dá isso? Os atomistas não têm respostas convincentes a essas e outras 

importantes questões, ao menos para os seus opositores.   

De acordo com os pitagóricos, a visão era causada por certos raios emitidos pelo olho, 

paradoxalmente imperceptíveis ao próprio olho, que interceptando os objetos e retornando ao 

olho os tornava perceptíveis ao observador. Archytas de Tarento (430-305), por exemplo, atribuía 

a visão a um “fogo invisível” que partia dos olhos e atingia os objetos revelando suas formas e 

cores ao chegar ao observador. Se um animal, como o vagalume, emite luz, por que excluir do 

                                                 
1 Sambursky, 1990, p. 148. 
2 Duvernoy, 1993, p. 23; Guthrie, 1987, p. 51. 
3 Lenoble, 1990, p. 85. 
4 Duvernoy, 1993, p. 19. 
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olho essa propriedade? A comparação pode não ser a melhor, mas não há como negar que os 

gregos eram pródigos na arte de estabelecer analogias.  

A hipótese de que esses raios eram retilíneos e divergentes explicava porque o olho 

humano não era capaz de perceber objetos pequenos situados entre outros maiores, a uma mesma 

distância, e assim porque a percepção de um objeto diminui com o seu afastamento. Contudo 

havia algumas dificuldades incontornáveis: como se consegue ver objetos tão distantes como as 

estrelas e os planetas?  Por que não se enxerga no escuro?   

Para Empédocles (492-432 a.C.), a luz é, basicamente, a emanação de um fogo elementar 

pelos corpos. Na perspectiva de que todas as coisas são constituídas por uma combinação dos 

elementos terra, água, ar e fogo, entende que o acesso visual de um indivíduo ao mundo em que 

vive se dá a partir do encontro de um fogo elementar externo proveniente dos corpos, com um 

fogo elementar interno, emitido pelo olho5. O fluxo externo de partículas existe por si mesmo, de 

forma objetiva. Ele leva consigo informações sobre a forma e as cores do objeto. A sensação da 

visão exige o sujeito, e a ação do olho, emissor de matéria. 

 Embora incipiente, essa concepção de interatividade permite explicar porque, em 

algumas situações, não se enxerga os objetos, como quando não se tem acesso visual direto a eles 

ou se é cego. Porém, mesmo no escuro, os corpos continuam emitindo corpúsculos, e os olhos os 

seus raios; então, por que não se consegue ver os objetos no escuro?  

Conforme Platão (428-347 a.C), a visão decorre do encontro de um fogo proveniente dos 

corpos (“que não tem a propriedade de queimar, mas a de fornecer uma luz branda”) com o fogo 

puro, advindo do interior das pessoas (nesse caso, a porção central do globo ocular só deixa 

passar essa espécie de fogo, “irmão do precedente”, retendo a matéria mais crassa). Quando, na 

claridade do dia, os dois semelhantes se encontram, eles se fundem para formar um corpo 

homogêneo na direção dos olhos. Com a “corrente da visão” transmitindo os movimentos até a 

alma, produz-se a sensação que leva o indivíduo a enxergar. 

Quando o fogo externo se retira, com o cair da noite, o fogo interno fica interceptado; 

“encontrando à sua saída seres de natureza diferente, altera-se e se apaga, por não ser da mesma 

natureza do ar ambiente, privada de fogo”. Aí, deixa-se de ver e vem o sono. “Porque, quando as 

pálpebras se fecham, imaginadas pelos deuses para proteger a vista, retêm no interior a potência 

do fogo; esta, por sua vez, dispersa e atenua os movimentos anteriores, o que enseja o repouso”6. 

Mas os atomistas, os pitagóricos, Empédocles e Platão não esgotam as explicações do que 

é a luz e de como ocorre a visão. Como alguns materiais se mostram transparentes à luz e outros 

não, o meio deve ter um papel relevante no entendimento desses fenômenos.  

Segundo Aristóteles, a luz é uma ação que se desenvolve em um meio transparente (como 

o ar, o vidro etc.) ativado por uma substância ígnea. Essa ação/perturbação se propaga 

                                                 
5 Ronchi, 1970, p. 5-6. 
6 Platão, 2001, p. 84. 
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instantaneamente, sem que haja movimento do próprio meio: “o meio (ativado pelo fogo) muda 

de golpe, do mesmo modo que a água se congela instantaneamente em toda a sua massa”. Se à 

noite o meio (ar) interposto entre o olho e um objeto não for devidamente ativado, por uma tocha, 

por exemplo, ele não será visto pelo observador. Aristóteles explica as cores como “mescla de luz 

e escuridão em proporções variáveis”7.  

Apesar das críticas de Aristóteles a toda forma de descontinuidade da matéria e ao con-

ceito de vazio, é com uma nova escola de pensamento, associada aos nomes de Zenón (332-262 

a.C.), Crisipo (280-207 a.C,) e Posidônio (135-51), que se estruturam os primeiros passos de uma 

física do contínuo, qualitativa, é claro. O pneuma, uma mistura de ar e fogo, que penetra os cor-

pos e preenche todos os espaços do universo conhecido (o qual é cercado por um vazio infinito), 

instiga explicações dentro de uma nova perspectiva: a da propagação de uma onda em um meio, 

capaz de levar um distúrbio de um lugar a outro.  

Com base na elasticidade do ar e da água, os estóicos explicam a propagação de ondas 

nesses meios, sem espaços vazios. A teoria estóica da percepção constrói-se a partir das proprie-

dades de um contínuo em constante estado de tensão. Assim, “ouvimos porque o ar que se en-

contra entre a voz e aquele que escuta é golpeado e se expande em ondas esféricas que alcançam 

nossos ouvidos, analogamente às ondas que se expandem em círculos em um tanque com água, 

quando nele se lança uma pedra”8. 

A explicação da visão é mais complexa. Supostamente, tem origem na alma do observa-

dor uma luz que chega ao olho como uma onda através do pneuma existente no corpo humano. 

Ao deixar o olho, esta luz perturba o ar, que se expande na forma de um cone, até encontrar o 

objeto visado. Este é percebido pelo sujeito por meio de uma nova propagação ondulatória, atra-

vés da agitação do ar, captada pelo olho e retransmitida a sua alma, pelo pneuma.9  

A falta de um consenso sobre a natureza da luz e o mecanismo da visão, entre os gregos, 

não evidencia um período desprovido de ciência (não científico), mas a incomensurabilidade de 

diferentes maneiras de ver o mundo e de nele praticar a ciência de uma época, como ressalta 

Thomas S. Kuhn (1922-1996). 

Do ponto de vista da ciência atual, a luz é uma transmissão de energia através do espaço 

(não importando, nesse momento, se ela se efetua de forma contínua, através da oscilação de 

campos elétricos e magnéticos acoplados, de acordo com a teoria eletromagnética, ou 

descontínua, na forma de quanta de energia, segundo Einstein). Em temperaturas usuais, os 

objetos se fazem visíveis ao observador pela luz (energia na faixa visível do espectro) que 

refletem, pois a radiação (térmica) que emitem se situa no infravermelho, não detectável à vista 

desarmada.   
 

                                                 
7 Béjar; Rañada; Sanz; Llandres, 1997, p. 212.  
8 Sambursky, 1990, p. 164. 
9 Ibid., p. 165. 
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A informação fornecida pelo impacto dessa energia sobre a superfície do olho é transmitida ao cérebro, 

o qual, por um mecanismo ainda não totalmente conhecido hoje, processa essa informação e constrói 

uma imagem mental do objeto a partir dos dados visuais, daqueles fornecidos por outros órgãos da 

percepção, do ambiente e de nossas experiências anteriores.10 

 
Inegavelmente, há muito mais coisas no ato de enxergar do que o que chega aos olhos. 

Assim, a desconcertante dualidade da luz, de um lado, e a intricada decodificação pelo cérebro 

humano do sinal luminoso que chega à retina, e que dá sentido ao que se vê, talvez enseje um po-

sicionamento mais condescendente com os primeiros esforços dos gregos no campo da óptica, e 

da visão, em especial.  

Por certo, não se incorre em erro ao se afimar que, muitas vezes, a ciência grega é 

motivada pela observação do fenômeno. Mas é no substrato das idéias e das convicções teóricas 

que se ajuízam os dados provenientes desse empirismo. Mesmo com um papel muito diferente 

daquele que lhe será conferido a partir do século XVII, a experimentação controlada não está 

ausente na prática científica grega, e a óptica ilustra isso através da reflexão e da refração da luz.  

Assumindo a noção de raio visual e a propagação retilínea da luz, Euclides de Alexandria  

(360-295 a.C.) estuda a reflexão. Utilizando espelhos planos de prata, bronze e estanho, conclui 

que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas é sobretudo como um geômetra e 

não como um “físico” que Euclides se interessa pela óptica. A sua “Óptica” é uma demonstração 

disso, pois é essencialmente um tratado de perspectiva. Assim como no seu estudo da geometria, 

ele estabelece um conjunto de axiomas auto-evidentes envolvendo os raios visuais (raios 

retilíneos, linhas provenientes diretamente dos olhos), sem discutir a sua natureza física11: 

1. Raios visuais passam através de um espaço de grande extensão.  

2. A figura do espaço delimitada por nossa visão é a de um cone, com vértice no olho e 

base no limite de nossa visão. 

3. As coisas vistas são aquelas sobre as quais incidem raios visuais; as não-vistas são 

aquelas sobre as quais a visão não incide (isto é, aquelas sobre as quais não caem raios visuais). 

4. Coisas vistas sob um ângulo maior parecem maiores; as vistas sob um ângulo menor 

parecem menores; as vistas sob ângulos iguais parecem do mesmo tamanho.  

5. Coisas vistas sob raios mais elevados parecem mais elevadas; as vistas sob raios mais 

baixos parecem mais baixas.12  

6. Coisas vistas por raios visuais para a direita aparecem à direita; as vistas por raios à 

esquerda aparecem à esquerda (com base na posição do observador). 

7. Coisas vistas sob vários ângulos, parecem mais claras (nítidas).  

                                                 
10 Ben-Dov, 1996, p. 86. 
11 Euclid, 1945; Leitão, s/ano. 
12 Euclides “chama ‘raio mais elevado’ àquele que constitui, com a perpendicular baixada do olho para o plano 
subjacente, um ângulo maior no olho; ‘raio mais baixo’, àquele que faz, com ela, um ângulo menor” (Leitão, s/ano). 
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Para Heron de Alexandria (10-70 d.C.), a luz segue sempre o caminho mais curto ao se 

propagar em um meio homogêneo. Com esse “princípio de mínimo esforço”13, com a idéia de 

que a natureza não faz nada em vão, ele deu uma explicação para a igualdade dos ângulos de 

incidência e de reflexão da luz em um espelho plano, definindo uma relação fixa entre um objeto 

e sua imagem. 

Na Fig. 3.1, a luz emitida por um objeto em A chega a B depois de se refletir nos pontos P 

e Q do espelho E. Sendo A’ a imagem de A, tem-se que 
 

AP,  PA'                                                                                                            ( 1 ) 
 

AQ.  QA'                                                                                                          ( 2 )                                                                                                      

 
Fig. 3.1 - A reflexão da luz por um espelho plano, sob a máxima de que a natureza não faz 

nada em vão. 
 

Por certo, o comprimento do segmento A’B é menor do que o da soma dos segmentos 

A’Q e QB. Então,  
 

 QB.  QA'    PB  PA'                                                                                      ( 3 ) 
 
De ( 1 ) e ( 2 ) em ( 3 ),  

 
 QB.  AQ    PB  AP                                                                                         ( 4 ) 

 
Como Q é um ponto de reflexão arbitrário no espelho, conclui-se que o trajeto AP + PB, 

no qual as inclinações de AP e PB em relação à normal N são iguais, é menor que qualquer outro.  

Claudio Ptolomeu (85-165) explica a lei da reflexão da luz, depois de demonstrá-la 

experimentalmente, fazendo uma analogia da reflexão de um raio luminoso com o rebote de um 

projétil, 

Na colisão frontal entre dois objetos rígidos, um móvel e outro fixo, observa-se que o 

corpo móvel inverte o sentido de seu movimento depois do choque. Isso é o que se verifica, por 

exemplo, quando uma esfera metálica incide perpendicularmente sobre uma parede dura, ou cai 

sobre um chão liso de pedra. Reelaborando esse resultado, Ptolomeu infere, com acerto, que 

colisões oblíquas não afetam movimentos tangenciais. Analogamente, quando um raio de luz 

                                                 
13 Moreira, 1999, p. 174. 
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incide ortogonalmente sobre um espelho plano ele se reflete na mesma direção; quando se 

desloca tangencialmente ao espelho, não é defletido. Entre essas duas sitações-limite, um raio que 

incide obliquamente à superfície é refletido em uma direção simétrica a da incidência, de modo 

que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência.14.   

  Nos estudos sobre a refração, que como os da reflexão se encontram em sua Optica, 

Ptolomeu (85-165) apresenta dados relativos a uma série de experimentos em interfaces ar-água, 

ar-vidro e água-vidro. Com base nesses resultados, conclui que15: a) os raios incidente e refratado 

se encontram em um plano perpendicular à superfície de separação dos meios; b) raios normais à 

superfície não são refratados e c) a quantidade da refração depende da densidade dos meios. 

Além disso, mostra que se i1 e i2  são dois ângulos de incidência e r1 e r2 os correspondentes 

ângulos de refração, então é válida a seguinte desigualdade:  
 

.     
1

2

1

2

r

r

i

i
                                                                                                             ( 5 ) 

    
Isto é, “em sua passagem de um meio mais rarefeito (ou menos denso) para um mais denso, o 

raio se inclina para a perpendicular, enquanto na passagem de um meio mais denso para um 

menos denso, ele se inclina para fora da perpendicular”16.  

A partir dessas investigações, Ptolomeu depreende que a posição real de uma estrela no 

céu não coincide com a sua posição aparente, já que, devido à refração da luz na atmosfera, o 

feixe luminoso que chega ao observador não tem uma trajetória retilínea.   

Depois dos gregos, entre os árabes, a contribuição mais importante à óptica é a de Abu 

Ali al-Hasan Ibn al-Haytham (965-1038/9), conhecido também como Alhazen, que viveu na 

Espanha e no Egito. Ele estudou todos os tipos de espelhos, as lentes, a câmara escura e a visão.  

No âmbito da reflexão da luz, estabelece a igualdade dos ângulos de incidência e de 

reflexão baseado em um modelo mecânico que se constitui a partir de uma série de ponderações 

envolvendo o choque de objetos.  

Quando um corpo rígido colide contra outro igualmente rígido (como quando uma esfera 

de ferro cai sobre uma pedra ou sobre um outro objeto de metálico), ele é imediata e fortemente 

repelido; mas quando incide sobre um corpo macio (como lãs e areias), esse detém o seu 

movimento. Por conseguinte, “corpos com graus intermediários de dureza repelem o corpo 

incidente com graus intermediários de forças: então, a força com a qual o corpo incidente retorna 

[rebota] depende do grau de dureza com a qual ele se depara no impacto. Dureza e maciez 

correspondem a lisura ou aspereza na reflexão óptica”17. 

Segundo Alhazem, “a força pela qual a luz é refletida depende tanto da força do 

                                                 
14 Sabra, 1981, p. 71. 
15 Chalmers, 1994, p. 166-167. 
16 Ibid., p. 173. 
17 Sabra, 1981, p. 74. 
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movimento incidente quanto da força de repulsão do corpo refletor”. Para ele, a experiência 

corrobora essa hipótese. Assim, quando uma esfera polida de ferro ou de bronze é solta de 

diferentes alturas sobre um espelho plano de ferro, constata-se que, quanto maior é a altura da 

queda mais alto a esfera se eleva depois do choque. Se a esfera for arremessada horizontalmente 

contra o espelho, agora fixo a uma parede vertical, verifica-se que, logo depois do choque, isto é, 

sem que tenha tempo de se desviar devido ao seus peso, a esfera retorna na mesma direção em 

que foi projetada. Claramente, em uma situação de choque frontal, movimento incidente e 

oposição se encontram na mesma direção; a força de oposição aumenta com a força do impacto.18  

Por outro lado, quando a esfera-projétil é lançada obliquamente contra o espelho, o 

movimento incidente e a resistência do espelho não são mais diretamente opostos. Admitindo que 

o movimento incidente consiste de duas partes, uma parelela ao espelho e outra perpendicular a 

ele, o espelho resiste apenas a componente perpendicular do movimento; a outra componente 

permanece inalterada. Portanto, a esfera emerge do espelho com duas componentes de 

movimento: uma relativa a inversão de sua componente perpendicular ao espelho e outra paralela 

ao mesmo, não afetada pela colisão. Nessa perpectiva, o movimento refletido estará no plano 

dessas duas linhas e sua direção será simétrica a do movimento incidente, isto é, fará com a 

normal um ângulo igual ao ângulo de incidência.19 

Alhazem estende essas considerações à luz refletida, “mas com uma diferença: o 

movimento refletido de um corpo, sendo constituído por um movimento devido a reflexão e outro 

devido ao peso do corpo, não continuará em linha reta. A luz, não estando ela própria 

determinada a se mover nesta ou naquela direção, não tem razão para alterar a direção em que é 

refletida”20; o raio incidente, a normal à superfície de separação dos dois meios e o raio refletido 

se encontram em um mesmo plano. 

Ao estudar a refração da luz, Alhazem dá continuidade a analogia com o choque 

mecânico e a aplicação do método do paralelogramo para a composição de velocidades.  

Conforme Alhazem, quando de uma certa distância e com uma mesma força se atira um 

corpo sobre outro variando a direção do movimento, quanto mais próximo o movimento 

incidente estiver da perpendicular a superfície dos dois corpos, mais forte e mais facilmente o 

projétil penetrará o seu alvo. De forma semelhante, quando um raio de luz cai 

perpendicularmente sobre um meio mais denso, ele continua na mesma direção; mas quando se 

precipita obliquamente isto não ocorre. Por não ser “forte o suficiente”, ele muda de direção; 

buscando uma passagem mais fácil, ele se aproxima da normal. 

Quando a luz passa de um meio mais denso para outro mais rarefeito, a sua velocidade 

aumenta. A analogia que Alhazem faz, neste caso, é com o movimento de uma pedra, que se dá 

                                                 
18 Ibid., p. 74-75. 
19 Ibid., p. 75-76. 
20 Ibid., p. 76. 
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mais fácil e rapidamente no ar do que na água.  
  

Ibn al-Haytham assume que a resistência age particularmente na direção da componente paralela a 

superfície. Como a resistência nessa direção é maior no meio mais denso do que no meio mais rarefeito, 

a luz se afasta da normal. Qual é a base dessa suposição? Por que o decréscimo na resistência, e portanto 

o aumento na velocidade ocorre, em particular, na direção paralela? Como uma possível explicação, 

podemos atentar para fato observado de que na refração de um meio mais denso para um meio mais 

rarefeito a luz se afasta da normal; e para a suposição de que a velocidade de refração, neste caso, é 

maior do que a velocidade de incidência; juntos, eles ensejam a conclusão de que a velocidade paralela 

deve ter  aumentado.21    
 
Alhazem nada fala sobre a componente perpendicular da velocidade. Se a velocidade 

na troca de meios aumenta com a refração, o aumento na componente paralela da velocidade 

“é matematicamente compatível com qualquer uma das três alternativas: a velocidade 

perpendicular pode aumentar, decrescer ou permanecer constante”22. 

De seus estudos sobre a refração da luz, Alhazem conclui que a luz proveniente de uma 

estrela segue uma trajetória curvilínea na atmosfera terrestre, cuja densidade decresce com a 

altura. Ele também introduziu várias correções às tabelas de refração elaboradas por Ptolomeu. 

Os trabalhos de Euclides, Aristóteles, Ptolomeu e Alhazem encontram-se entre as 

principais fontes de consulta para o estudo da óptica nos séculos XIII e XIV. Nesse período, 

vários estudiosos se interessaram por essa ciência, atraídos por duas razões básicas: “a luz havia 

sido, para Santo Agostinho e outros neoplatônicos a analogia da graça divina e da iluminação do 

intelecto humano pela verdade divina, e era redutível a tratamento matemático”23.  

Para Robert Grosseteste (1168-1253), linhas, ângulos e figuras são elementos 

indispensáveis à compreensão do mundo físico. Referindo-se à reflexão da luz, por exemplo, ele 

enfatiza que, efetivamente, através da geometria se expressa com precisão a igualdade dos 

ângulos de incidência e de reflexão. Mas admite que o entendimento desse e de outros fenômenos 

ópticos é ainda insatisfatório, pois é necessário mais do que simples descrições. É preciso que 

sejam compreendidas as causas envolvidas, a natureza física da luz; porém, isso não acontece no 

estágio atual dos conhecimentos. 

Em Grosseteste, a luz transcende o aspecto meramente óptico. Ela é a substância primeira, 

que corporifica a matéria-prima criada concomitantemente a ela por Deus, no ínicio de tudo. 

Ambas então se unem, sem que uma possa abandonar a outra.  

Inspirado na Física de Aristóteles, Grosseteste enumera quatro causas que justificam a 

idéia de criação:24  

                                                 
21 Ibid., p. 96-97. 
22 Ibid., p. 97. 
23 Crombie, 1987, p. 96. 
24 Oliveira, 2006, p. 149. 
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a) a causa material (materia prima) [o substrato informe]; 

b) a causa formal (lux) [a luz que vai informar a matéria]; 

c) a causa eficiente (incorporalis Intelligentiae) [princípio criador da luz]; 

d) a causa final (Machina mundae) [o universo irradiado em movimento].  
Como, de acordo com a sua natureza, a luz se difunde em todas as direções, ao fazer isso, 

a “primeira luz” espalha a matéria por todo o universo. Nessa perspectiva, Grosseteste concebe 

uma teoria cosmogônica:  
 

(...) no princípio dos tempos, a luz, primeira forma corporal, criou o universo ao multiplicar-se por si 

mesma até a sua máxima rarefação, ou seja, até que já não podia se multiplicar sem desaparecer. Assim, 

a expansão esférica dessa luz primordial determinou o firmamento; uma vez que esse primeiro céu ficou 

formado, cada ponto dele emitiu linhas radiantes até o centro do mundo, formando-se dessa irradiação, 

mediante uma espécie de concentração, as esferas celestes. Em sua expansão, a luz se torna mais sutil, 

daí que a esfera das estrelas fixas esteja formada por matéria mais indefinida; em contrapartida, ao 

emitir sua luminosidade para o firmamento, a luz irradiada vai se condensando em seu trajeto até o 

centro, o que faz com que a Terra seja feita de uma matéria com densidade maior [do que a da esfera 

das fixas].25 
 
Com a sua teoria de que a luz é princípio de movimento e de mudança, Grosseteste provê 

uma explicação para a causa eficiente do movimento das esferas celestes: “o movimento ocorre 

pela intervenção da primeira força motora: a luz”26.   

Ao estudar a visão, parece ter tentado mesclar a corrente atomista com a euclidiana. 

“Segundo a sua teoria, a visão se produz quando as espécies visuais (emitidas desde os olhos), 

entram em contato com a luminosidade dos corpos”27. Desse modo, esse processo requer a luz do 

Sol. Sem a incidência dos raios solares sobre os objetos, não se pode enxergá-los.  

Não obstante os esforços dispendidos ao longo do tempo, ainda está distante o (primeiro 

amplo) consenso sobre a natureza da luz. Para que isso aconteça, vai ser necessário esperar o 

século XVIII. Entrementes, o século XVII vai evidenciar uma nova ciência, trazer a descoberta 

de novos fenômenos luminosos e mostrar o confronto entre as concepções corpuscular e 

ondulatória da luz.  
 
3.2 Galileu: a velocidade da luz é finita 
  

No “Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências”, obra publicada 

por Galileu Galilei (1564-1642) em 163828, Sagredo alerta Simplício para não fundamentar em 

bases falsas o seu argumento em favor da infinitude da velocidade da luz:  

                                                 
25 Camarena, 2003, p. 28. 
26 Ibid., p. 29.  
27 Ibid., p. 29. 
28 Galilei, 1935, p. 40-42. 
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Sagredo: Mas de que natureza e magnitude avaliamos ser a velocidade da luz? Será instantânea, 

momentânea ou, ao contrário, temporária como os outros movimentos? Poderíamos certificar-nos disso 

através da experiência? 
 

Simplício: A experiência quotidiana nos ensina que a propagação da luz é instantânea. Quando vemos à 

distância um disparo de artilharia, a claridade intensa da chama chega aos nossos olhos sem interposição 

de tempo, o que não ocorre com o som, o qual não chega aos nossos ouvidos senão depois de um 

considerável intervalo de tempo. 
 

Sagredo: Um momento, Sr. Simplício! Desta conhecida experiência não podemos deduzir senão que o 

som chega aos nossos ouvidos num tempo menos breve que aquele gasto pela luz; isto, porém, não 

assegura que o movimento da luz seja por isso instantâneo e não temporário, ainda que rapidíssimo.29 
 
A fim de testar a sua hipótese de finitude da velocidade da luz, Galileu idealiza um 

experimento em que dois observadores munidos de lanternas idênticas emitem sinais luminosos 

um para o outro no instante em que percebem o sinal oposto, ocultando e desocultando com a 

mão a sua respectiva lanterna. Depois de alguns ensaios com os indivíduos próximos, para o 

ajuste dos movimentos, eles repetem o mesmo experimento à noite, bem afastados um do outro. 

Conforme Galileu, em função das dimensões reduzidas das fontes, o uso de telescópios bem 

ajustados e fixos é indispensável para distâncias superiores a três milhas (1 milha corresponde a 

804,5 m).  
 

Sagredo: A experiência parece-me ser uma invenção tão segura quanto engenhosa. Dizei-nos, porém, a 

que conclusão se chega ao realizá-la. 
 

Salviati: Na verdade, somente realizei a experiência para uma distância pequena, ou seja, de menos de 

uma milha, razão pela qual não pude decidir se a aparição da luz oposta era instantânea; porém, se não é 

instantânea é rapidíssima e direi imediata.  
 

Em seguida, Salviati refere-se ao relâmpago, argumentando que o movimento dessa 

luz não é instantâneo, já que é possível distinguir a sua origem em um determinado ponto 

entre as nuvens e a sua propagação às outras nuvens. Mas, resignado, conclui: “Porém, em 

que oceanos estamos inadvertidamente pouco a pouco navegando? Entre os vácuos, entre os 

infinitos, entre os indivisíveis, entre os movimentos instantâneos, sem poder nunca, apesar de 

milhares de conjecturas, chegar a terra firme?”. 

                                                 
29 O motivo que leva Simplício e as pessoas, em geral, a considerarem como instantânea a propagação da luz são as 
pequenas distâncias envolvidas entre o observador e a fonte emissora. Assim, se dois pontos quaisquer  A e B estão 
separados por uma distância d, um sinal luminoso emitido em A será percebido por um observador em B depois de 

um intervalo de tempo igual a cd , sendo c a velocidade da luz no vazio (para skm 000 300c  e km 3d , 

resulta s10 5cd ). 
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Ao contrário da experiência com o plano inclinado, Galileu não tem como corroborar a 

sua hipótese inicial. O tempo de reação dos indivíduos à recepção e emissão do sinal de luz, 

constatado nos ensaios a curtas distâncias, era a causa concreta das diferenças de tempo 

observadas.    

 
3.3 Preâmbulo a lei da refração da luz 
 

A refração da luz é matéria de interesse de vários estudiosos no século XVII. A 

formulação da lei que rege esse fenômeno é essencial para a compreensão da formação das cores 

no arco-íris, em películas finas e nos prismas, para o entendimento do desvio da luz dos corpos 

celestes pela atmosfera, para a manufatura de lentes de telescópios e microscópios. 

Na Perspectiva, de Erazmus C. Witelo, redigida entre 1270 e 1278, Johannes Kepler 

(1571-1630) encontra inúmeros dados sobre a refração da luz30. A partir de uma análise criteriosa 

e seletiva, intuiu que deveria haver uma relação trigonométrica envolvendo os ângulos de 

incidência (i) e de refração (r). No Prolegomena ad Vitellionem (1604), dedica bastante tempo à 
sua procura. Ele tentou diversas relações: ikri sec , kseniri 2 , ktgritgi  , 

)( risentgi  , ktgirigtgi  )(cot1 , ksenirigtgi  )(cot1 ,  ikkri sec21   e 

senikkrigtgi 21)(cot1  , mas nenhuma delas se mostrou satisfatória e Kepler desistiu 

desse empreendimento.31  

A lei da refração da luz foi descoberta pelo físico holandês Willebrord Snell (1580-1626), 

entre 1621 e 1625. Contudo, não se sabe exatamente quando isso ocoreu e nem como ele 

procedeu, pois o manuscrito em que descreveu esse resultado foi perdido. O certo é que ele foi 

visto por Huygens, que se referindo a natureza do trabalho desenvolvido por Snell afirma, 

brevemente, que ele chegou a medida correta das refrações “depois de muito esforço e de muitas 

experiências”32. 

A lei que estabelece que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo 

de refração é constante para um dado par de meios foi demonstrada formalmente por René 

Descartes (1595-1650) em sua “Dióptrica”, publicada na cidade de Leyden em 1637. Nos 

manuais didáticos, essa lei fundamental da óptica geométrica passou a ser referenciada como lei 

de Snell-Descartes.33 

A concepção de Descartes sobre a luz é parte de um corpo de conhecimentos no qual se 

encontra uma teoria cosmogônica, que explicita um mundo regido pelas mesmas leis em toda a 

                                                 
30 Entre eles, as tabelas de refração relativas às interfaces ar-água e ar-vidro, elaboradas por Ptolomeu. (Chalmers, 
1994, p. 171). 
31 Chalmers, 1994, p. 173-174. 
32 Sabra, 1981, p. 100. 
33 Há pesquisas que indicam que também Thomas Hariot (1560-1685) chegou a lei da refração da luz, e  antes de 
Snell e de Descartes. As notas manuscritas de Hariot se perderam, mas há registros de seus experimentos feitos pelo 
matemático inglês John Pell (1611-1685) (Shirley, 1951, p. 507-508). 
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sua extensão.  

No universo cartesiano não há espaços vazios. As estrelas são constituídas por matéria do 

primeiro elemento (o fogo: um corpo líquido, sutil e penetrante), pois emitem luz. Os planetas e 

cometas são formados (essencialmente) por matéria do terceiro elemento (terra: um corpo sólido, 

capaz de resistir ao movimento dos demais corpos), pois oferecem resistência à luz, refletindo os 

seus raios. Quanto aos turbilhões de matéria dos céus dos corpos celestes, Descartes lhes atribui 

uma natureza intermediária entre a dos corpos luminosos e a dos corpos duros e resistentes: eles 

são formados, basicamente, por matéria do segundo elemento (ar: um corpo líquido, 

aproximadamente redondo). Esses elementos, definidos em função das diferenças de velocidade e 

de tamanho de suas partes, têm a sua origem nos movimentos (e leis) concedidos por Deus a uma 

matéria primordial, um sólido duro, impenetrável, imóvel, indefinidamente extenso. É a partir da 

análise dos movimentos e das tendências de movimento da matéria do primeiro e do segundo 

elemento no cosmo cartesiano que Descartes explica o que é a luz. 

A luz é uma perturbação, uma espécie de pressão, que se transmite através de um meio 

contínuo, em linha reta e em todas as direções, a partir da fonte emissora. Essa ação se propaga 

instantaneamente, “da mesma forma que a ação com que impulsionamos um dos extremos de um 

bastão passa ao outro extremo no mesmo instante”34.   

No entanto, Descartes estuda a reflexão e a refração considerando a luz como um feixe de 

partículas sujeitas às leis de um choque mecânico quando incidem sobre a interface de dois 

meios. Como, pois, é possível comparar o movimento sucessivo de um projétil a essa ação que se 

propaga instantâneamente? De fato, um objeto não pode se movimentar com velocidade infinita, 

como acontece com a perturbação que se transmite instantaneamente através da matéria em 

permanente contato nos vórtices cartesianos, e da qual resultam os raios luminosos. Mas essa 

ação por entre os corpos segue exatamente a mesma via por onde se moveria um corpo se os 

demais não estivessem em seu caminho. A única diferença é que esse corpo necessitaria de tempo 

para se mover. Em outras palavras, Descartes assume que “a tendência ao movimento, sendo um 

movimento em potencial, segue as  mesmas leis que o próprio movimento”35. 

É na Dióptrica que Descartes apresenta a lei dos senos da refração da luz, fazendo uso do 

método de resolução de movimentos utilizado por Alhazem em seus estudos sobre a reflexão e 

refração da luz. A Dióptrica, os Meteoros e a Geometria são os três ensaios do método que 

Descartes apresenta no “Discurso do método”, em 1637.    

 
3.4 Sobre a “Dióptrica” de Descartes 
 

Descartes inicia a Dióptrica destacando a importância da luneta para a descoberta de 

novos conhecimentos, mas que, “para a vergonha de nossas ciências”, essa invenção se deu pela 

                                                 
34 Descartes, 1991, p. 156. 
35 Sabra, 1981, p. 79. 
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experiência e ao acaso; quando Jacques Metius, um homem sem instrução, mas vivamente 

interessado em manufaturar espelhos e vidros, oriundo de Alkmar na Holanda, colocou nas 

extremidades de um tubo dois vidros (sendo um mais espesso no meio do que nas extremidades e 

o outro muito mais espesso nas extremidades do que no meio), conseguindo com isso aproximar 

objetos. Desde então, como diz Descartes, esse tem sido o padrão de todas as lunetas, que todavia 

para o seu aperfeiçoamento ainda carecem de um melhor entendimento teórico, assim como da 

habilidade dos artesãos.  

Sendo os artesãos, via de regra, pessoas sem instrução formal, é para eles que Descartes 

dirige a Dióptrica, que está constituída por dez discursos ou seções: 1. Da luz; 2. Da refração; 3. 

Do olho; 4. Dos sentidos em geral; 5. Das imagens formadas no fundo do olho; 6. Da visão; 7. 

Dos meios para aperfeiçoar a visão; 8. As formas dos corpos transparentes que refratam a luz; 9. 

A descrição das lunetas; 10. A metodologia para a elaboração de lentes.  

É no segundo discurso que Descartes apresenta a lei da refração da luz, logo depois de ter 

familiarizado o leitor com o seu método, ou heurística, discutindo a reflexão da luz. Antes disso, 

no primeiro discurso, Descartes diz porque não irá discutir/abordar a natureza da luz, 

introduzindo a seguir três analogias, ou comparações, como ele prefere chamar, necessárias à 

compreensão dos assuntos tratados na Dióptica.  
 

Ora, não tendo aqui outro motivo para falar sobre a luz a não ser para explicar como seus raios entram 

no olho e como eles podem ser desviados pelos diversos corpos que encontram, não é necessário que eu 

empreenda a tarefa de dizer na verdade qual é sua natureza; creio que bastará que eu me sirva de duas 

ou três comparações que ajudem a concebe-la do modo que me pareça mais cômodo, para explicar todas 

aquelas suas propriedades que a experiência nos faz conhecer e para deduzir, em seguida, todas as 

outras que não podem ser facilmente notadas, imitando nisso os astrônomos, os quais, ainda que suas 

suposições sejam quase todas falsas ou incertas, ainda assim, por corresponderem à diversas 

observações que eles fizeram, não deixam de tirar delas várias consequências muito verdadeiras e muito 

seguras.36  
 

Por certo, as suposições de Descartes e as suposições dos astrônomos são de naturezas 

distintas: as dos astrônomos podem ser falsas ou incertas (e, mesmo assim, “salvar os 

fenômenos”), mas não as de Descartes, que sendo deduzíveis de certas verdades primárias devem 

ser necessariamente verdadeiras. Os fundamentos, ou princípios gerais, da sua física, que ele 

prefere não explicitar, pois precisariam ser devidamente abordados para serem bem entendidos, 

encontram-se em “O mundo”, ou “Tratado da luz” – uma obra concluída em 1633, mas não 

publicada, devido as suas concepções copernicanas e a condenação de Galilleu pela Inquisição 

neste mesmo ano. As analogias que Descartes utiliza têm a função de colocar a matéria em 

termos menos controversos. 

                                                 
36 Descartes, 2010, p. 452.  
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A primeira delas é a da bengala do homem cego. Descartes começa falando da 

experiência sentida por todos aqueles que, caminhando a noite por lugares difíceis, pouco ou 

nada iluminados, sem uma tocha, mas com o auxíio de uma bengala, a usaram para melhor se 

conduzir, constatando a existência de diferentes objetos no seu entorno. Mas, certamente, são as 

pessoas que nasceram cegas as que a utilizam de uma forma tão perfeita e exata para a percepção 

e reconhecimentos dos objetos pela resistência que eles lhe oferecem que se pode “quase dizer 

que eles veem pelas mãos”.  
 

E, para tirar disso uma comparação, desejo que vós penseis que a luz, nos corpos que denominamos 

luminosos, nada mais é que um certo movimento ou uma ação muito rápida e muito viva, que passa para 

nossos olhos por intemédio do ar e de outros corpos transparentes, da mesma maneira que o movimento 

ou resistência dos corpos, que esse cego encontra, passam para sua mão por intermédio de sua 

bengala.37  
 

A ação que se propaga de uma extremidade a outra da bengala do cego quando toca um 

objeto é instantânea. Sendo independente de seu comprimento, não importa que esse fosse tão 

extenso quanto a distância da Terra a um corpo celeste. Assim, argumenta Descartes, não se deve 

achar estranho que “a luz possa estender seus raios em um instante, desde o Sol até nós”, e que as 

cores dos corpos se devem aos diferentes modos pelos quais esses corpos recebem essa luz e a 

enviam na direção de nossos olhos.  

Não há deslocamento de matéria ao longo da bengala quando o cego a pressiona contra 

um objeto. Por conseguinte, não é preciso pensar que existe algo material se deslocando dos 

objetos aos nossos olhos para que possamos vê-los – basta que sejam luminosos ou iluminados. 

Contudo, Descartes não exclui a teoria da emissão (isto é, de que alguma coisa possa ser emitida 

pelo olho para tornar visíveis os objetos); apenas a restringe àqueles animais que, na época, 

acreditava-se poderem enxergar no escuro, como os gatos  

Com essa sua primeira analogia, Descartes frisa que a transmissão da luz é instantânea e 

que não há deslocamento de matéria na propagação da luz. Não obstante, reconhece que há 

diferenças significativas entre a bengala do cego e o ar e outros corpos transparentes por 

intermédio dos quais podemos enxergar, indicando ser necessária uma outra comparação..  

Em sua segunda analogia, Descartes considera um barril que, “no tempo de colheita, está 

repleto de uvas meio esmagadas”, com dois orifícios A e B em seu fundo (Fig. 3.2), que podem 

deixar escoar o vinho que ali se encontra. Não havendo vazio na natureza, os poros existentes nos 

corpos são preenchidos “com alguma matéria muito sutil e bem fluida, que se estende sem 

interrupção dos astros até nós”. Essa matéria sutil tem como análogo o vinho no barril, enquanto 

as partes “menos fluidas ou mais grosseiras, tanto do ar como dos outros corpos transparentes” 

podem ser comparadas com os cachos das uvas.  

                                                 
37 Ibid., p. 453. 
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Fig. 3.2 - O barril com uvas e vinho, na segunda analogia de Descartes.38 
 

No instante em que o orifício A é aberto, as partes do vinho em C tendem a descer em 

linha reta para A, e simultâneamente para o orifício B; assim como aquelas que estão em D e em 

E, tendem também a descer por esses dois orifícios ao mesmo tempo, “sem que nenhuma dessas 

ações seja impedida pelas outras, nem também pela resistência dos cachos que estão nesse 

recipiente”39. Por estarem sustentadas umas pelas outras, as uvas não tendem a descer pelos 

orifícios A e B, como o vinho.  
 

Assim, todas a partes da matéria sutil, que toca o lado do Sol que está voltado para nós, tendem em linha 

reta em direção aos nossos olhos, no mesmo instante em que eles são abertos, sem que umas impeçam as 

outras, e mesmo sem serem impedidas pelas partes grosseiras dos corpos transparentes que estão entre os 

dois”40.  
 

Descartes continua ressaltando a distinção entre o movimento e a ação ou 

inclinação/tendência para o movimento:  
 

Pensando que não é tanto o movimento, mas a ação dos corpos luminosos que deve ser tomada como 

sua luz, vós deveis julgar que os raios dessa luz não são outra coisa senão as linhas segundo as quais 

tende essa ação. De sorte que há uma infinidade de tais raios que vêm de todos os pontos dos corpos 

luminosos em direção a todos os pontos daqueles que eles iluminam, de modo que podeis imaginar uma 

infinidade de linhas retas, segundo as quais as ações, que vêm de todos os pontos da superfície do vinho 

CDE, tendem em direção a A, e uma infinidade de outras, segundo as quais as ações, que vêm desses 

mesmos pontos, tendem também em direção a B, sem que umas impeçam as outras41.   
  

Nos corpos transparentes e homogêneos, os raios de luz são retos. Quando passam de um 

meio a outro, mudam de direção. O entendimento dessa mudança requer uma nova comparação. 

Sob o pressuposto de que esta ação ou inclinação a se mover, que Descartes chama de luz, segue 

as mesmas leis que a do movimento de uma bola de tênis, ele classifica os meios que essa bola 

                                                 
38 Ibid., p. 454. 
39 Ibid., p. 454. 
40 Ibid., p. 454-455. 
41 Ibid., p. 455. 
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pode encontrar em seu movimento como: a) moles (que anulam ou amortecem o seu movimento, 

como tecidos, areia, lama); b) duros (que a remetem para um outro lado, sem retê-la) e c) líquidos 

(corpos transparentes, pelos quais ela pode passar mais ou menos facilmente em relação ao meio 

de onde provém, alterando a direção de seu movimento).  

Como exemplo, Descartes considera uma bola impulsionada por uma raquete a partir do 

ponto A (Fig. 3.3). Livre de qualquer impedimento, ela se move em linha reta até B, onde 

encontra a superfície da água CBE. Ao entrar nesse meio, ela se desvia, movendo-se novamente 

em linha reta de B para I, “como é fácil de verificar pela experiência”42.  

Assim como uma bola de tênis muda o curso do seu movimento quando passa de um meio 

a outro, o mesmo sucede com os raios de luz, quando eles incidem obliquamente “sobre a 

superfície de um corpo transparente pelo qual eles penetram mais ou menos facilmente do que 

por aquele de onde eles vêm; e esse modo de desviar-se é denominado refração”43. 
 

 
 

Fig. 3.3 - Uma bola, deslocando-se com velocidade constante, incide sobre uma superfície 

líquida, plana. Tanto a direção do movimento quanto a (intensidade da) sua velocidade 

são alteradas quando a bola adentra o líquido.44 

 
3.5 A reflexão como um prelúdio a refração 
 

Antes de explicar a refração, Descartes mostra ao leitor da Dióptrica como a sua analogia 

da bola de tênis, em especial, pode ser aplicada ao fenômeno bem conhecido da reflexão da luz. 

Neste caso, ao ser impulsionada de A para B pela raquete a bola encontra a superfície CBE de um 

meio perfeitamente duro, liso e plano – o solo – que a desvia, ou reflete, para o lado (Fig. 3.4). A 

(intensidade da) velocidade da bola é a mesma tanto na descida como na subida. Ademais, para a 

relação que Descartes se propõe a fazer dessa situação com a ação da luz, nem o peso, nem a 

forma e nem a dimensão da bola são relevantes. 

A potência, qualquer que seja, que faz continuar o movimento da bola depois de 

impulsionada pela raquete, é diferente da potência que determina que seu movimento se dê em 

                                                 
42 Ibid., p. 456. 
43 Ibid., p. 457. 
44 Ibid., p. 456. 
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uma direção e não em outra. Assim, Descartes concebe a existência de duas força independentes 

sobre a bola. A força produzida pelo impacto da raquete sobre a bola, que determina a 

intensidade da sua velocidade, é a “força motora”. Como a direção seguida pela bola depende da 

orientação da raquete, Descartes fala, também, de uma “força direcional”, ou determinação para o 

movimento.  
 

 
 

Fig. 3.4 - Uma bola, movimentando-se com velocidade constante, incide sobre uma 

superfície rígida perfeitamente lisa. Refletida pela superfície, ela muda de direção, 

mantendo inalterada (a intensidade da) sua velocidade.45    
 

Movimento e direção de movimento são coisas distintas, e independentes, para Descartes. 

No âmbito de uma física não vetorial, isso não deve causar surpresa. De qualquer modo, essa 

distinção é essencial para Descartes argumentar que a reflexão da bola altera apenas a direção do 

movimento; não há mudança na intensidade da velocidade. Com isso, e ao contrário do que 

muitos filósofos sustentam, como ele diz, não é necessário supor que um corpo pare antes de 

mudar de direção. Efetivamente, caso a bola se detivesse por algum instante no ponto B haveria 

uma descontinuidade em seu movimento, e a necessidade de encontrar uma nova causa para a sua 

retomada em direção a F; mas essa nova causa não existe. 

Assim sendo, Descartes diverge de Alhazem, que considera inevitável que um corpo 

tenha que parar para mudar de direção ou inverter o sentido de seu movimento. A retomada do 

movimento, para o filósofo árabe, tem como causa uma espécie de força elástica exercida pelo 

meio refletor sobre o corpo incidente. Nos choques entre objetos rígidos, tratados por Descartes, 

não há lugar para o conceito de elasticidade.  

A fim de encontrar em que direção a bola se move depois de refletida, Descartes 

decompõe a determinação do movimento da bola de A para B em outras duas: uma que a faz 

descer da linha AF para a linha CE, e outra que, ao mesmo tempo, a faz se mover de AC para FE. 

O encontro com o solo afeta apenas a determinação que a faz se mover verticalmente. 

Permanecendo inalterada a determinação do movimento horizontal (e a intensidade da 

velocidade, que não é alterada pela reflexão), a distância entre as linhas AC e HB deve ser 

                                                 
45 Ibid., p. 458. 
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exatamente igual a distância entre as linhas HB e FE. Efetivamente, a bola alcança o ponto F do 

círculo que tem centro em B e raio AB=BF.  

Vedes assim, facilmente, como se faz a reflexão, a saber, segundo um ângulo sempre igual àquele que 

denominamos ângulo de incidência. [Isto é], como um raio, vindo do ponto A incide no ponto B sobre a 

superfície do espelho plano CBE e se reflete para F, de tal modo que o ângulo de reflexão FBE não é 

nem maior nem menor que o ângulo de incidência ABC.46    
 
Como se observa, são duas as premissas que fundamentam a dedução de Descartes da lei 

da reflexão da luz.47  A primeira, é que a superfície refletora não altera a velocidade da bola, ou 

seja,  a velocidade de incidência, , é igual a velocidade de reflexão ,  
 

	 	.                                                                                                               ( 6 ) 
 
A segunda premissa é a conservação das velocidades paralelas à superfície, antes e depois 

da reflexão, isto é,  
 

	 	 	 	.                                                                                             ( 7 ) 
 

onde  e  são, respectivamente, os ângulos de incidência e de reflexão com a normal. 

Descartes nada postula sobre a componente perpendicular da velocidade incidente.  

De ( 6 ) em ( 7 ), resulta 
 

	 	 	 	,	 
 

	.                                                                                                                   ( 8 ) 
 
Em uma carta endereçada a Thomas Hobbes (1588-1679), em 1641, Descartes admite que 

tanto a superfície do solo como (por exemplo) a de um corpo esférico que se choca contra ele se 

curvam no ponto de impacto. Mas ele reafirma sua crença de que a compressão e a elasticidade 

destes corpos em nada contribuem para o rebote do corpo incidente. “Longe de conceder que a 

reflexão seria impossível se os corpos que colidem fossem supostos incompreensíveis, ele 

mantinha que a compressibilidade apenas resulta em uma reflexão na qual os ângulos não são  

exatamente iguais”48.  

Para Descartes, a experiência refuta a opinião de Hobbes de que o rebote dos corpos se 

deve a repulsão ou a elasticidade. Se isso fosse verdade, argumenta ele, seria possível colocar em 

movimento uma bola apenas pressionando-a contra uma parede dura. Uma bola quica, ou rebota, 

em uma colisão “porque o seu movimento, entendido como uma quantidade absoluta, persiste; 

essa é a maneira matemática da natureza. Conceder à elasticidade uma papel em uma colisão 

implicaria no abandono de uma interpretação verdadeiramente matemática da natureza”49. 

                                                 
46 Ibid., p. 459. 
47 Sabra, 1991, p. 85. 
48 Ibid., p. 81. 
49 Ibid., p. 82. 
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 3.6 A lei da refração da luz 
 
Descartes inicia a refração pedindo ao leitor que considere o movimento em linha reta de 

uma bola de tênis, de A, onde é impulsionada, a B, onde encontra a superfície CBE de uma tela 

tão frágil e fina que pode rompê-la, passando através dela com uma parte de sua velocidade, por 

exemplo, a metade (Fig. 3.5). 
 

 
 

Fig. 3.5 - Ao atravessar a superficíei plana de separação dos dois meios, a bola muda de 

velocidade (em módulo) e de direção. Com o decréscimo da velocidade, há um maior 

desvio da direção do movimento em relação a normal as duas superfícies.50 
 

Das duas partes que compõem a determinação do seu movimento, apenas aquela que faz a 

bola tender do alto para baixo é alterada pelo seu encontro com a tela. Como a tela não opõe 

qualquer resistência ao deslocamento horizontal da bola, a sua determinação nesta direção 

permanece inalterada.  

Traçando um círculo com centro em B e raio AB, Descartes ergue perpendicularmente a 

CBE as linhas AC, HB e FE. Tendo em vista que a distância percorrida pela bola nos dois meios 

é a mesma (a do raio do círculo) e que a sua velocidade ao atravessar a tela se reduziu a metade, a 

bola dispõe do dobro do tempo para se movimentar neste outro meio. Nada perdendo da sua 

determinação horizontal, a distância entre HB e FE deve ser o dobro da distância entre AC e HB. 

Desse modo, a bola se dirige para o ponto I da circunferência.  

A seguir, Descartes substitui a tela por água, supondo que este meio retira a metade da 

velocidade que a bola tem quando se move de A para B (tal como na Fig. 3.5). A superfície da 

água deve desviar a bola da mesma maneira que a superfície da tela, pois em ambos os casos a 

determinação horizontal do movimento não é alterada pelo encontro da bola com esses meios 

(que apenas modificam, e de uma mesma quantidade, a determinação vertical da bola). Assim, a 

bola movimenta-se em linha reta de B para I.  

Quanto mais obliquamente a bola for projetada sobre a água ou sobre a tela, maior será o 

seu desvio ao se mover através desses meios. Se a bola incidir perpendicularmente a essas 

superfícies, como quando vai de H para B (Fig. 3.6), ela não muda de direção, chegando a G. 

                                                 
50 Descartes, 2010, p. 459. 
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Entretanto, se for impulsionada ao longo de uma linha muito inclinada, como AB, a bola não 

penetra nesses meios, indo para L, como se tivesse encontrado um meio duro, como a solo. “Foi o 

que experimentamos, algumas vezes, com desgosto, quando, ao atirar com prazer com peças de 

artilharia para o fundo de um rio, ferimos aqueles que estavam na outra margem do rio”51.  
 

  

Fig. 3.6 - Para uma mesma “força motora” sobre a bola, Descartes analisa o efeito 

produzido por diferentes “forças direcionais”. A linha F, fora do círculo, indica que não 

há refração quando a bola é impulsionada ao longo de AB.52 
 

Conduzindo habilmente o leitor para um outro estágio em sua argumentação, no qual a 

deflexão se aproxima da normal, Descartes dá início a uma nova suposição, considerando que a 

bola impulsionada pela raquete a partir de A receba um novo impuso ao chegar em B, “pela 

raquete CBE que aumenta a força de seu movimento, por exemplo, de um terço”53. Isso equivale 

a dizer que a bola encontra no ponto B um meio no qual ela se move um terço mais facilmente do 

que no ar.  

Descrevendo um círculo com centro em B e raio AB, e tomando as linhas AC, HB e FE 

perpendiculares a CBE (Fig. 3.7), de modo que a distância entre HB e FE seja dois terços da 

distância entre AC e HB, a interseção entre a linha FE e a circunferência determina para onde a 

bola é desviada – o ponto I. “Isso significa que a força ou facilidade com a qual ela entra no 

corpo CBEI está para aquela com a qual ela sai do corpo ACBE, assim como a distância existente 

entre AC e HB está para aquela existente entre HB e FI, isto é, como a linha CB está para a 

BE”54. 
 

Enfim, visto que a ação da luz segue nisso as mesmas leis que o movimento dessa bola, é preciso dizer 

que quando seus raios passam obliquamente de um corpo transparente para um outro, que os recebe 

mais ou menos facilmente que o primeiro, eles se desviam de tal modo que se encontram sempre menos 

inclinados sobre a superfície desses corpos do lado onde está aquela que os recebe mais facilmente do 

que o outro; e isso justamente na proporção em que ela os recebe mais facilmente do que faz o outro.55 

                                                 
51 Ibid., p. 461. 
52 Ibid., p. 461. 
53 Ibid., p. 461. 
54 Ibid., p. 461. 
55 Ibid., p. 461-462. 
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Fig. 3.7 - Ao atingir a superfície de separação dos dois meios a bola recebe um novo 

impulso (dado pela “raquete” CBE), que aumenta (o módulo da) sua velocidade.56  
 

Descartes frisa que a razão entre as linhas AH e IG, e semelhantes, para outros raios 

incidentes e refratados, é constante, e que as inclinações envolvidas devem ser medidas pelos 

comprimentos dessas linhas e não, diretamente, por ângulos como ABH e IBG. (De fato, não é 

razão entre os ângulos, mas sim a razão entre os senos desses ângulos que é constante).  

Como exemplo, Descartes supõe que sobre a superfície do vidro CBR incidam (a partir do 

ar) os raios (de luz) AB, KB e PR, que se desviam, respectivamente, para I, L e S, segundo BI, 

BL e BS (Fig. 3.8). A proporção que existe entre as linhas KM e LN, ou PQ e ST é a mesma 

existente entre AH e IG, ou seja,    
 

	 .																																																																																			 	9	  

 

  
Fig. 3.8 - Os últimos passos de Descartes no estabelecimento da lei da refração da luz.57 
 

Assim, para conhecer a refração da luz em uma mesma superfície basta examiná-la em 

um só raio, como diz Descartes.  

A relação ( 1 ) pode ser reescrita como   
 

⁄
⁄

	
⁄
⁄

	
⁄
⁄

,																																																																			 	10	  
 
o que mostra que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo refratado é a 

mesma para todos os raios.  

                                                 
56 Ibid., p. 461. 
57 Ibid., p. 462. 
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Não obstante, adverte Descartes, enquanto os raios de luz se inclinam mais no ar do que 

na água, e mais na água do que no vidro, a bola se inclina mais na água do que no ar e não 

atravessa o vidro. De fato (como se viu), se a partir de A, no ar, tanto uma bola quanto um raio de 

luz incidem sobre o ponto B da superfície da água CBE (Fig. 3.9), a bola se desvia de B para V e 

o raio de B para I. Entretanto,  
 

deixareis de achar [isto] estranho se vos lembrardes da natureza que eu atribuí à luz, quando disse que 

ela não era outra coisa que um certo movimento ou uma ação recebida em uma matéria muito sutil, que 

preenche os poros dos corpos, e considerardes que, como uma bola perde mais de sua agitação ao dar 

contra um corpo mole do que contra um que é duro, e que ela rola menos facilmente sobre um tapete do 

que sobre uma mesa lisa, assim a ação dessa matéria sutil pode ser muito mais impedida pelas partes do 

ar que, sendo moles e mal unidas, não lhe fazem muita resistência, do que por aquelas da água que lhe 

fazem mais; e ainda mais, por aquelas da água do que pelas do vidro ou do cristal. De modo que, à 

medida que as pequenas partes de um corpo transparente são mais duras e mais compactas, mais 

facilmente elas deixam a luz passar, pois essa luz não deve expulsar nenhuma delas para fora de seus 

lugares, enquanto que uma bola deve expulsar aquelas da água para encontrar passagem entre elas.58  
 

 
 

Fig. 3.9 - Os diferentes desvios sofridos por uma bola e por um raio de luz, provenientes 

de A, ao passarem do ar para a água, no ponto B da superfície CBE.59 
 

Assim como na reflexão, Descartes estabelece a lei da refração da luz a partir de duas 

suposições60: a primeira é que a refração altera a velocidade do movimento. Sendo  e , 

respectivamente, as intensidades das velocidades incidente e refratada e n uma constante, resulta 
  

	 	.                                                                                                          ( 11 )                         
 

Essa relação deixa claro que a velocidade da luz depende do meio em que ela se encontra; ela 

independe do ângulo no qual a luz incide sobre a superfície refratora. . 

A segunda suposição assume que a velocidade paralela a superfície de separação dos dois 

meios, antes de depois da refração, não varia. Sendo i e r, respectivamente, os ângulos que os 

raios incidente e refratado fazem com a normal, tem-se que  
 

                                                 
58 Ibid., p. 463. 
59 Ibid., p. 463. 
60 Sabra, 1981, p. 111. 
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	 	 	 	.                                                                                           ( 12 )  
Combinando-se as relaçõe ( 11 ) e ( 12 ), obtém-se: 
 

sin 	 sin 	,	                                                                                                 ( 13 )    
                                  

	
sin
sin

	.																																																																																																													 	14	  
 
Descartes nada posutla sobre a alteração daa  componente perpendicular da velocidade incidente.  

 

	.																																																																																																												 	7	  

 

Como se observa, Descartes relaciona o índice de refração às velocidades do raio 

luminoso nos meios, e não as componentes dessas velocidades perpendiculares à superfície de 

separação dos meios (o que o levaria a escrever, incorretamente, que cos cos .) De 

fato, “qualquer que seja a força responsável pela mudança sofrida pela velocidade perpendicular, 

Descartes não fornece uma expressão independente para esta força”61. 

Embora Descartes tenha feito referência explícita a ausência de refração quando a direção 

de incidência é muito inclinada, situando a linha F fora do círculo AHDG na Fig. 3.6, ele não  

obteve o ângulo limite para o qual não há refração, isto é, o caso crítico de reflexão total (Fig. 

3.10) em que a linha FE é tangente à circunferência.   
 

   

Fig. 3.10 - A reflexão total da luz.62 Quando a luz incide sobre a superfície de separação 

de dois meios isotrópicos, como quando vai da água (um meio mais denso) para o ar (um 

meio mais rarefeito), há um ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração é 090 . 

Para qualquer ângulo de incidência maior do que esse ângulo limite, não há refração, e a 

superfície divisória dos meios comporta-se como um espelho 

                                                 
61 Ibid., p. 111. 
62 Béjar; Rañada; Sanz; Llandres, 1997, p. 217. 
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3.7 O princípio de Fermat e as leis da reflexão e da refração da luz 
 

Segundo Pierre de Fermat (1601-1665), “a natureza se conduz pelos caminhos mais fáceis 

e não por linhas mais curtas”63. Assim, o trajeto que a luz percorre entre dois pontos é o que leva 

menos tempo. Com esse princípio, ele demonstra as leis da reflexão e da refração da luz. Na 

dedução dessas leis, a seguir, faz-se uso de linguagem matemática atual, e não geométrica,  típica 

da época, como fez Fermat. Conforme Christiaan Huygens (1629-1695), a dedução da lei da 

refração da luz, por Fermat, “é muito longa”. Por isso, em seu “Tratado sobre a luz” (1690), ele 

apresenta uma versão “mais simples e mais fácil” da mesma, a qual se encontra na seção 3.8. 

Neste caso, enseja-se o contraste entre as duas abordagens: a geométrica e a “moderna”, mais 

objetiva, do cálculo diferencial.  
 

    
Fig. 3.11 - Pierre de Fermat.64 

 

A demonstração em linguagem atual de que, quando um raio de luz é refletido por um 

espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é simples. De acordo com a 

Fig. 3.12, a luz emitida por um objeto em A chega a B depois de se refletir no ponto P do espelho 

plano E. A partir dos triângulos retângulos de catetos a, x, r1 e b, d-x, r2, tem-se que: 
 

  
Fig. 3.12 - Reflexão da luz em um espelho plano. 

                                                 
63 Rocha, 2002, p. 218. 
64 CorbisImages, 2015. 
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Os intervalos de tempo dispendidos pela luz nos percursos AP e PB são, respectivamente, 
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no qual v é o módulo da velocidade da luz. 

Dessa forma, o tempo que a luz leva para sair de A e chegar a B é 
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Havendo um valor de x que minimiza t, 0dxdt . Assim, 
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No que se refere à refração, Fermat considera que Descartes está errado quando concebe 

que a velocidade da luz é maior nos meios mais densos. Sob o pressuposto de que a natureza age 

sempre pelas vias mais fáceis ele deduz a lei da refração, mostrando que é nos meios menos 

densos que a luz tem maior velocidade. Novamente usando notação atual, e sendo  e , 

respectivamente, os intervalos de tempo gastos pela luz para percorrer as distâncias  e  nos 

meios 1 e 2 (Fig. 3.13), segue que:   
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Fig. 3.13 - Refração da luz: ao passar de um meio menos denso para outro mais denso, o 

raio luminoso se aproxima da normal à superfície de separação dos meios. 
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Conforme Fermat, a trajetória do raio de luz é a que satisfaz a relação 0dxdt . Então,  
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Desse modo, sendo 12   , a velocidade da luz decresce quando o raio luminoso passa 

do meio onde tem velocidade 1v  para outro mais denso, em que sua velocidade é 2v , um 
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resultado oposto ao encontrado por Descartes. 

O princípio de mínimo tempo para a propagação da luz foi muito criticado pelos 

cartesianos, pois a filosofia mecanicista, com a sua física dos choques, havia banido da ciência as 

explicações teleológicas. Atribuir finalidades aos fenômenos físicos significava um retorno 

impensável a formas superadas de investigar a natureza. Como aceitar, no caso da refração da 

luz, por exemplo, que para minimizar o intervalo de tempo a luz “procurasse” percorrer um 

trajeto maior no meio mais denso, no qual tem menor velocidade, e uma distância menor no meio 

menos denso, onde tem maior velocidade? Não era crível conceber que “a trajetória real surge 

como um compromisso entre a necessidade de o trajeto total percorrido ser o menor possível e 

essa tendência de aproveitar ao máximo o meio no qual a luz se move mais rapidamente”65. 
 

Tratar-se-ia de um princípio moral e não físico, de natureza teleológica e, portanto, inaceitável na ótica 

cartesiana. O princípio colocaria também a natureza em uma indecisão. Por que ela não seguiria a 

trajetória mais curta, a reta, se segue as vias mais curtas e simples? Qual seria o caminho mais simples: 

o mais rápido ou o mais curto? E como a natureza sabe o caminho a escolher? E o raio de luz, estando já 

no ar, como poderá saber para onde se inclinar se meios diferentes (água ou vidro) forem colocados à 

sua frente?66     
 
A resposta de Fermat é que a natureza tem vias obscuras e ocultas que não se pode 

perscrutar. O estudo geométrico, descritivo, da refração e da reflexão da luz não exige incursões 

dessa envergadura, e ele se dá por satisfeito. 

 
3.8 Difração e interferência  
 

No início da Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride, publicada em 1665, dois anos 

depois de sua morte, Francesco Maria Grimaldi (1618-1663) ressalta a grande lacuna que ainda 

existe no âmbito dos fenômenos luminosos: “(...) sejamos honestos, não sabemos realmente nada 

sobre a natureza da luz”67. 

De fato, desde a transmissão do conhecimento grego à Europa medieval pelos árabes, é no 

domínio da óptica geométrica que se situam os avanços da óptica. Assim, o entendimento que se 

tem dos espelhos, das lentes, da reflexão e da refração, em ressonância com os novos ventos que 

começam a soprar na ciência do século XVII, já começam a dar frutos importantes, como o 

telescópio e o microscópio. Mas em que pese os trabalhos de Descartes, Snell, Kepler, Fermat, 

não há consenso sobre o que é a luz.  

Parece claro que Grimaldi descobriu um novo fenômeno luminoso por acaso, quando 

realizava experimentos ópticos com um feixe de luz solar muito estreito, proveniente de um 

                                                 
65 Moreira, 1999, p. 175. 
66 Ibid., p. 176. 
67 Ronchi, 1970, p. 125. 
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pequeno orifício feito em uma das janelas de um quarto escuro. Não obstante, como mostram 

outros exemplos históricos, o insight de um novo evento exige conhecimentos e interesses 

capazes de serem sensibilizados pela ocorrência do inesperado, e também habilidade e intuição 

do estudioso em prover e examinar novas situações em que o fenômeno se manifesta, 

investigando-o com algum sucesso.   

Em seus estudos, Grimaldi realizou dois tipos de experimentos com a sua fonte luminosa: 

no primeiro deles, interpôs pequenos objetos (fios finos, penas de aves, fios de tecidos) no 

caminho da luz, analisando, em cada caso, a sombra projetada em um anteparo branco. Em outro 

grupo de experimentos, fez o feixe luminoso incidir sobre um anteparo opaco com um diminuto 

orifício, analisando os efeitos em uma tela branca. 

Ele constatou que as sombras dos objetos sobre a tela não eram compatíveis com a 

propagação retilínea da luz. Além de serem mais largas do que as esperadas, notou a presença de 

bandas luminosas coloridas junto aos contornos das sombras, mesmo sendo estas bastante 

irregulares (Fig. 3.14). 

  
Fig. 3.14 - A difração da luz no De lumine68. A sombra projetada pelo objeto opaco FE, 

iluminado por luz solar proveniente de AB, é maior do que a sombra IL, predita pela 

teoria da óptica geométrica. Nas regiões MC e ND, Grimaldi observou as “franjas de 

interferência”, que ele chamou de seriae lucidae69.  
 

Resultados igualmente inesperados ocorreram quando a luz solar passava por dois 

reduzidos orifícios em seqüência, pois, nesse caso, a região central iluminada, com bordas 

coloridas de vermelho e azul, apresentava-se maior do que a esperada, segundo a hipótese de 

propagação retilínea dos raios luminosos (Fig. 3.15). 

A esse novo e estranho fenômeno Grimaldi deu o nome de difração. Ele tentou explicá-lo 

concebendo a luz ora como um fluido sutil em movimento e ora como uma onda em um meio 

transparente; é claro, opondo-se à teoria corpuscular da luz. Contudo, “na ausência de uma 

verdadeira teoria sobre o fenômeno, foi muito difícil organizar experimentos nesse complexo 

campo. Já foi uma grande conquista ele ter sido bem sucedido ao lidar radicalmente com a parte 

experimental dos experimentos mais simples e típicos sobre essa matéria”70.  

                                                 
68 Grimaldi, 1665, p. 2.  
69 Cecchini; Pelosi, 1990, p. 29. 
70 Ronchi, 1970, p. 130.  
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Fig. 3.15 - A difração da luz no De lumine71. A luz que passa através dos orifícios CD e 

GH ilumina uma região maior do que a prevista pela propagação retilínea da luz na óptica 

geométrica. 
 

3.9 A formação das cores por refração, segundo Grimaldi 
 
Considerando a luz branca homogênea e pura, Grimaldi estudou o fenômeno das cores 

admitindo que a luz se modifica ao ser refratada por um meio transparente. Para ele, as cores se 

devem a variações de tensão (intensionem) ou consistência  (densitatem) da luz. Onde há uma 

maior concentração de raios luminosos, e ela é mais densa e intensa, a cor é mais brilhante 

(clarus) e alegre (hilaris); inversamente, a cor é mais escura (obscurus) onde ela é mais rarefeita 

e tênue.72  

A partir da Fig. 3.16, pode-se entender como Grimaldi explica a formação das cores por 

refração.  

 
Fig. 3.16 - A formação das cores por refração, na perspectiva de Grimaldi.73 

 

Os raios HA, GA e LA, provenientes do Sol, incidem sobre o orifício A da lâmina opaca REB, 

gerando os raios AM, AI e AN que são refratados em EF, respectivamente, segundo MO, IP e 

NQ. Antes da refração, AI dista igualmente de AM e AN, sendo a bissetriz do ângulo NAM. 

                                                 
71 Grimaldi, 1665, p. 9. 
72 Granés, 2001, p. 9. 
73 Grimaldi, 1665, p. 255. 
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Depois da refração, IP se encontra mais próximo de NQ do que de MO. Assim, a concentração ou 

densidade da luz em NIPQ  é maior do que a que existe em MIPO; é a variação desse “contínuo” 

de densidade que explica a gradação de cores do feixe colorido formado contra o fundo branco 

BC do recpiente, que vai de um vermelho vivo junto a Q a um azul escuro em O.74 
 
 

3.10 A “Micrographia” de Hooke 
 

Em 1665 é publicada a “Micrographia”, de Robert Hooke (1635-1702). Nessa obra, o 

autor descreve os resultados de uma série de observações e experimentos conduzidos entre 1661 

e 1664. Com o uso de um microscópio (Fig. 3.17), Hooke se surpreende com a forma 

diversificada, a simetria e a complexidade estrutural dos flocos de neve (Fig. 3.18a). Observando 

a textura da cortiça (Fig. 3.18b), constata a existência de poros ou cubículos – como os 

encontrados em um favo de mel, mas não dispostos tão regularmente quanto esses – que ele 

chama de célula, também divisando arranjos semelhantes a esses na madeira e em plantas. 

Embora o termo célula tenha sido cunhado por Hooke, a compreensão da célula como unidade 

anatômica e fisiológica básica só ocorreu bem mais tarde, no século XIX.75  
 

  
Fig. 3.17 - O microscópio e o sistema de iluminação utilizado por Hooke em suas 

observações.76  
  

              
                                    ( a )                                     ( b )   
Fig. 3.18 - A representação de ( a ) flocos de neve e ( b ) da a estrutura de uma lâmina fina 

de cortiça, por Hooke.77  
                                                 
74 Ibid., p. 10-11. 
75 Ordóñez; Navarro; Ron, 2003, p. 342. 
76 Hooke, 2005, p. 12. 
77 Ibid., p. 108, 132. 
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É igualmente notável a sua descrição da anatomia de uma pulga e de outros insetos, como 

a mosca azul (Fig. 3.19) . 
 

         
                                       ( a )                                   ( b ) 

Fig. 3.19 - A representação de uma ( a ) mosca azul e de uma ( b ) pulga na Micrographia 

de Hooke.78 
 

Em uma outra escala, com o uso de um telescópio de 12 pés, Hooke desenha as posições 

de 78 estrelas na constelação das Plêiades (bem superior as não mais de 36, registradas por 

Galileu), especificando suas magnitudes. Para preencher o espaço vazio do canto superior 

esquerdo da figura em que elas são representadas, Hooke esboça o relevo de uma pequena 

mancha da Lua (Fig. 3.20). 
  

  
Fig. 3.20 - As plêiades e o relevo de uma mancha lunar.79  

                                                 
78 Ibid., p. 206, 237. 
79 Ibid., p. 266. 
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No diálogo com a natureza, o apreço pelo experimento e o uso de instrumental auxiliar 

adequado abrem novos horizontes ao estudioso que sabe ser necessário suprir as limitações 

sensoriais do ser humano, e Hooke expressa isso concretamente em seu trabalho, com admirável 

clareza.  

Mas em uma ciência recém liberta das correntes do aristotelismo são muitas as incertezas 

pela falta de um amplo consenso. A filosofia mecânica coloca no foco das suas explicações a 

matéria e o movimento, é verdade, porém há várias formas de mecanicismo.  

Sob o pressuposto de que o universo é produto de uma criação divina, e que é passível de 

compreensão, Hooke, como Pierre Gassendi (1592-1655), acredita que os arranjos geométricos 

dos átomos que constituem a matéria têm a mão de Deus. Mesmo sem aprofundar o atomismo, 

pela falta de experimentos que o pudessem corroborar, Hooke indaga sobre o meio onde imagina 

que os átomos se situam. Nesse caso, seria o éter um agente passivo, estacionário, “palco” das 

colisões atômicas, ou era o éter que, de alguma forma, originava o movimento? Como 

mecanicista, Hooke precisa de um meio, por mais tênue ou rarefeito que seja, para ligar um efeito 

a uma causa. Sem esse meio, não se estaria em melhor posição do que um mágico, que atribui 

uma relação de causa e efeito a simpatias ocultas.80 

A verdade é que o éter é um conceito difícil, ambíguo, que sustenta explicações 

qualitativas pouco convincentes ao longo da história do conhecimento científico. Hooke é apenas 

mais um exemplo de muitos outros que ainda virão. Assim, considerando a luz, o magnetismo e a 

gravidade como as principais forças da natureza, ele admite que cada uma age através do éter que 

lhe é peculiar81.  

Hooke investigou e deu contribuições importantes a temas relativos a várias áreas do 

conhecimento. Em muitos deles é possível divisar um princípio mecânico comum – a vibração. 

“Ele via a vibração como uma coisa que se movia a partir de uma fonte ativa, através de seu éter 

apropriado, para produzir um efeito mensurável”82.   

Na “Micrographia”, Hooke descreve as cores formadas em corpos transparentes finos 

iluminados com luz branca, como no vidro da Moscóvia (mica), em bolhas de sabão e no ar entre 

duas lâminas de vidro. Ele também observa as cores encontradas por Grimaldi junto à sombra 

geométrica de objetos iluminados por luz branca, dando a esse fenômeno o nome de inflexão 

(termo também utilizado posteriormente por Newton). Não sendo possível explicar esses 

fenômenos entendendo a luz como um fluxo de partículas, Hooke estabelece a hipótese de que a 

luz é uma sucessão de pulsos no éter, gerados pelo movimento vibratório do corpo luminoso, em 

comunicação apresentada à Royal Society em 1671.  

 

                                                 
80 Chapman, 1997, p. 6. 
81 Ibid., p. 6. 
82 Ibid., p. 6. 
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Fig. 3.21 - A “Micrographia” de Hooke. 

 
3.11 Hooke e a formação das cores por refração 
 

Para Hooke, a luz é gerada por movimentos vibratórios muito rápidos, de pequenas 

amplitudes, da parte dos corpos luminosos. Transmitidos a um meio transparente elástico e 

homogêneo, a perturbação se propaga continuamente em todas as direções, como os raios de uma 

esfera que divergem a partir do centro. Percorrendo a maior distância possível no menor tempo 

imaginável, pois não há elementos para se considerá-la instantânea, ela se movimenta em todos 

os pontos com a mesma velocidade. Como analogia, Hooke se refere aos círculos que se 

deslocam na água, com raios crescentes, a partir do impacto de uma pedra.83    

Na Fig. 3.22, ACFD é um raio físico. ABC e DEF são dois raios matemáticos que 

descrevem a trajetória da luz que vem de um ponto de um corpo luminoso muito distante, em um 

meio transparente homogêneo LLL. Os segmentos DA, EB e FC, que cortam os raios em ângulos 

retos, são pequenas partes dos impulsos orbiculares (orbicular impulses) – dos pulsos – 

provenientes da fonte. Ao incidirem obliquamente sobre a superfície plana NO de separação dos 

meios LLL e MMM, os raios incidentes se refratam, aproximando-se da reta normal caso a luz se 

propague com mais facilidade no meio transparente homogêneo MMM, como admite Hooke por 

hipótese. Considerando que a velocidade da luz no meio MMM é um terço mais rápida do que 

em LLL, quando o ponto C do pulso FC chega a H (percorrendo quatro espaços), F (tendo 

percorrido três espaços) se encontra em G. Assim, o pulso refratado GH é oblíquo em relação aos 

raios refratados CHK e GI, sendo o ângulo GHC tão mais agudo quanto maior for a diferença de 

velocidade dos dois meios. Conforme Hooke, não há nada mais evidente do que isto, já que o 

                                                 
83 Hooke, 2005, p. 77-78; Granés, 2001, p. 12-13.  
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seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de refração como FG está para CT (que é 

distância do ponto C a perpendicular traçada de G para o raio refratado CK). Em notação usual: 
 

     
 

Fig. 3.22 - A refração de um raio físico, de acordo com Hooke. A velocidade de 

propgagação do pulso de luz no meio MMM é maior do que a velocidade do pulso de luz 

em LLL, razão pela qual o raio refratado se aproxima da perpendicular a superfície de 

sepação dos meios.84 

	 	 	, 

 

	 	 	, 

 
	
	

	 	. 
 

Como o ângulo GHC é menor do que o ângulo GTC, os pulsos GH e IK cortam os raios 

CHK e GI obliquamente. É exatamente esta obliquidade dos pulsos refratados que está 

relacionada a produção das cores, como vai mostrar Hooke a seguir. 

Segundo Hooke, as partes mais adiantadas do pulso refratado (como aquelas próximas a 

H, no pulso HG) encontram maior resistência ao se deslocarem em MMM (Fig. 3.23). Não 

obstante, quando adentram este meio, elas abrem caminho para as demais partes do pulso, isto é, 

para aquelas que estão mais atrás. Por isso, o lado HH do raio AAAHHB é mais amortizado pela 

resistência do meio sombrio ou tranquilo PPP do que o lado AA. “Assim, todas as partes do 

triângulo RBHO serão de uma cor azul, e este azul será tão mais escuro quanto mais próximo se 

estiver da linha BHH, que é mais amortizada, e de um azul tão mais atenuado/diluído quanto 

mais próximo se estiver da linha BR”.   

Em contraste, tendo sua passagem “preparada”, ou facilitada, pelas partes do raio que a 

precedem, a extremidade AA do raio AAAHHB ensejará uma impressão mais forte. (Devido a 

sua obliquidade em relação ao raio) Neste caso, haverá a propagação um movimento tênue no 
                                                 
84 Hooke, 2005, p. 79. 
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meio sombrio e tranquilo QQQ, que se estenderá para MA. “Por isso, todo o triângulo MAN 

estará tingido de vermelho, e este vermelho será tão mais escuro quanto mais próximo se estiver 

da linha MA, e tanto mais pálido ou amarelado quanto mais perto estiver da linha NA”. E 

prossegue Hooke, “caso se prolongue o raio, de modo que as linhas AN e BR (que são, 

respectivamente, os limites do vermelho e do azul diluídos) se encontrem e se cruzem, haverá a 

produção de todas as espécies de verdes”.85    
 

    
Fig. 3.23 - A formação das cores por refração, segundo Hooke. O azul do triângulo 

RBHO é mais escuro no lado HH. Estendendo-se para além de seu limite original AAA, o 

pulso origina uma cor vermelha em ANM, que é mais intensa do lado AM. As cores 

intermediárias se devem a mesclas dos matizes vermelho e azul, com a intersecção das 

linhas AN e BR.86  

 

3.12 A determinação da velocidade da luz, por Roemer 
 
Apenas quarenta anos separam a proposição de Galileu de que a velocidade da luz é finita 

da primeira determinação da velocidade da luz, por meios astronômicos. Ela foi feita pelo 

astrônomo e matemático dinamarquês Olaus Roemer (1644-1710), em 1675. Estudando os 

eclipses de uma das luas de Júpiter, Io, com o uso de um telescópio, constatou que o tempo de 

duração dos mesmos diferia em até  22 minutos. Com acerto, concluiu que isso se devia ao fato 

de a velocidade da luz ser finita, e ter de percorrer distâncias variáveis até chegar ao telescópio, 

em função da maior ou menor aproximação relativa entre a Terra e o satélite. 

Na Fig. 3.24, BCDE é a órbita anual da Terra em torno do Sol, A, e GN a órbita de Io, ao 

redor de Júpiter, F. G e H são, respectivamente, as posições nas quais o satélite entra e sai da 

sombra de Júpiter. Se a luz demanda tempo para a sua propagação, o tempo de observação dos 

eclipses de Io quando a Terra se encontra em B será diferente, e menor, do que quando estiver em 

                                                 
85 Ibid., p. 84. 
86 Ibid., p. 79. 
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C pois, nesse caso, a luz deverá percorrer uma distância adicional MC em relação à anterior, até 

chegar ao observador terrestre (já que HB=HM). Evidentemente, a maior diferença nos tempos de 

observação desses eclipses envolverá os pontos K e L da órbita da Terra. Sendo de 22 minutos o 

tempo gasto pela luz para percorrer uma distância igual ao diâmetro da órbita terrestre, Roemer 
estimou em skm000 212  a velocidade da luz.  

 

  
Fig. 3.24 -  A determinação da velocidade da luz.87 
 

A descoberta de Roemer conflitava com a concepção da luz como uma perturbação que se 

transmite instantaneamente através de um meio contínuo, do corpo luminoso aos olhos do 

observador, tal como a pressão feita em um dos extremos de um bastão se transmite 

imediatamente à sua outra extremidade, conforme pensava Descartes. Como com sagacidade 

ressalta Voltaire (1694-1778), em uma obra publicada em 1738, “se um satélite de Júpiter 

pressionasse uma pretensa matéria luminosa considerada como uma fiada de glóbulos, esticada 

até nossos olhos, não veríamos a aparição deste satélite depois de vários minutos, mas no mesmo 

instante da própria reaparição”88. Ainda segundo Voltaire:  
 

Se, como último subterfúgio, nos limitamos a dizer que a matéria luminosa deve ser considerada não 

como um corpo rígido, mas como um fluido, caímos então no indigno erro de qualquer físico que 

ignorasse a ação dos fluidos: pois o fluido agiria em todos os sentidos e, como se disse, não haveria 

nunca noite nem eclipse. O movimento seria, bem diferentemente, lento neste fluido. Seriam necessários 

séculos em vez de sete minutos para que pudéssemos sentir a luz do Sol.89      
                                                 
87 Huygens, 1986, p. 15. 
88 Voltaire, 1996, p. 73. 
89 Ibid., p. 73. 



3. Sobre a luz 

82 

Descartes tem a razão, e não a experiência, como seu guia, por isso constrói belos castelos 

de areia, poder-se-ia inadvertidamente dizer. Mas o sistema de conhecimento edificado por 

Descartes nada tem de frágil, muito pelo contrário. A sua contestação exige mais do que uma 

valorização do experimento que a ciência da metade do século XVII ainda não possui 

hegemonicamente. Ela demanda uma estrutura conceitual alternativa, capaz de esclarecer o que 

ela tenta explicar sem sucesso, segundo os seus opositores.   

Por certo, não são meras brisas que abalam os fundamentos de uma edificação bem 

contruída. Mas após a tormenta que lhe causa danos irreparáveis ergue-se outra em seu lugar, 

capaz de resistir com mais vigor as intempéries, mas nem por isso imune a elas. A rotina da 

substituição de um corpo de conhecimento por outro, na ciência, não é muito diferente... 

 

3.13 Sobre a óptica de Huygens 
 

Como acontece em todas as ciências nas quais a geometria é aplicada à matéria, as demonstrações 

relativas à Óptica são fundamentadas sobre verdades tiradas da experiência – tais como a de que os raios 

de luz se propagam em linha reta; que os ângulos de reflexão e de incidência são iguais; e que nas 

refrações o raio se desvia de acordo com a regra dos senos (agora tão conhecida) e que não é menos 

certa do que as precedentes.90    
 
Mas logo após esta afirmação, no começo do seu “Tratado sobre a luz”, publicado em 

1690, Christiaan Huygens diz que ainda não se sabe por que a luz se propaga em linha reta e 

como os raios luminosos cruzam uns aos outros sem se atrapalharem. 

Opondo-se a Descartes, Huygens considera que não há dúvida de que a luz consiste no 

movimento de certa matéria. A sensação da visão, por exemplo, demanda o deslocamento de 

matéria do objeto luminoso ao observador e à percussão dos nervos no interior de seu olhos. A 

propagação desse distúrbio é muito rápida, mas não instantânea, como mostram os estudos de 

Roemer.  

Para Huygens, a luz, como o som, é uma onda. Contudo, esses movimentos ondulatórios 

diferem na “produção do movimento que os causa, na matéria em que o movimento se propaga e 

na forma como ele se comunica”91. 

Enquanto “a produção do som é feita pelo súbito abalo de um corpo inteiro, ou de uma 

parte considerável, que agita todo o ar contíguo”, diz Huygens, “o movimento da luz deve nascer 

como de cada ponto do objeto luminoso, para permitir perceber todas as partes diferentes desse 

objeto”.92 

A matéria na qual a luz se propaga não é a mesma que conduz o som ao ouvido do 

observador. As experiências realizadas por Robert Boyle (1627-1691), com objetos sonoros 

                                                 
90 Ibid., p. 11. 
91 Ibid., p. 16. 
92 Ibid., p. 17. 
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dentro de recipientes fechados de vidro, mostram que eles deixam de ser audíveis quando se 

extrai o ar de seu interior. Mas ainda assim eles continuam a ser visíveis, porque não é o ar, mas 

um outro meio que, atravessando as paredes do recipiente, leva a perturbação ondulatória gerada 

na superfície dos objetos à retina do observador.  

Também na experiência em que Evangelista Torricelli (1608-1647) demonstra que o ar 

tem peso, a partir da descida da coluna líquida em um tubo de vidro emborcado em mercúrio, 

verifica-se que a parte do tubo que não contém mercúrio, e nem ar, transmite a luz. Efetivamente, 

parece haver uma matéria muito mais tênue e rarefeita do que o ar, que permeia todos os corpos e 

propaga a luz – essa matéria é o éter. 

Como a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som em qualquer meio, a 

transmissão da luz e do som não pode ser igual. Não obstante, o estudo de como o movimento se 

transmite nos corpos duros pode ser útil para contrastar essas diferenças.  

Assim, dispondo em linha reta um conjunto de várias bolas de igual tamanho, feitas de 

uma mesma matéria dura e em contato umas com as outras, verifica-se que, quando se projeta 

sobre a primeira uma bola idêntica, na direção das bolas, o seu movimento se transmite quase que 

instantaneamente à última, que se separa das demais. Mas esse processo demanda tempo, como 

observa Huygens, “pois se o movimento (ou, se preferirmos, a tendência ao movimento) não 

passasse sucessivamente por todas essas bolas, elas o adquiririam todas ao mesmo tempo e, 

portanto, todas elas avançariam juntas – o que não ocorre. É a última que deixa a fila e adquire a 

velocidade daquela que foi lançada”93.  

Nessas considerações, Huygens utiliza resultados de estudos teóricos e experimentais que 

desenvolveu sobre a colisão unidimensional de objetos duros, de onde conclui que, se dois corpos 

idênticos se chocam frontalmente, estando um deles em repouso, o que está em movimento pára e 

o que se encontra em repouso se movimenta, com a velocidade do anterior.94  

 Conforme Huygens, mesmo os corpos mais duros sofrem alguma compressão. 

Experiências realizadas com uma bola de vidro ou de ágata arremessada sobre um pedaço grande 

e bem espesso do mesmo material produzem marcas redondas, de tamanhos proporcionais aos 

golpes desferidos. “Isso mostra que essas matérias cedem em seu encontro, e se restituem, sendo 

para isso necessário que elas gastem tempo”95.  
 

Ora, para aplicar esse tipo de movimento àquilo que produz a luz, nada impede que imaginemos que as 

partículas do éter sejam de uma matéria tão próxima da dureza perfeita e de uma recuperação tão rápida 

quanto quisermos. Não é necessário, para isso, examinar aqui a causa dessa dureza, nem a da 

recuperação, cuja consideração nos levaria muito longe de nosso assunto. Direi, no entanto, que se pode 

conceber que essas partículas de éter, apesar de seu pequeno tamanho, são ainda compostas de outras 

                                                 
93 Ibid., p. 18. 
94 Peduzzi, 2015. 
95 Huygens, 1986, p. 18. 
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partes, e sua elasticidade consiste no movimento muito rápido de uma matéria sutil, que as atravessa de 

todos os lados, e obriga sua estrutura a se dispor de modo que forneça a esse fluido a passagem mais 

aberta e fácil possível... é muito plausível que a natureza, para operar tantos efeitos maravilhosos, sirva-

se dessa progressão infinita de diferentes tamanhos de corpúsculos e de diferentes graus de 

velocidade.96    
 
A propriedade de elasticidade da matéria etérea assegura que suas partículas se restituam 

com grande rapidez, ensejando a propagação uniforme da luz, a grandes distâncias. Certamente, 

as partículas do éter não estão dipostas em linhas retas, como a fileira das bolas, mas o contato de 

umas com as outras causa o transporte da perturbação “sempre para a frente”. Assim, quando 

sobre uma bola A, em contato com outras bolas iguais, C, incide uma bola de mesmo tamanho, B 

(Fig. 3.25), o movimento de B se transmite a A, que o transmite às demais, ficando tanto A 

quanto B em repouso.  

 
Fig. 3.25 - A análise de como o movimento se transmite em uma colisão entre objetos 

“duros”, facilita o entendimento de como se propaga o distúrbio ondulatório emitido por 

um corpo luminoso.97   
 

“Mesmo sem supor que as partículas etéreas sejam de forma esférica (pois não vejo 

necessidade de supô-las assim), compreende-se que essa propriedade da impulsão não deixa de 

contribuir à propagação do movimento.” Segundo Huygens, a igualdade de tamanho parece ser 

necessária para evitar a reflexão de movimentos. Contudo, “não precisamos supor essa igualdade 

para a propagação da luz, mas apenas para torná-la mais fácil e mais forte”98. É importante 

observar ainda que os movimentos das partículas do éter não representam nenhum obstáculo à 

propagação sucessiva das ondas, que não requer o transporte dessa matéria.  

Para mostrar como se originam essas ondas e a forma como se propagam, Huygens 

considera três pontos da chama de uma vela (Fig. 3.26). Cada um deles é o centro de uma onda 

que se dissemina no meio etéreo. Mas a propagação das ondas não é regular. 
 

Como as percussões no centro dessas ondas não possuem uma seqüência regular, também não se deve 

imaginar que as ondas sigam umas às outras por distâncias iguais: se essas distâncias o parecem na 

                                                 
96 Ibid., p. 19. 
97 Ibid., p. 19. 
98 Ibid., p. 20. 
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figura apresentada, é mais para indicar o progresso de uma mesma onda em tempos iguais, do que para 

representar várias [ondas] provenientes de um mesmo centro.99    
  

  
Fig. 3.26 - Propagação das ondas gerada por três pontos da chama de uma vela.100 

 

Através de uma nova analogia, Huygens procura mostrar que uma mesma partícula de 

éter pode servir a várias ondas, permitindo que elas se propaguem “sem se apagarem umas às 

outras”. Assim, quando duas bolas idênticas A e D colidem ao mesmo tempo e com velocidades 

(de módulos) iguais sobre os extremos opostos de uma fileira de bolas iguais e estacionárias (Fig. 

3.27), os seus movimentos se transmitem através das bolas, que continuam estacionárias, e elas 

invertem os sentidos de seus movimentos. Enquanto na bola intermediária B passam dois 

movimentos simultâneos e em sentidos opostos, por qualquer outra bola da fila (como a C, por 

exemplo) incide primeiro a ação proveniente de uma das bolas-projéteis e depois a da outra. Mas 

disso apenas se conclui que qualquer bola da fila sofre as compressões e expansões necessárias 

para transmitir os movimentos que incidem sobre ela.  
 

  
Fig. 3.27 - Movimentando-se em sentidos opostos, os corpúsculos A e D transmitem seus 

movimentos através da fileira das bolas.101  
 

Mas o que pode inicialmente parecer muito estranho, e até inacreditável, é que ondulações produzidas 

por movimentos e corpúsculos tão pequenos possam se propagar a distâncias tão imensas, como por 

exemplo desde o Sol ou desde as estrelas até nós. Pois a força dessas ondas deve enfraquecer à medida 

que elas se afastam de sua origem, de modo que a ação de cada uma, em particular, se tornará sem 

dúvida incapaz de se fazer sentir por nossa visão. Mas esse espanto cessará considerando-se que a uma 

grande distância do corpo luminoso uma infinidade de ondas, embora provenientes de diferentes pontos 

desse corpo, unificam-se de modo que sensivelmente compõem uma só onda, que conseqüentemente 
                                                 
99 Ibid., p. 21. 
100 Ibid., p. 20.  
101 Ibid., p. 21. 
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deve ter força suficiente para se fazer sentir. Assim, esse número infinito de ondas que nascem no 

mesmo instante em todos os pontos de uma estrela fixa, talvez grande como o Sol, não formam 

sensivelmente mais do que uma só onda, que pode ter força suficiente para produzir uma impressão em 

nossos olhos. Além disso, de cada ponto luminoso podem provir muitos milhares de ondas ao menor 

tempo imaginável, pela freqüente percussão dos corpúsculos, que atingem o éter nesses pontos, e isso 

também contribui para tornar sua ação mais sensível.102    
 

Cada partícula de matéria atingida por uma onda comunica o seu movimento a todas as 

partículas que a tocam. Desse modo, em torno de cada partícula se produz uma onda, que tem a 

partícula como o seu centro. Nessa perspectiva, “cada parte da onda deve se propagar de modo 

que as extremidades estejam sempre compreendidas entre as mesmas retas traçadas do ponto 

luminoso”103.  

Assim, na Fig. 3.28, o ponto luminoso A é centro de uma onda que passa por BG e depois 

por CE. Os segmentos ABC e AGE determinam que a onda BG se expanda segundo CE. “Daqui 

se vê a razão pela qual a luz não se espalha senão por linhas retas – a menos que seus raios sejam 

refletidos ou rompidos – de modo que ela não ilumina um objeto a não ser quando o caminho 

desde sua fonte até esse objeto está aberto segundo tais linhas”104. 
 

  
Fig. 3.28 - Considerações de Huygens sobre a propagação de uma onda luminosa emitida 

em A.105 
 

Considerando, a seguir, BG como uma abertura limitada pelos obstáculos HB e GI (Fig. 

3.28), Huygens reafirma a propagação retilínea da luz entre AC e AE, assinalando que “as partes 

das ondas particulares que se propagam fora do espaço ACE são fracas demais para aí produzir 

                                                 
102 Ibid., p. 21-22. 
103 Ibid., p. 22. 
104 Ibid., p. 23. 
105 Ibid., p. 23. 
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luz”106. É importante observar que, ao analisar essa situação, Huygens não cogita a possibilidade 

de a luz se difratar em BG. Segundo ele, essa abertura é sempre incomparavelmente maior do que 

as dimensões das partículas da matéria etérea nessa região. “Assim, parece que cada pequena 

parte da onda avança necessariamente seguindo a linha reta que vem do ponto brilhante. E é 

assim que se podem tomar os raios de luz como se fossem linhas retas”107. 

Huygens volta a mencionar que não é necessário que todas as partículas de éter tenham as 

mesmas dimensões, embora isso facilite a propagação do movimento, evitando o recuo de 

partículas que sempre geram algumas ondas particulares “para trás”, porém incapazes de produzir 

luz, como ocorre com a onda em CE, composta de muitas outras.  

Para estudar a reflexão da luz por uma superfície plana AB (Fig. 3.29), sem imperfeições, 

Huygens considera uma onda luminosa proveniente de uma fonte muito distante e um segmento 

AC dessa onda. O ponto C atinge a superfície em B, depois de percorrer a distância CB. Nesse 

intervalo de tempo, A teria percorrido a distância AG, se não houvesse o obstáculo à sua frente, 

de modo que CB=AG. Mas como A se reflete em AB, ele gera aí uma onda esférica, representada 

pela superfície SNR, tal que AN=AG. 

 
Fig. 3.29 - A reflexão da luz, no Tratado de Huygens.108 

 

Os pontos H da onda AC incidem sobre AB nos pontos K e, a partir de suas reflexões, 

produzem ondas esféricas com centros nesses pontos, de semidiâmetros KM. Essas ondas, tal 

como a gerada em A, têm todas uma tangente comum, que é a linha reta BN, perpendicular a AN. 

Assim, BN limita o movimento da onda AC refletida em AB e representa o lugar em que esse 

movimento é maior do que em qualquer outro.  

Para se entender melhor como a “onda reta” AC se transforma progressivamente, 

adquirindo a forma da “onda reta” BN, a partir do ponto de incidência de cada onda H, sobre o 

obstáculo, traçam-se os segmentos KO paralelos a BN e KL paralelos a AC.  
                                                 
106 Ibid., p. 24. 
107 Ibid., p. 24. 
108 Ibid., p. 25. 
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Sendo ACB e BNA triângulos retângulos que têm a hipotenusa AB em comum (Fig. 

3.30), e CB=AN, os ângulos opostos a esses lados, CAB e NBA são iguais, o mesmo ocorrendo, 

portanto, com os ângulos CBA e NAB. “Mas como CB, perpendicular a CA, indica a direção do 

raio incidente, também AN, perpendicular à onda BN, marca a direção do raio refletido”109. 

Estando esses raios igualmente inclinados em relação a AB, fica demonstrada a igualdade dos 

ângulos de incidência e de reflexão dos raios luminosos. 
 

  
Fig. 3.30 - Os triângulos retângulos utilizados por Huygens em sua demonstração da lei 

da reflexão da luz. 
 

O historiador Roberto Martins chama a atenção para a metodologia geométrica utilizada 

por Huygens em quase todo o “Tratado sobre a luz”:  
 

Apenas em alguns problemas complicados, ao final do livro, ele empregará um pouco de álgebra. 

Durante a maior parte do tempo, Huygens vê o movimento das linhas e suas relações e proporções, sem 

precisar montar equações algébricas para isso. Esse estilo de trabalho era o mais admirado na época. 

Observe-se que, ao elogiar Newton e Leibniz, no Prefácio, Huygens os qualifica como ‘dois excelentes 

geômetras’, e não filósofos, ou físicos, ou matemáticos.110     
 
Antes de analisar a refração da luz no vidro, na água, em óleos, etc., Huygens considera 

três diferentes possibilidades sobre a passagem de uma onda no interior dos corpos.   

 “Primeiramente, mesmo se a matéria etérea não penetrasse de forma nenhuma os corpos 

transparentes, suas próprias partículas poderiam comunicar sucessivamente o movimento das 

ondas, da mesma forma que o éter – supondo-se que, como estas, tivessem natureza elástica”111.  

Para Huygens, é provável que o vidro e outros corpos transparentes sejam constituídos 

por partículas que se tocam, sem constituir um corpo contínuo, mantidas juntas pela pressão de 

uma matéria sutil e pelas irregularidades das suas formas. A propagação de uma onda, pelo 

corpo, é decorrência da elasticidade das suas partículas, que transferem movimentos umas às 

outras, sem que elas próprias deixem as suas respectivas posições. Portanto, “pode-se conceber a 

transparência sem que seja necessário que a matéria etérea, que serve para a transmissão da luz, 

passe [pelo material transparente] ou que encontre poros no mesmo para aí insinuar-se”112.  
                                                 
109 Ibid., p. 26. 
110 Martins, 1986, p. 26. 
111 Huygens, 1986, p. 29.   
112 Ibid., p. 29. 
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Mas os corpos contêm a matéria etérea e são permeáveis a ela. A experiência de Torricelli 

é um  bom exemplo pois, se o espaço deixado pela descida do mercúrio no tubo de vidro não 

fosse imediatamente preenchido pelo éter, a luz não poderia passar através dele.  

De fato, se o éter, encerrado em uma esfera de vidro oca, completamente fechada e sem 

ar, não pudesse escapar de seu interior, a esfera cheia deveria resistir a incrementos de 

velocidade, pela ação de forças sobre ela, de uma forma diferente daquela relativa apenas à 

quantidade de vidro que possui. Contudo, isso não ocorre, o que indica que “a matéria etérea, que 

está dentro, não pode ser encerrada, mas deve correr através [do vidro] com grande liberdade”113. 

Portanto:  
 

A segunda maneira de explicar a transparência, e que parece mais plausível, é dizendo que as ondas de 

luz se propagam na matéria etérea que ocupa continuamente os interstícios ou poros dos corpos 

transparentes. Pois como ela passa por eles continuamente, e com facilidade, segue-se que eles se 

encontram sempre preenchidos por ela.114   
 
Como uma terceira e última forma de conceber a transparência, Huygens considera que o 

movimento das ondas de luz se transmite pelo corpo tanto através das partículas de éter que 

ocupam os seus interstícios como pelas partículas que constituem o próprio corpo, e que essse 

movimento passa de umas para as outras. 
 

Se for objetado serem as partículas do éter menores do que as dos corpos transparentes – pois passam 

por seus intervalos – seguindo-se daí que não poderiam comunicar-lhes senão uma pequena parte de seu 

movimento, pode-se responder que as partículas desses corpos são compostas, por sua vez, por outras 

partículas menores, e que assim serão essas partículas segundas que receberão o movimento das do 

éter.115    
 
Sendo a elasticidade das partículas que compõem os corpos transparentes menor do que a 

elasticidade das partículas do éter, as ondas de luz se movimentam mais lentamente no interior 

dos corpos transparentes do que fora deles, na matéria etérea.  

Conforme Huygens, “isso é tudo o que encontrei de mais verossímil sobre o modo pelo 

qual as ondas de luz passam através dos corpos transparentes”116. 

Os corpos opacos também possuem partículas de éter interpostas às da matéria ordinária. 

Assim como a esfera de vidro, uma esfera (por exemplo) de prata fechada, com éter em seu 

interior, resiste a variações de movimento conforme a quantidade de prata que possui. Segundo 

Huygens, isso mostra que o éter não é transportado com a esfera em movimento. O vidro, a prata 

e qualquer corpo é permeável à matéria etérea. 

                                                 
113 Ibid., p. 30. 
114 Ibid., p. 30. 
115 Ibid., p. 31. 
116 Ibid., p. 31. 
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Mas como explicar a opacidade dos metais (e dos corpos, em geral) à luz? Por certo, o 

movimento das ondas de luz no interior desses corpos deve ser amortizado pelas partículas que o 

constituem, as quais, sendo compostas por outras ainda menores, poderiam, em princípio, ser 

concebidas como sendo “moles”. Mas nesse caso não se poderia, por exemplo, explicar a reflexão 

da luz pelos metais.  
 

O que encontro de mais verossímil sobre isso é dizer que os corpos dos metais, que são quase os únicos 

verdadeiramente opacos, possuem partículas moles entremeadas com as duras, de modo que umas 

servem para causar a reflexão, e as outras para impedir a transparência. Os corpos transparentes, pelo 

contrário, contêm apenas partículas duras, que possuem a faculdade de elasticidade, e servem, 

juntamente com as da matéria etérea, como foi dito, para a propagação da luz.117   
 
Ao tratar a refração da luz em corpos transparentes, Huygens explicita o que reputa ser a 

principal propriedade desse fenômeno luminoso, considerando a situação em que a luz passa de 

um meio menos refringente a outro mais refringente (Fig. 3.31):    
 

  
Fig. 3.31 - Caracterização da refração da luz, por Huygens.118 

 

Se um raio de luz, como AB, está no ar, e cai obliquamente sobre a superfície polida de um corpo 

transparente como FG, ele se quebra no ponto B de incidência, de modo que faz um ângulo CBE (com a 

reta DBE que corta a superfície perpendicularmente) menor do que o ângulo ABD (que fazia com a 

mesma reta quando estava no ar). E a medida desses ângulos é encontrada descrevendo um círculo de 

centro B, que corta os raios AB e BC. Pois as perpendiculares AD e CE traçadas dos pontos de 

intersecção sobre a reta DE (as quais são chamadas senos dos ângulos ABD e CBE) possuem entre si 

uma certa razão, que é sempre a mesma em todas as inclinações do raio incidente, para um corpo 

transparente determinado.119    
 

Considera, então, uma onda luminosa emitida por uma fonte muito distante, e a incidência 

do segmento AC desta onda sobre a superfície plana de separação dos meios (Fig. 3.32). O ponto 

C atinge a reta que limita os meios em B. Nesse intervalo de tempo, A teria chegado a G se as 
                                                 
117 Ibid., p. 32. 
118 Ibid., p. 32. 
119 Ibid., p. 32. 
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ondas de luz no interior dos corpos transparentes se movimentassem com a mesma velocidade do 

que fora deles, na matéria etérea. Mas isso não ocorre, como já foi explicado. Admitindo que a 

velocidade seja 1/3 menor, a onda gerada a partir de A chega a N, e o raio da circunferência SNR 

é igual a dois terços de AG.   

 
Fig. 3.32 - A refração da luz, no tratado de Huygens, quando as ondas de luz passam para 

um corpo onde se propagam mais lentamente do que naquele de onde se originam.120 
 

No intervalo de tempo em que C se desloca até B, os pontos H da onda AC atingem AB 

em K, gerando ondas no corpo diáfano com centro nesses pontos, e de circunferências de raios 

iguais a 2/3 dos segmentos KM. Todas essas circunferências têm uma tangente comum, que é a 

linha reta BN, que tangencia a circunferência SNR. Portanto, BN limita o movimento que a onda 

AC comunicou ao corpo transparente. “É aí que esse movimento se encontra em muito maior 

quantidade do que em qualquer outra parte”. E prossegue Huygens: “Se quisermos saber como a 

onda AC chegou progressivamente a BN, basta na mesma figura traçar as retas KO paralelas a 

BN, e todas as KL paralelas a AC. Assim, ver-se-á que a onda CA, de reta, tornou-se quebrada 

em todos os LKO sucessivamente, e que se tornou novamente reta em BN”121.  

Na Fig. 3.32, EAF é perpendicular a AB. A linha DA, perpendicular a AC, denota a 

direção do raio incidente, enquanto AN, perpendicular a BN, especifica a direção do raio 

desviado (refratado). A partir dos triângulos retângulos BAC e ABN, Huygens mostra que o seno 

do ângulo BAC está para o seno do ângulo ABN, como BC está para AN122.  

Como o ângulo BAC é igual ao ângulo DAE e o ângulo ABN é igual ao ângulo NAF, o 

seno do ângulo DAE está para o seno do ângulo NAF como BC para AN. “Mas a razão entre BC 

e AN era a mesma que a das velocidades da luz na matéria que está para AE e na que está para 

AF. Portanto, o seno do ângulo DAE está também para o seno do ângulo NAF como as referidas 

velocidades da luz”123. 

                                                 
120 Ibid., p. 33. 
121 Ibid., p. 34. 
122 sen BAC = BC/AB, sen ABN = AN/AB, sen BAC/sen ABN = BC/AN. 
123 Huygens, 1986, p. 35. 
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Por uma construção e demonstração análoga, explica-se a refração da luz quando as ondas 

passam de um meio transparente mais denso para outro de menor densidade (Fig. 3.33), e a maior 

velocidade da luz neste último. 
 

 
Fig. 3.33 - A refração da luz, no tratado de Huygens, quando as ondas de luz passam para 

um meio no qual a sua velocidade é maior do que naquele de onde provêm.124 

 
3.14 Revisitando Fermat à luz de Huygens 

 
No capítulo 3 de o “Tratado sobre a luz”, no qual Christiaan Huygens aborda a refração, 

ele desenvolve uma demonstração, “simples e fácil”, da proposição de Pierre de Fermat de que 

“um raio de luz, ao ir de um ponto a outro, quando esses pontos estão em diáfanos diferentes, 

desvia-se na superfície plana que une esses dois meios de modo que empregue [em seu percurso 

de um ponto ao outro] o menor tempo possível, assim como ocorre também na reflexão contra 

uma superfície plana”125. 

Assim, na Fig. 3.34, KF separa dois meios diáfanos; um deles mais rarefeito (como o ar), 

no qual se encontra o ponto A e outro mais denso (como o vidro), onde está o ponto C.  A linha 

PBQ é perpendicular a KF.  

Ao sofrer refração, um raio de luz, proveniente de A atinge C, de modo que o seno do 

ângulo de incidência (ABP) está para o seno do ângulo de refração (CBQ), na mesma razão que a 
velocidade da luz no meio A ( Av ) está para a velocidade da luz no meio C ( Cv ).126 Sendo        

CBQABP  , como indica a Fig. 3.34, resulta que AC vv  . 

O que se deve demonstrar é que o tempo dispendido pela luz que passa por A e chega a B, 

seguindo por AB e depois por BC é, efetivamente, o mais curto dentre todos os possíveis. Nessa 

perspectiva, inicialmente, admite-se que o raio proveniente de A incida sobre o ponto de refração 

                                                 
124 Ibid., p. 35. 
125 Ibid., p. 37. 
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F e daí siga para C. O é um ponto no diáfano A, tal que OF é paralelo a AB e OA é perpendicular 

a AB. Traçam-se, ainda, BH perpendicular a OF e FG perpendicular a BC.  
 

  
Fig. 3.34 - A demonstração de Huygens, do princípio de mínimo tempo para a propagação 

da luz.127 
 

Os ângulos HBF e ABP são iguais, o mesmo ocorrendo com os ângulos BFG e CBQ. Por 

conseguinte, o seno do ângulo HBF está para o seno do ângulo BFG, na mesma razão que a 

velocidade da luz no meio A está para a velocidade da luz no meio C. “Mas esses senos são as 

retas HF e BG, tomando BF por semi diâmetro de um círculo. Portanto, essas linhas HF e BG 

possuem entre si a citada razão das velocidades”128. 
Desse modo, conforme Huygens, “o tempo da luz por HF [ HFt ], supondo que o raio fosse 

OF, seria igual ao tempo por BG [ BGt ], no interior do diáfano C”.129  

Considerando, ainda, que o tempo por AB ( ABt ) é igual ao tempo por OH ( OHt ), e que o 

tempo por FC ( FCt ) é mais longo do que por GC ( GCt )130, segue, naturalmente, que o tempo por 

OFC ( OFCt ) é maior do que o tempo por ABC ( ABCt ). Como o tempo por AF ( AFt ) é maior do 

que o tempo por AB, resulta que o tempo por OFC é maior do que o tempo por ABC. 

                                                 
127 Ibid., p. 38.  
128 Ibid., p. 39. 
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A seguir, examinando uma segunda hipótese, Huygens considera que o raio que provém 

de A e chega a C percorrendo o trajeto AK no diáfano A e KC no diáfano C, desta feita, com o 

ponto de refração, K, mais próximo de A do que de B. 

Seja NC perpendicular a BC; KN paralela a BC; BM perpendicular a KN e KL 

perpendicular a BA. Resumindo o que Huygens escreve por extenso, para fins de simplificação, 

tendo em vista que já se encontra  suficientemente claro o procedimento seguido por Huygens em 

suas demonstrações, tem-se que: 
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Como BKL=ABP e KBM=CBQ, 
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Tendo em vista que o tempo por BC ( BCt ) é igual ao tempo por MN ( MNt ), o tempo por 

LBC ( LBCt ) é igual ao tempo por KMN ( KMNt ). “Mas o tempo por AK [ AKt ], é mais longo do 

que por AL [ ALt ]. Como  
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Conforme a Fig. 3.34, KC > KN, por conseguinte, o tempo por AKC é maior do que o 

tempo por ABC,  
 

.tt AKCABC   
 

“Vê-se, assim, que o tempo ABC é o mais curto que pode haver – que é o que deveria ser 

demonstrado”1. 

 
3.15 Prelúdio à teoria da luz e das cores de Newton 
 

Em 1672 e em 1675, Newton encaminha dois artigos seminais, redigido em forma de 

carta, ao secretário geral da Royal Society, Henry Oldenburg (1619-1677). No primeiro, ele 

analisa o fenômeno das cores produzidas por refração, basicamente, sustentando que a luz branca 

é uma mistura heterogênea de raios com diferentes graus de refrangibilidade. Com a sua teoria, 

Newton não apenas explicava o problema dos halos coloridos em torno das imagens dos 

telescópios de refração, como salientava a impossibilidade do melhoramento desse tipo de 

telescópio. Conforme Newton, a substituição de lentes por espelhos resolvia o problema da 

aberração cromática, o que resultou no primeiro telescópio de reflexão construído pelo próprio 

Newton, em 1668.    

O telescópio refletor não era uma completa novidade, pois havia sido descrito pelo 

matemático escocês James Gregory (1638-1675) em 1663, e Newton tinha conhecimento disso. 

Mas é de Newton a explicação teórica das insuficiências dos telescópios de refração e todo o 

mérito da concepção e construção do instrumento que tem no foco de um espelho parabólico 

côncavo um espelho plano que remete a imagem para uma ocular situada perpendicularmente ao 

eixo do telescópio.2 
 

     
 

Fig. 3.35 - ( a ) O telescópio de Newton e ( b ) seu esboço feito pelo secretário geral da 

Royal Society quando da apresentação do instrumento a esta Sociedade em 1672.3   
 

                                                 
1 Ibid., p. 39. 
2 Guicciardini, Edição 01, p. 93. 
3 Mills; Turvey, 1979, p. 140.  
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No segundo artigo, Newton aborda a refração, a reflexão, a transparência, a opacidade e 

os anéis coloridos (anéis de Newton) em uma película de ar entre uma lente e uma placa de vidro. 

Neste artigo, ele faz várias considerações sobre a relação da luz com o éter.  

 É importante ressaltar que o éter, em Newton, “varia em estrutura e função ao longo de 

sua obra”. O seu entendimento “não pode ser desvinculado das concepções teológicas de Newton 

sobre a interação espírito-matéria e sobre o papel de Deus na natureza”, como diz o filósofo e 

historiador Paulo Abrantes4, que distingue três fases distintas nas especulações de Newton sobre 

o éter:  

Na primeira delas (anos 70 e início dos 80), em sua juventude, ele tenta desenvolver 

modelos mecânicos para o éter. Na segunda (~1685-~1713), que coincide com o período de 

redação e publicação do Principia, e também da “Óptica”, ele rejeita tanto o éter de Descartes 

(isto é, os vórtices cartesianos) quanto as suas ponderações anteriores. “Essa fase corresponde à 

invenção do conceito newtoniano de força: as forças passam a ser consideradas como 

manifestações não mediatizadas da presença de Deus no mundo”. 

No Escólio Geral da 2ª Edição do Principia (1713), mas sobretudo em questões da 2ª 

Edição inglesa da “Óptica” (1717), Newton volta a fazer conjecturas sobre um meio etéreo. “Esse 

meio é, contudo, muito diferente do plenum mecânico de Descartes – trata-se de um éter ativo, 

mecânico”. Segundo Abrantes, nessa terceira fase, Newton confere ao éter a função de mediador 

da relação espírito-matéria:  
 

O éter, como fonte de toda atividade na Natureza, torna-se um vínculo, por assim dizer, da ação do Deus 

extenso de More na Natureza. O vazio materialista dos atomistas passa a ser preenchido por tal meio. O 

éter torna-se uma causa secundária, intermediando o governo de Deus sobre as criaturas. Em razão de 

suas convicções religiosas, Newton considera inaceitável que a ação de Deus no mundo se fizesse 

diretamente, como sugeriam seus escritos da segunda fase. Por outro lado, os modelos mecânicos para o 

éter, da primeira fase, eram tampouco aceitáveis... O éter da terceira fase constitui uma solução de 

compromisso em resposta às polêmicas suscitadas por sua teoria da gravitação.5    
 
Os primeiros estudos de Newton sobre a luz, do qual resultam os dois artigos acima 

mencionados, coincidem com a primeira fase de suas especulações sobre o éter e com a 

descoberta da difração, interferência e polarização da luz. Esses fenômenos, tipicamente 

ondulatórios, mostravam as insuficiências da óptica geométrica como referencial explicativo. O 

uso que Newton faz do éter como um elemento auxiliar nas explicações que dá a esses 

fenômenos, e também à refração e à reflexão da luz, no âmbito da sua teoria corpuscular, 

mostram isso.    

As objeções de Newton às teorias da luz de Descartes e de Huygens, as suas críticas aos 

                                                 
4 Abrantes, 1998, p. 85-101. 
5 Ibid., p. 101. 
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pulsos de luz de Hooke, o desenvolvimento de experiências com prismas, com a inflexão 

(difração) da luz, com películas delgadas transparentes e a invenção do telescópio refletor, são 

temas que mostram o intenso e profícuo envolvimento de Newton com a óptica muitos anos antes 

da publicação da primeira edição da “Óptica”, em 1704. Desse trabalho resultam anotações 

pessoais, cartas, artigos. Na “Óptica”, Newton sistematiza a apresentação desses assuntos.  

 
3.16 O problema da forma oblonga do espectro de um prisma e as hipóteses de 
Newton  
 

No artigo em que divulga uma nova teoria sobre a luz e cores6 enviado a Royal Society 

em 1672, Newton relata os resultados de vários anos de estudo sobre as cores, a partir de 

experimentos realizados com prismas de vidro que o levaram a refutar a “teoria da modificação”. 

Na época, acreditava-se que a luz branca era pura, e que ao passar por um meio transparente 

como um prisma, ou por esferas cristalinas ocas com água, era alterada, de alguma maneira.  

O produto concreto desses estudos – o telescópio de reflexão – já havia sido anunciado 

por Newton um ano antes, e dado a conhecer à Royal Society. Agora, no artigo, Newton 

apresenta o estudo teórico que fundamentava a construção desse novo instrumento. No início da 

carta, ele diz como procedeu, inicialmente, para investigar o fenômeno das cores: 
 

Caro Senhor,  

Em cumprimento à recente promessa que lhe fiz, quero informar-lhe, sem maiores cerimônias, que no 

início do ano de 1666 (quando eu estava dedicado ao polimento de lentes ópticas de outros formatos que 

não as esféricas), adquiri um prisma triangular de vidro, para com ele testar os célebres fenômenos das 

cores. E havendo, para esse fim, escurecido meu quarto e feito um pequeno orificio na veneziana de 

minha janela, para admitir a entrada de uma quantidade conveniente de luz solar, coloquei meu prisma à 

entrada dele, para que a luz fosse refratada para a parede oposta. A princípio, foi uma diversão muito 

agradável observar as cores vívidas e intensas assim produzidas, mas, depois de algum tempo 

empenhando-me em examiná-las com maior circunspecção, surpreendeu-me vê-las em uma forma 

oblonga, porquanto, segundo as leis aceitas da refração, eu esperava que ela fosse circular.7      
 
A forma oblonga do espectro (Fig. 3.36) evidenciava uma aparente violação da lei da 

refração, pois o feixe de luz de seção reta circular incidente sobre o prisma, depois de refratado, 

apresentava um espectro cujo comprimento era cerca de cinco vezes maior do que a sua largura.  

Considerando que a dispersão da luz por um prisma foi objeto de investigação por um 

sem número estudiosos, e que muitos deles devem ter visto ao menos algo parecido com o que 

Newton viu, por que apenas para Newton aquela forma do espectro se manifestou como um 

problema?  

                                                 
6 Newton, 1671/72. 
7 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 213-214. 
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Em princípio, seria possível argumentar, seguindo Norwood Hanson (1924-1967), que 

diferentes investigadores, diante de um mesmo fato (conjunto de dados observacionais), podem 

observar coisas distintas, em função de seus diferentes interesses de pesquisa e pressupostos 

teóricos.  

 
 

3.36 - Diagrama esquemático do experimento realizado por Newton, no qual ele se depara 

com uma mancha alongada e colorida sobre a parede, depois da luz solar ser refratada 

pelo prisma.8  
 

Por certo, o uso do diafragma, isto é, do pequeno orifício que Newton fez na janela para 

projetar o raio luminoso sobre o prisma, já havia sido utilizado por Descartes e por Grimaldi, 

entre outros. Não obstante, os experimentos desenvolvidos por Newton contém dois importantes 

elementos que o distinguem dos encontrados em outros estudos: a posição de desvio mínimo do 

prisma e a grande distância do prisma a parede.   

Ao projetar luz sobre um prisma e girá-lo em torno do seu eixo, a direção do raio 

refratado se altera. Nessa perspectiva, há uma posição do prisma para a qual o ângulo entre a 

direção inicial do raio incidente e sua direção depois de refratado é minimo. Quando isto 

acontece, os raios incidente e refratado formam ângulos iguais dos dois lados do prisma         

(Fig. 3.37). É apenas para esta posição de desvio mínimo do prisma que deveria se obter uma 

mancha circular na parede, de acordo com a lei da refração da luz de Descartes.  
 

 
 

Fig. 3.37 - Se , o prisma encontra-se na posição de desvio mínimo.9 
 

Newton começa a abordar o problema observando experimentalmente a aparência das 

cores sobre a parede do seu quarto transmitindo a luz por segmentos do vidro com diferentes 

espessuras, fazendo-a passar por orifícios de vários tamanhos na janela e colocando o prisma do 
                                                 
8 Newton, 2002, p. 57.  
9 Silva; Martins, 2003, p. 57. 
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lado de fora da mesma, “para que a luz pudesse atravessá-lo e ser refratada antes de ser limitada 

pelo orifício”10. Em todos esses casos, o aspecto da mancha luminosa permanecia o mesmo.  

Suspeitando que alguma irregularidade no vidro pudesse ser responsável pelas cores 

estarem sendo dilatadas daquela maneira, Newton toma um outro prisma igual ao primeiro e o 

posiciona “de modo a que a luz, passando por ambos, pudesse ser refratada de maneiras 

contrárias e assim, pelo segundo, retornar ao caminho do qual o primeiro a desviou (Fig. 3.38)”11. 

Conforme Newton:  
 

Dessa maneira eu julgava que os efeitos regulares do primeiro prisma seriam destruídos pelo segundo, mas 

que os efeitos irregulares seriam mais aumentados pela multiplicidade de refrações. O fato foi que a luz, 

que era difundida pelo primeiro prisma numa forma oblonga, foi reduzida pelo segundo a uma forma 

arredondada, com a mesma regularidade de quando não passava por nenhum deles. Por conseguinte, 

qualquer que fosse a causa daquele comprimento, não se tratava de nenhuma irregularidade contingente.12 
 

  
Fig. 3.38 - O experimento com os dois prismas triangulares dipostos na forma de uma 

lâmina de lados paralelos.13 
  

O possível efeito da falta de paralelismo do feixe de luz solar incidente sobre o orifício da 

persiana também foi analisado por Newton. Sendo o feixe divergente, raios com diferentes 

ângulos de incidência sobre o prisma seriam refratados em ângulos diferentes, o que resultaria no 

alargamento do feixe à saída do prisma.  

Newton faz então uma série de medidas da imagem projetada sobre a parede 

(considerando sempre a incidência de raios perpendiculares a ela), comparando o diâmetro da 

mancha circular deixada pelo feixe incidente na ausência do prisma com as dimensões da 

imagem resultante da passagem da luz sobre o prisma. A largura da imagem projetada na parede 

era compatível com o diâmetro do Sol – cerca de 31’ – mas o ângulo  subentendido pelo 

comprimento tinha mais de cinco vezes esse diâmetro, ou seja,	2 49 . 14   

Empregando a lei de Descartes, Newton calcula as refrações sofridas por dois raios 

                                                 
10 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 214.  
11 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 214; Newton in Silva; Martins, 1996, p. 316.  
12 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 214.  
13 Granés, 2001, p. 33. 
14 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 215. 
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provenientes de partes opostas do disco solar, difererindo ambos em 31’ na obliquidade de suas 

incidências. Conclui que também os “os raios emergentes deveriam abranger um ângulo de 31’”. 

Conforme Newton: 
 

Ficou evidente que a diferença na incidência dos raios provenientes de diversas partes do Sol não poderia 

fazer com que, após a intersecção, eles divergissem num ângulo significativamente maior do que o existente 

antes de convergirem; e sendo este, no máximo de uns 31’ou 32’, restava ainda descobrir alguma outra 

causa para que ele fosse de 	2 49 .15  
 
Newton aventa ainda a possibilidade de os raios se encurvarem após passarem pelo 

prisma, provocando a abertura do feixe no sentido vertical, mas não horizontalmente. Neste caso, 

ele faz uma analogia com o movimento de uma bola de tênis golpeada obliquamente por uma 

raquete:   
 

Se os raios de luz pudessem ser corpos globulares e, por sua passagem oblíqua de um meio para outro, 

adquirir um movimento circular, eles deveriam sentir a resistência maior do éter ambiente naquele lado em 

que os movimentos se unem e, com isso, ser continuamente encurvados para o outro. Mas, a despeito dessa 

base plausível de suspeita, quando a examinei, não pude observar neles nenhuma curvatura desse tipo. E 

observei ainda (o que era suficiente para o meu objetivo) que a diferença entre o comprimento da imagem e 

o diâmetro do orifício pelo qual a luz era transmitida era proporcioanl à distância entre eles.16      
 
A eliminação de todas essas suspeitas, leva Newton ao experimentum crucis.  

 

3.17 O experimentum crucis e as limitações dos telescópios de refração 
 
Na obra Novum Organum, publicada em 1620, Francis Bacon (1561-1626) emprega o 

vocábulo instantiae crucis – instância crucial – inspirado nas placas (ou postes) de sinalização 

que se encontram nas estradas para indicar bifurcações, quando analisa a escolha que um 

investigador deve fazer entre duas ou mais alternativas mutuamente excludentes (caminhos ou 

hipóteses) na investigação de um determinado fenômeno.17 Mesmo sem serem muitas vezes 

efetivamente decisivos, o certo é que alguns experimentos, ou instâncias cruciais, são bastante 

esclarecedores, dirimindo dúvidas e apontando novos caminhos.  

Em sua Micrografia, Robert Hooke cita Bacon, mas usa a expressão experimentum crucis, 

ao invés de instantiae crucis. Sob a influência da obra de Hooke, Newton aplica o termo 

experimentum crucis a um experimento decisivo, ou crucial, que ele desenvolve, capaz de 

elucidar a natureza composta da luz. 

Por razões desconhecidas, não há um diagrama do experimentum crucis na carta 

publicada por Oldenburg. Uma reprodução do mesmo aparece quatro meses depois, em junho de 

                                                 
15 Ibid., p. 215-216. 
16 Ibid., p. 216. 
17 Bacon, 1979, p. 161.  
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1672, na Philosophical Transactions (Fig. 3.39).  

 

 
Fig. 3.39 - Diagrama do experimentum crucis de Newton.18  
 

A Fig. 3.40 ilustra mais claramente o arranjo experimental utilizado por Newton. Luz 

solar (S), proveniente do furo na persiana (F), incide sobre a base de um prisma triangular situado 

próximo da janela, seguindo daí para uma prancha de madeira (DE) colocada logo atrás do 

prisma. A prancha contém um orifício (G), que deixa passar apenas uma parte do espectro 

projetado sobre ela. A uma distância de 12 pés desta tábua, há um outra tábua (de), paralela a ela, 

e que também contém um furo (g), de modo a deixar passar apenas uma parte muito delgada do 

feixe incidente sobre ela. Atrás desta segunda tábua há um prisma que projeta a luz que refrata 

sobre uma parede.  
 

Feito isso, peguei o primeiro prisma na mão e o girei lentamente de um lado para outro em torno de seu 

eixo, de modo a fazer as diversas partes da imagem projetadas na segunda tábua passarem sucessivamente 

pelo orifício existente nela, a fim de que eu pudesse observar em que lugares da parede o segunda prisma as 

refratataria.19    
 

  
Fig. 3.40 - Um dos diagramas do experimentum crucis apresentado por Newton na 

“Óptica”.20  
 

                                                 
18 Newton, 1672, p. 5016. 
19 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 216.  
20 Newton, 2002, p. 67. 
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Ao girar o primeiro prisma, Newton seleciona, idealmente ao menos, feixes de luz 

monocromáticos de diversas cores, que incidem, todos, com um mesmo ângulo sobre o segundo 

prisma. Através de uma análise qualitativa, Newton verifica que os raios incidentes sobre o 

segundo prisma não são alterados pelas refrações que sofrem, isto é, não mudam de cor, e que 

cada raio se refrata segundo ângulos distintos, exibindo manchas circulares sobre a parede. 

Assim, Newton soluciona o seu problema original, explicando a forma oblonga do espectro como 

uma superposição de manchas circulares transmitidas a partes diferentes da parede por raios 

diferentemente refrangíveis (os mais refrangíveis são os que apresentam maior refração).  

Na “Óptica”, Newton apresenta uma figura que ilustra a superposição de manchas 

circulares deixadas sobre a parede por raios de diferentes refrangibilidades. 
 

 
 

Fig. 3.41 - Diagrama esquematico traçado por Newton na explicação que dá para a forma 

oblonga do espectro colorido sobre a parede.21  
 

Newton percebe então que o aperfeiçoamento dos telescópios de refração não dependia da 

confecção de vidros de melhor qualidade. Na verdade, havia um problema de ordem conceitual, 

que impedia que a objetiva desse tipo de telescópio reunisse em seu foco raios com diferentes 

refrangibilidades:       
 

Assim, se um vidro fosse moldado com exatidão, de maneira a coligir qualquer tipo de raios num único 

ponto, ele não conseguiria coligir também nesse mesmo ponto aqueles que, tendo a mesma incidência no 

mesmo meio, tendem  a sofrer uma refração diferente. Na verdade, admirei-me de que modo, considerando 

que a diferença de refrangibilidade era grande como eu a havia constatado, os telescópios poderiam ter 

chegado à perfeição em que hoje se encontram.22    
  
Isso leva Newton a se voltar para a reflexão da luz, na qual os ângulos de incidência e de 

reflexão de todos os tipos de raios são iguais. Assim, em princípio, seria possível a construção de 

instrumentos de óptica levados a qualquer grau de perfeição imaginável, como alerta Newton, 
 

                                                 
21 Adaptada de Newton, 2002, p. 61. 
22 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 217. 
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(...) desde que fosse possível encontrar uma substância refletora que pudesse ser tão polida quanto o vidro e 

refletisse tanta luz quanto a que o vidro transmite, e desde que a arte de comunicar-lhe uma forma 

parabólica também fosse atingida. Mas essas pareciam ser dificuladades imensas e quase cheguei a julgá-

las insuperáveis, quando considerei, ademais, que qualquer irregularidade numa superfície refletora faz com 

que os raios se desviem 5 ou 6 vezes mais de seu curso do que irregularidades semelhantes numa superfície 

refringente. Portanto, seria necessário aqui um cuidado muito maior do que ao moldar vidros para a 

refração.23    
 
Não obstante, o instrumento que Newton havia encaminhado a Royal Society é uma prova 

da superação dessas dificuldades.  

Vários anos depois, na “Óptica”, Newton ainda detém a certeza da impossibilidade de 

construir lentes acromáticas, isto é, lentes compostas por vidros com diferentes graus de 

dispersão, capazes de corrigir o fenômeno da aberração cromática. Esta convicção de Newton, 

acabou retardando a construção deste tipo de lente24. O crédito pela produção do primeiro dupleto 

acromático é atribuído ao advogado e ótico amador Cheser Moor Hall (1703-1771), que construiu 

o primeiro telescópio de refração livre da distorção das cores. Entretanto, foi o óptico John 

Dolland (1706-1761) que, conseguindo reproduzir a descoberta de Hall, a patentiou em 1758.25 
 

      
                               (  a  )                                     (  b  ) 
 

Fig. 3.42 a) Aberração cromática de uma única lente: raios de diferentes cores 

(comprimentos de onda) possuem diferentes comprimentos focais.  b) Um dupleto 

acromático – o primeiro exemplo de lente acromática – faz convergir luz vermelha e azul 

para um mesmo foco. 
 

Dentro da tradição baconiana, o experimento é concebido como uma instância de 

descobrimento. Mas entre o experimento frutífero, que permite descobrir um fenômeno novo e o 

experimento luminoso, que possibilita chegar às causas e aos princípios, deve-se, sem dúvida, 

preferir este último.  

                                                 
23 Ibid., p. 217-218. 
24 Newton in Silva; Martins, 1996, p. 319. 
25 Muljadi, s/ano, http://www.academia.edu/3679361/Achromatic_lens  
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Em seu artigo de 1672, Newton apresenta o experimentum crucis como um experimento 

luminoso, “expondo-o como se dele surgissem, já prontas, as suas principais premissas teóricas”: 

“o caráter heterogêneo da luz branca e a diferente refrangibilidade dos raios segundo sua cor”.26   
 

Sem elas é difícil imaginar a intenção que motiva, por exemplo, a montagem das duas tábuas com seus 

pequenos orifícios dispostos para selecionar um só raio e determiná-lo como uma linha reta que incide 

sempre sob o mesmo ângulo sobre o segundo prisma. Esta precisão na disposição dos meios exige uma 

claridade igualmente nítida nos fins que se perseguem. Apresentar (plantear) o experimentum crucis como 

uma instância de descobrimento em lugar de uma instância de corroboração é, por parte de Newton, uma 

hábil concessão retórica ao espírito baconiano que primava na Royal Society.27     
 
A seguir, no artigo, Newton expõe uma série de proposições que ilustram a sua doutrina, 

como ele diz. 

 

3.18 As proposições de Newton sobre a natureza da luz 
 
Newton apresenta treze proposições sobre a luz.  
 
▪ (...) As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações, ou reflexões dos corpos naturais 

(como em geral se acredita), mas propriedades originais e inatas, que são diferentes nos diversos raios. 

Alguns raios dispõem-se a exibir uma cor vermelha e nenhuma outra; alguns, uma cor amarela e não 

outra; alguns, uma verde e não outra, e assim sucessivamente. Tampouco existem apenas raios próprios 

e particulares para as cores mais importantes, porém de todas as suas gradações intermediárias.28    
 

Nesta primeira proposição, Newton explicita suas divergências com os modelos ou 

teorias da modificação da luz, como os propostos por Descartes, Hooke, Grimaldi e Boyle (os 

mais conhecidos). Nas duas proposições seguintes, Newton expressa a correspondência 

biunívoca entre cor e refrangibilidade, e a imutabilidade da cor e da refrangibilidade 

associadas a cada raio.29  
 
▪ A um mesmo grau de refrangibilidade corresponde sempre a mesma cor, e a uma mesma cor 

corresponde sempre o mesmo grau de refrangibilidade (...).30  
 
▪ A espécie de cor e o grau de refrangibilidade próprios de qualquer tipo particular de raio não são 

mutáveis pela refração nem pela reflexão dos corpos naturais, nem por qualquer outra causa que eu já 

tenha observado. Depois de qualquer tipo de raio ser bem separado dos de outros tipos, ele mantém 

obstinadamente sua cor, a despeito de meus esforços mais extremos para modificá-lo. Refratei-o com 

prismas e o refleti com corpos que eram de outras cores, à luz do dia; intercepteio-o com a película 

                                                 
26 Granés, 2001, p. 38. 
27 Ibid., p. 38-39. 
28 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 219. 
29 Granés, 2001, p. 42. 
30 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 219. 
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colorida de ar entre duas placas de vidro comprimidas; transmiti-o através de meios coloridos e de 

meios irradiados com outros tipos de raios, e o limitei de diversas maneiras, mas, ainda assim, nunca 

consegui produzir nele nenhuma nova cor.31   

A propriedade de combinação das cores (que, quando monocromáticas, mantém 

incólume a sua identidade) é abordada por Newton na sequência:   
  
▪ Entretanto, é possível produzir transmutações aparentes de cores, quando há uma mistura de diversos 

tipos de raios. É que, nessas misturas, as cores componentes não aparecem, mas, por sua ligação 

recíproca, constituem uma cor intermediária. E assim, quando, por refração ou qualquer outra das 

causas supracitadas, os raios diformes que estão latentes nessa mistura são separados, emergem cores 

diferentes da cor da composição. Essas cores não são novas cores produzidas, apenas tornam-se 

aparentes ao serem separadas; pois, se forem de novo inteiramente misturadas e mescladas, tornarão a 

compor a cor que tinham antes da separação. E, pela mesma razão, as transmutações produzidas pela 

conjunção de diversas cores não são reais, pois, quando os raios diformes tornam a ser separados, eles 

exibem as mesmíssimas cores que tinham antes de entrar na composição (...).32 
 
▪ Existem, portanto, dois tipos de cores. Um que é original e simples e o outro que é um composto 

delas. As cores originais ou primárias são o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e o violeta-púrpura 

(...).33 
 
Como se observa, as cores principais do espectro luminoso para Newton, nesse momento 

do seu trabalho, são cinco. Em 1675 esse número subirá arbitrariamente para sete, com a inclusão 

do laranja e do anil (índigo), em uma analogia com as sete notas da escala musical.  
 
▪ As mesmas cores in specie com essas cores primárias também podem ser produzidas por composição: 

pois a mistura de amarelo e azul produz o verde; de vermelho e amarelo, o laranja; de laranja e verde-

amarelado, o amarelo. E, em geral, quando se misturam duas cores que, na série das que são geradas pelo 

prisma, não são muito distantes uma da outra, por sua liga comum elas compõem a cor que aparece na 

referida série a meio caminho entre elas. Mas as que se situam a distâncias muito grandes não o fazem. O 

laranja e o índigo não produzem o verde intermediário, nem tampouco o escarlate e o verde produzem o 

amarelo intermediário.34  
 
Newton se refere, então, a mais notável das combinações: 

 
▪ Mas a composição mais surpreendente e maravilhosa foi a da brancura. Não há nenhum tipo de raio 

que consiga exibi-la sozinho. Ela é sempre composta, e para sua composição são necessárias todas as 

cores primárias acima citadas, misturadas na devida proporção. Muitas vezes observei com admiração – 

ao fazer convergirem todas as cores do prisma, com isso voltando elas a se misturar tal como se 

                                                 
31 Ibid., p. 219-220. 
32 Ibid., p. 220. 
33 Ibid., p. 220. 
34 Ibid., p. 220-221. 
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apresentavam na luz, antes de esta incidir sobre o prisma – reproduzir-se uma luz inteira e perfeitamente 

branca, que não diferia em nada da luz direta do Sol, a não ser quando os vidros que eu usava não eram 

suficientemente claros, caso em que faziam a luz inclinar-se um pouco para as suas cores.35   
 

▪ Verifica-se, portanto, que a brancura é a cor usual da luz, pois a luz é um agregado confuso de raios 

dotados de toda a sorte de cores, tais como estas são promiscuamente projetadas das várias partes dos 

corpos luminosos. E desse agregado confuso, como afirmei, é gerada a brancura, se houver uma 

proporção adequada dos ingredientes; mas, se houver um predomínio de algum deles, a luz deverá 

inclinar-se para essa cor, como acontece na chama azul do enxofre, na chama amarela das velas e nas 

várias cores das estrelas fixas.36  
 

A seguir, Newton se reporta a forma oblonga do espectro colorido gerado por um 

prisma na posição de desvio mínimo:  
 

▪ Consideradas essas coisas, a maneira como as cores são produzidas pelo prisma torna-se evidente. 

Pois, dentre os raios que constituem a luz incidente, uma vez que os que diferem na cor diferem 

proporcionalmente na refrangibilidade, eles, por suas refrações desiguais, dividem-se e se dispersam 

numa forma oblonga, numa sucessão ordenada desde o escarlate menos refratado até o violeta mais 

refratado.37   
 
▪ A razão por que as cores do arco-íris aparecem nas gotas cadentes de chuva também se evidencia a 

partir daí. É que as gotas que refratam os raios, predispostas a aparecerem mais purpúras aos olhos do 

espectador, refratam muito menos os raios de outros tipos (...).38 
 

Ainda de acordo com Newton: 
 
▪ (...) [há] substâncias propensas a refletir um tipo de luz e transmitir outro, como se pode ver num 

cômodo escuro, iluminando-as com uma luz similar ou não composta. Nesse caso, elas parecem ser 

apenas da cor com que são iluminadas, porém, numa posição, parecem mais vívidas e luminosas do que 

noutra, conforme estejam mais ou menos posicionadas para refletir ou transmitir a cor incidente.39 
 

Na sua penúltima proposição, Newton se refere a um experimento realizado por 

Hooke, em que dois recipientes transparentes em forma de cunha, um deles cheio com um 

líquido vermelho e o outro repleto com um líquido azul, embora separadamente se 

mostrassem tansparentes, quando juntos se tornavam opacos. Segundo Newton, “é que, se um 

transmitia apenas o vermelho e o outro apenas o azul, nenhum raio conseguia atravessar os 

dois”40. Encerra com a décima terceira proposição, dizendo que: 
 

                                                 
35 Ibid., p. 221. 
36 Ibid., p. 221. 
37 Ibid., p. 221. 
38 Ibid., p. 221. 
39 Ibid., p. 222. 
40 Ibid., p. 222. 
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▪ (...) concluirei com o exemplo geral de que as cores de todos os corpos naturais não têm outra origem 

senão que eles são diferentemente aptos a refletir um tipo de luz em maior quantidade do que outro. E 

isso eu experimentei num cômodo escuro, iluminando esses corpos com luz não composta de diversas 

cores. É que, dessa maneira, pode-se fazer qualquer corpo aparecer de qualquer cor. Ali eles não têm 

nenhuma cor própria, mas sempre aparecem da cor da luz que sobre eles incide, com a diferença de que 

são mais brilhantes e vívidos à luz de sua própria cor diurna.41   
 

Com a cautela dos que sabem que ainda não possuem uma compreensão plena de um 

assunto difícil, Newton afirma: “No entanto, determinar em termos mais absolutos o que é a luz, 

de que maneira ela é refratada e porque modalidades ou ações produz em nossa mente os 

fantasmas das cores não é muito fácil. E não misturarei conjecturas com certezas”42. 

 

3.19 A hipótese da luz  
 
Em dezembro de 1675, Newton remete um outro artigo a Henry Oldenburg. Escrito em 

forma de carta, como o artigo de 1672. Em “A hipótese da luz” 43 ele discute as cores em uma 

película fina de ar confinada entre um vidro esfericamente convexo e uma lâmina de vidro plano 

– os anéis de Newton, como mais tarde viriam a ser conhecidos.   

Antes de explicar este fenômeno, Newton faz diversas considerações sobre o éter. 

Mencionando que as hipóteses parecem ser não apenas necessárias como mesmo imprescindíveis 

a mente de alguns grandes virtuosos, referindo-se a seus críticos, Newton afirma que, se fosse 

presumir uma hipótese sobre a luz diria, em termos bastante gerais e abrangentes, de modo a 

deixar pouco espaço para a invenção de outras hipóteses, que “a luz é uma ou outra coisa capaz 

de provocar vibrações no éter”44. 

O éter tem certa semelhança com o ar, porém é muito mais ralo, sutil e elástico. “Mas não 

se deve supor que esse meio seja uma matéria uniforme, sendo antes composto, em parte, do 

corpo fleumático principal do éter e, em parte, de outros diversos espíritos etéreos, assim como o 

ar se compõe do corpo fleumático do ar, misturado com vários vapores e exalações.” Ainda 

segundo Newton, “talvez toda a estrutura da natureza não seja nada além de texturas diversas de 

alguns espíritos ou vapores etéreos, que são como que condensados por precipitação, da mesma 

maneira que os vapores se condensam em água... talvez todas as coisas possam ter-se originado 

do éter” 45. 

Nessa perspectiva, a atração gravitacional da Terra pode ser causada pela ação de algum 

espírito etéreo de natureza viscosa, tenaz e elástica, “que tenha com o éter a mesma relação que 

                                                 
41 Ibid., p. 222. 
42 Ibid., p. 223. 
43 Newton in Cohen; Westfall, 2002, p. 30-54. 
44 Ibid., p. 31. 
45 Ibid., p. 32. 
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tem com o ar o espírito áereo vital que é necessario à conservação da chama e dos movimentos 

vitais”46. Assim, Newton admite que o vasto corpo da Terra:  
 

(...) pode condensar continuamente uma quantidade tão grande desse espírito, que o faça descer do alto 

com grande celeridade para abastecê-la. Nessa descida, é possível que ele traga consigo para baixo os 

corpos que perpassa, com uma força proporcional às superfícies de todas as partes deles sobre as quais 

atua... E assim como a Terra, talvez o Sol se impregne abundantemente desse espírito para conservar 

seu brilho e para impedir que os planetas se afastem mais dele.47 
 
Prosseguindo com sua caracterização do éter, Newton diz que “é de se supor que o éter 

seja um meio vibratório como o ar”, mas as vibrações etéreas, além de muito mais rápidas do que 

as que se propagam no ar, possuem tamanhos (comprimentos de onda) incomparavelmente 

menores do que os das ondas sonoras.  

O éter penetra os corpos através de seus poros. Sendo mais rarefeito no interior da matéria 

do que fora dela, ele é a causa de diferenças de pressão que contribuem para a estabilidade 

(coesão) da matéria. “O éter mais denso que circunda esses corpos deve compactar e pressionar 

suas partes, à maneira como o ar que cerca dois mármores os pressiona juntos, se houver pouco 

ou nenhum ar entre eles”.48 

Quanto à luz, ela não é uma vibração no éter e sua plena compreensão é ainda um 

problema em aberto. Mas isso não impede Newton de aventar várias hipóteses, entre elas a de 

que a partir do movimento vibratório das partes dos corpos são emitidos corpúsculos de grande 

velocidade, que logo se propagam com velocidade constante:    
 

Presumo que a luz não seja nem esse éter nem seu movimento vibratório, porém algo de natureza 

diferente, propagado por corpos luminosos. Quem assim o desejar poderá presumi-la como um 

agregado de várias qualidades peripatéticas. Outros poderão supô-la como uma multidão de corpúsculos 

inimaginavelmente pequenos e velozes, de tamanhos diversos, brotando dos corpos luminosos a grandes 

distâncias uns dos outros, mas sem nenhum intervalo perceptível de tempo, e continuamente 

impulsionados por um princípio de movimento que, no início, acelera-os até que a resistência do meio 

etéreo iguale a força desse princípio, exatamente da maneira como os corpos que caem na água são 

acelerados até que a resistência da água iguale à força da gravidade. Deus, que deu aos animais um 

movimento autônomo que ultrapassa nosso entendimento, sem dúvida é capaz de implantar outros 

princípios de movimento em corpos que entendamos como pequenos. Uns admitiriam prontamente que 

este é um [princípio] espiritual; mas seria possível demonstrar um princípio mecânico, se eu não 

julgasse melhor deixá-lo de lado. Mas, aqueles a quem isto não agrade poderão supor que a luz é 

qualquer outra emanação corpórea, ou um impulso ou movimento de qualquer outro meio ou espírito 

                                                 
46 Ibid., p. 33-34. 
47 Ibid., p. 34. 
48 Ibid., p. 35-36. 
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etéreo, difundido pelo corpo central do éter, ou o que mais possam imaginar como adequado para esse 

fim. Para evitar discussões e generalizar esta Hipótese, que cada homem escolha sua preferência quanto 

a isso.49 
 
A luz e o éter interagem mutuamente, o éter refratando a luz e a luz aquecendo o éter. 

Newton pondera sobre a refração considerando que um raio de luz se encurva quando se desloca 

através de um éter de densidade variável. Isso é que o ocorre junto a superfície de separação de 

dois meios de densidades diferentes, admitindo que em uma faixa de certa largura, entre essas 

superfícies, há um contínuo de éter com diferentes graus de densidade.  
 

Ora, se supusermos que o movimento do raio, nessa passagem, aumenta ou diminui numa certa proporção, 

de acordo com a diferença das densidades dos meios etéreos, e se o acréscimo ou a subtração do movimento 

forem calculados na perpendicular da superfície refratatora, como convém fazer, os senos de incidência e de 

referação serão proporcionais, conforme o que demonstrou Des Cartes.50   
 
Conforme Newton, as vibrações etéreas podem explicar como um agente sutil como a luz 

é capaz de agitar as partes dos corpos, colocando-as em movimento e, por conseguinte, 

aquecendo-os:  
(...) é mais provável que ela [a luz] transmita o movimento às partes grandes dos corpos por intermédio 

do éter do que imediatamente... O impacto de cada raio isolado pode gerar muitos milhares de vibrações 

e, enviando-as para o corpo todo, mover todas as suas partes, e talvez com mais movimento do que 

conseguiria mover uma parte isolada por um impacto imediato; pois as vibrações, agitando cada 

partícula de um lado para outro, podem aumentar sistematicamente seu movimento, como faz o tocador 

com o sino ao puxá-lo com freqüência, e assim, acabar movimentando as partículas num grau enorme 

de agitação, o que nem o impacto simples de um raio nem qualquer outro movimento do éter, afora um 

movimento vibratório, seriam capazes de fazer. Assim, no ar encerrado num recipiente, o movimento de 

suas partes que é causado pelo calor, qualquer que seja a sua violência, não consegue mover os corpos 

pendentes nele com um movimento trêmulo ou progressivo; mas, se o ar for posto num movimento 

vibratório, ao se percutirem um ou dois tambores, ele sacudirá janelas de vidro, o corpo todo de um 

homem e outras coisas maciças, especialmente as de tom congruente.51 
 

Em poucos parágrafos é possível perceber o múltiplo relacionamento que um conceito tão 

vago e impreciso da física de Newton tem com várias de suas preocupações não resolvidas, 

abordadas qualitativamente: o éter como causa da gravitação; como elemento atuante na coesão 

da matéria; como um meio capaz de gerar ondas quando atravessado por corpúsculos emanados 

dos corpos luminosos e de provocar vibrações nos constituintes elementares da matéria, 

“aquecendo-a”.  

                                                 
49 Ibid., p. 39. 
50 Ibid., p. 41. 
51 Ibid., p. 44. 
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Para explicar as cores em uma película fina de ar confinada entre um vidro esfericamente 

convexo e uma lâmina de vidro plano – os anéis de Newton, como mais tarde viriam a ser 

conhecidos, Newton considera que, embora a velocidade da luz seja muito grande, como foi 

demonstrado por Olaus Roemer, as vibrações etéreas provocadas por um raio luminoso se 

movimentam mais depressa do que o próprio raio, uma conjectura, segundo ele, admissível 

àqueles que se inclinam a aceitar que as vibrações (etéreas) são a própria luz. Assim, como as 

vibrações provocadas pelos choques dos raios luminosos contra a superfície da primeira película 

se movimentam mais rapidamente do que esses raios, é a interação dos raios com o efeito 

produzido por essas ondas sobre a segunda superfície (dependende da espessura da película) que 

determina se eles vão ser refletidos ou transmitidos, resultando com isso os anéis. 
 

Presumida essa seleridade das vibrações, portanto, se a luz incidir sobre uma película fina ou uma 

lâmina de qualquer corpo transparente, as ondas ativadas por sua passagem pela primeira superfície, 

ultrapassando-a uma após outra, até ela chegar à segunda superfície, farão com que ela seja refletida ou 

refratada, conforme a parte condensada ou expandida da onda a supere ali, comprimindo ou relaxando 

essa superfície física e, com isso, aumentando ou diminuindo seu poder de reflexão.52  
 
Newton, então, mostra que, à medida que a espessura da lâmina aumenta segundo uma 

progressão geométrica, a luz é alternadamente refletida e transmitida. Na Fig. 3.43, AHQ 

representa a supefície de um vidro esfericamente convexo, colocado sobre um vidro plano AIR. 

Os segmentos BC, DE, FG, etc. indicam as distâncias entre os vidros, e as espessuras da lâmina 

plano-côncava de ar entre eles, na progressão aritmética  dos números 1, 2, 3, etc.  
 

 
Fig. 3.43 - Os anéis de Newton.53  

                                                 
52 Ibid., p. 48-49. 
53 Ibid., p. 49. 
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No ponto de contato das duas superfícies, a luz se propaga como em um único meio, 

transmitindo-se integralmente, o que explica a mancha escura ao redor de A, quando se observa o 

sistema visto de cima. Diversos círculos concêntricos de luz e escuridão completam o quadro.  

Segundo Newton, os raios incidentes em B, F, K e O refletem-se em C, G, L e P porque, 

nesses pontos, deparam-se com as partes condensadas da primeira, segunda, terceira e quarta 

ondas da matéria etérea excitada pela luz. Já os que incidem em D, H, M e Q, se refratam em E, I, 

N e R, pois nesses pontos encontram a matéria etérea rarefeita.  

Medindo os diâmetros dos seis primeiros anéis na parte mais brilhante de suas órbitas e 

elevando-os ao quadrado, Newton constata que esses resultados estavam em progressão 

aritmética dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Fazendo o mesmo para os anéis escuros, chega 

a progressão aritmética 2, 4, 6, 8, 10 e 12.   

É importante ressaltar que essa descrição corresponde aos anéis formados pela luz 

uniforme, isto é, por raios de uma só cor.  
 

Para estender esse modelo à luz branca e, conseqüentemente, à formação de anéis de cores diferentes, 

Newton introduziu a idéia de que raios de cores diferentes variavam em “magnitude, força ou vigor”, e 

assim excitavam no éter vibrações de diferentes intensidades que, em certo momento, transmitiriam 

raios de uma determinada cor e, em outros, raios de outras cores.54   
 
No Livro II da “Óptica”, publicado em 1704, Newton explica a formação de anéis em 

películas finas sem mencionar o éter. Para isso, ele introduz os conceitos de “estados de fácil 

reflexão” e “estados de fácil transmissão” (fits of easy reflexion and fits of easy transmission), 

causados pela passagem da luz sobre o meio.  

Segundo Newton, assim como as pedras que caem provocam ondulações na água, e 

corpos percutidos excitam vibrações no ar, os raios de luz que incidem sobre uma superfície 

refratora ou refletora produzem vibrações nesses meios, agitando suas partes sólidas. Essas 

vibrações se movem mais depressa do que o próprio raio. “Quando qualquer raio está naquela 

parte da vibração que contribui para o seu movimento, ele irrompe facilmente através de uma 

superfície refratora, mas quando está na parte oposta da vibração, que lhe impede o movimento, é 

facilmente refletido.” E assim, “todo raio tende sucessivamente a ser facilmente refletido ou 

facilmente transmitido por toda vibração que o ultrapassa”55. 

Com ou sem a menção explícita ao éter (e seja qual for a sua natureza), nas explicações 

que Newton dá aos fenômenos luminosos (mas não somente a eles) é inegável a influência desse 

conceito na estruturação e desenvolvimento de muitas de suas idéias. 
 

                                                 
54 Moura; Silva, 2007, p. 7. 
55 Newton, 2002, p. 212. 
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Em 1672, por ocasião da publicação da carta a Oldenburg, Robert Hooke havia criticado a teoria 

newtoniana das cores, censurando a concepção corpuscular da luz que julgara estar implícita nela. 

Newton objetou vigorosamente. A teoria da cores, afirmou, provava a heterogeneidade da luz, à qual 

constituía sua afirmação central com base nos experimentos, e ele via a heterogeneidade como um fato 

comprovado. Qualquer teoria da luz teria de se adaptar à heterogeneidade, que era tão compatível com a 

teoria ondulatória quanto com a teoria corpuscular. Nessa disputa, a lógica certamente ficou ao lado de 

Newton, e a história posterior da óptica confirmou suas idéias. No entanto, fica claro que ele nunca 

deixou de acreditar que as concepções ondulátorias da luz caminhavam de mãos dadas com as teorias da 

modificação da cor, ao passo que as propriedades imutáveis dos raios, como seu grau de 

refrangibilidade e sua capacidade de provocar sensações específicas de cor, que ele estava convencido 

de haver demonstrado experimentalmente, eram, a seu ver, expressões da imutabilidade dos átomos.56     
 
Os diferentes modelos que Newton usa para explicar os anéis (e outros fenômenos 

luminosos), seja através de vibrações no éter provocadas pela ação de raios sobre a matéria, ou 

dos estados de fácil reflexão e de fácil transmissão, não esgotam o assunto. No Livro II da 

“Óptica”, Newton diz que “a causa da reflexão não é o choque da luz com as partes sólidas ou 

impenetráveis dos corpos, como geralmente se acredita”57. A reflexão de um raio é causada por 

“algum poder do corpo que está espalhado uniformemente por toda a sua superfície e pela qual 

ele age sobre o raio sem contato imediato”58. Segundo Newton, as partes dos corpos agem sobre a 

luz a distância. Assim, na refração, Newton fala (sem entrar em detalhes) do “espaço de atividade 

da superfície refratora”, no qual atua uma força a distância sobre os raios de luz.  

No Livro III, Newton descreve diversos experimentos sobre a inflexão (difração) da luz 

(com fios de cabelo, linhas, pregos, palhas, etc.), considerando que, de alguma forma, a luz é 

atraída pelos corpos: “os corpos não agem sobre a luz a distância e, por sua ação, não curvam os 

seus raios? E essa ação não é mais forte na distância menor?”59. A ação recíproca também é 

verdadeira: “Os corpos e a luz não agem mutuamente um sobre o outro, quer dizer, os corpos 

sobre a luz ao emiti-la, refleti-la, refratá-la e inflecti-la, e a luz sobre os corpos ao aquecê-los e ao 

imprimir em suas partes um movimento vibratório no qual consiste o calor?”60. 

Mesmo sob os riscos decorrentes de uma análise sucinta de um segmento importante do 

trabalho de Newton nessa seção (mas necessária em função dos objetivos do texto “A 

relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica), parecem evidentes as 

incertezas de Newton sobre temas recém descobertos no âmbito da óptica. Suas dificuldades 

denotam as insuficiências de uma abordagem conceitual basicamente restrita à dinâmica de 

partículas.   

                                                 
56 Cohen; Westfall, 2002, p. 213. 
57 Newton, 2002, p. 199. 
58 Ibid., p. 201. 
59 Ibid., p. 250-251. 
60 Ibid., p. 251. 
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Do ponto de vista epistemológico, a “Óptica” está longe de exemplificar o ideal de uma 

ciência livre de hipóteses, que forja conceitos unicamente a partir da experiência. A concepção 

empírico-indutivista da construção de conhecimentos não encontra respaldo nem mesmo no Livro 

I, no qual Newton descreve inúmeros experimentos que demonstram (segundo ele) a 

heterogeneidade da luz branca, ao menos, no âmbito de conceitos da filosofia da ciência 

contemporânea. Contudo, o Livro I serviu como um grande reforçador do ideal indutivista da 

ciência da época.61  

A materialidade da luz e a interação da luz com a matéria através de forças estimulou os 

newtonianos do século XVIII à busca de um maior relacionamento entre as duas grandes obras de 

Newton, o Principia e a “Óptica”, tendo o indutivismo como fundamento epistemológico. “A 

intenção desses cientistas era elaborar uma base coerente e bem fundamentada da concepção 

corpuscular da luz, utilizando um modelo dinâmico para explicar os diversos fenômenos ópticos 

conhecidos na época”62 Mas essa pretendida síntese não logrou êxito. Por um lado, o caráter 

fortemente especulativo conferido às discussões (que introduziu conceitos como “espaço de 

atração” e “espaço de atividade”) contrariava o ideal indutivista da construção de conhecimentos. 

De outro, a ausência de formulações matemáticas conferia um aspecto qualitativo aos novos 

conhecimentos e, por conseguinte, muito distinto do modelo da mecânica newtoniana.   

A falta de explicações convincentes sobre os anéis de cores em filmes finos, o problema 

não resolvido da determinação da massa e do volume das partículas de luz, da influência da 

gravitação sobre os raios de luz etc., geraram insatisfações crescentes sobre a concepção 

corpuscular da luz.63 Mas entre os problemas demonstrados por um corpo de conhecimento 

hegemônico e a consolidação de um outro, há sempre um certo período de espera...  

 
3.20 Uma querela (ainda) não resolvida 

 
As diferentes explanações que as teorias de Newton e de Huygens apresentam para a 

refração da luz levam a resultados incompatíveis quanto a mudança de velocidade da luz quando 

um raio luminoso se desloca de um meio a outro.  

De acordo com a teoria corpuscular, quando um raio de luz passa de um meio menos 

denso para outro mais denso, como do ar para o vidro, por exemplo, agem sobre os corpúsculos 

de luz forças atrativas perpendiculares à superfície de separação dos dois meios, que desviam 

essas partículas de sua trajetória inicial. Assim, a velocidade dos corpúsculos aumenta e o raio 

refratado se aproxima da normal (Fig. 3.44). 
 

                                                 
61 Silva; Moura, 2008, p. 1602-3. 
62 Ibid., p. 1602-4. 
63 Ibid., p. 1620-7. 
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Fig. 3.44 - Para um newtoniano, a velocidade da luz no vidro é maior do que a velocidade 
da luz no ar ( arvidro cc  ).  

Segundo Huygens, quando o feixe (ou raio) luminoso atinge o vidro, cada ponto de 

contato é fonte de novas frentes de onda (Fig. 3.45). A freqüência da luz permanece inalterada, 

mas o seu comprimento de onda diminui e, portanto, também a sua velocidade, de acordo com a 

relação v . Por conseguinte, o feixe refratado se aproxima da normal.  
 

   
Fig. 3.45 - Conforme Huygens, quando a luz passa de um meio de índice de refração 

menor  para outro com índice de refração maior (de um meio menos refringente para 

outro mais refringente), a sua velocidade diminui. 
 

A falta de resultados experimentais com a precisão necessária para dissipar as dúvidas 

sobre essa querela teórica impediu o veredito em favor de uma ou de outra teoria. Foi apenas em 

meados do século XVIII, quando o paradigma ondulatório já era o dominante no estudo dos 

fenômenos ópticos, que Armand H. L. Fizeau (1819-1896) e Jean B. L. Foucault (1819-1868) 

mediram a velocidade da luz na água, mostrando que ela é menor do que no ar. De qualquer 

modo, esse resultado representou, à época, uma importante corroboração à teoria ondulatória da 

luz.  

 

3.21 A aberração estelar 
 

Desde as primeiras descobertas astronômicas de Galileu Galilei (1564-1642) e Thomas 

Harriot (1560-1621) com um telescópio refrator, seguida da construção do primeiro telescópio 

refletor por Isaac Newton, foram notáveis as realizações propiciadas por versões desse 

instrumento com um grau de precisão sempre crescente.  

Por volta do começo do século XVIII, começou-se a identificar mais um fenômeno que o 

olho desarmado do astrônomo não era capaz de constatar: as estrelas (ditas) fixas aparentavam 
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variar suas posições ao longo do ano. Esse fato foi intensamente estudado pelo astrônomo inglês 

James Bradley (1693-1762). 

Inicialmente voltado para a determinação da paralaxe estelar, Bradley percebeu, através 

de meticulosas observações realizadas durante vários anos, que as estrelas descreviam diminutas 

curvas fechadas no curso de um ano. Considerando a luz proveniente de uma estrela constituída 

por corpúsculos que não sofrem a ação gravitacional terrestre, e que a sua detecção envolve 

considerações sobre o movimento da Terra, Bradley concluiu que a adição galileana de 

velocidades era a base para o entendimento desse fenômeno. 

Uma analogia com uma situação bastante simples pode ser útil para entender melhor a 

solução que Bradley deu a esse problema, e que comunicou à Royal Society, em 172864. Assim, 

sob uma chuva que cai verticalmente em relação ao solo, uma pessoa, parada, deve posicionar o 

seu guarda-chuva paralelamente à direção de queda da água (Fig. 3.46a). Ao se movimentar, ela 

precisa inclinar adequadamente o guarda-chuva no sentido do movimento para não se molhar 

(Fig. 3.46b), pois agora, para a pessoa, cada gota, além da velocidade vertical de queda, terá 

também uma velocidade horizontal, de aproximação, de módulo igual ao módulo da velocidade 

da pessoa em relação ao solo.     

 
 

                                     ( a )                                ( b ) 
 

Fig. 3.46 - Para uma chuva em queda vertical em relação ao solo, ( a ) uma pessoa parada 

e ( b ) em movimento deve posicionar o seu guarda-chuva em direções diferentes, para 

não se molhar. 
 

Do mesmo modo, não sendo nulo o movimento relativo entre uma estrela e um 

observador terrestre, a luz da estrela é vista em uma direção diferente da que seria percebida a 

partir de uma Terra imóvel. A Fig. 3.47 ilustra isso para o caso de uma estrela situada sobre o 

observador.   

Como a direção da velocidade de translação da Terra muda constantemente, a estrela 

descreve para o observador na Terra uma cópia em miniatura da órbita terrestre (Fig. 3.48). O 

mesmo vale para as demais estrelas, em geral. Ou seja, o movimento anual que parecem 

descrever nada  mais é do que a contrapartida do movimento de translação da Terra. A forma ou 

o grau de achatamento dessas elipses varia com a direção da estrela em relação ao plano de 

                                                 
64 Bradley, 1748. 
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movimento da Terra. Estrelas situadas na eclíptica, apresentam movimentos retilíneos, para frente 

e para trás durante o ano.    
A razão cv  é a constante de aberração,  :  
 

.  
c

v
                                                                                                               ( 21 ) 

 
Através da elipse descrita pela estrela, obtém-se  . Sendo a velocidade orbital da Terra 

conhecida ( skm30 ), encontra-se c. O valor obtido é próximo do calculado por Roemer. 
 

   
Fig. 3.47 - ( a ) Sob a hipótese de uma Terra estacionária, um observador, com a objetiva 

de seu telescópio em C, aponta o instrumento diretamente para a estrela, S, a fim de 

detectá-la. ( b ) Havendo movimento relativo entre a Terra e a estrela, o telescópio deve 

ser inclinado na direção do movimento da Terra para que os corpúsculos de luz que 

incidem em D cheguem a C. Nesse caso, o tempo que um desses corpúsculos leva para 

percorrer a distância y, com velocidade c, é o mesmo que a objetiva tem para se 

movimentar por uma distância x, com a velocidade de translação da Terra, v. Tem-se, 
então, que tgvcxy  , e com isso se obtém a inclinação do telescópio. As distâncias 

na figura não estão em escala. 
  

 
Fig. 3.48 - Aberração estelar.65  

                                                 
65 Abell, 1969, p. 126. 
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A aberração da luz das estrelas, ou aberração estelar, como ficou conhecida, é um 

fenômeno distinto da paralaxe estelar, que só foi detectada por Friedrich Wilhelm Bessel (1784-

1846), em 1838. Claramente, os deslocamentos observados por Bradley ocorrem na mesma 

direção do movimento da Terra (daí a forma elíptica das trajetórias). Na paralaxe, as linhas de 

visada das observações de uma estrela realizadas a partir de pontos opostos da órbita terrestre, 

por exemplo, determinam um plano perpendicular às velocidades da Terra neste pontos.  

A validade dessa analogia não deve esconder os importantes pressupostos teóricos e as 

simplificações envolvidas. Eles incluem um posicionamento claro sobre a natureza da luz, a 

validade da regra clássica da adição de velocidades e, sem perda significativa na precisão dos 

resultados encontrados, a identificação da velocidade da Terra à sua velocidade orbital (ao se 

desconsiderar a sua velocidade de rotação).  

 

3.22 A retomada da teoria ondulatória da luz e o papel do éter nessa teoria 
 
A teoria dos fits, isto é, dos estados de fácil reflexão e de fácil transmissão que Newton 

formulou para explicar a formação de anéis em filmes finos, foi amplamente ignorada pelos 

newtonianos do século XVIII, em função de sua pouca clareza. 

Para Thomas Young (1773-1829), esse fenômeno demandava uma explicação fora do 

quadro conceitual da mecânica e da óptica de Newton. Segundo ele, à luz refletida pela segunda 

superfície adicionava-se a luz refletida pela primeira superfície. A existência de zonas escuras 

levou-o a concluir que, nessas regiões, as duas luzes anulavam uma a outra; e que, nas zonas 

iluminadas, elas se reforçavam mutuamente.  

Em nota publicada no Philosophical Transactions, em 1802, ele afirma ter descoberto uma 

lei para explicar esse fenômeno66:  
 

A lei é que, sempre que duas porções da mesma luz chegam ao olho por diferentes caminhos, 

exatamente na mesma direção ou muito próximo disso, a luz resulta mais intensa quando a diferença dos 

caminhos é qualquer múltiplo de um certo comprimento, e menos intensa no estado intermediário das 

porções que interferem; e esse comprimento é diferente para luz de diferentes cores.    
 
Essa propriedade da luz, de luz se somar a luz para gerar ausência de luz, definitivamente, 

era algo novo na física. A partir de vários experimentos envolvendo a difração da luz, Young 

exercita o diálogo entre suas convicções teóricas e os resultados da experiência produzindo um 

conhecimento original, incompatível com a óptica newtoniana. 

Assim, ele friza que Grimaldi já havia demonstrado que as franjas de difração não 

dependem da agudeza da borda difratora e nem do material de que é constituída. Porém, não 

                                                 
66 Ronchi, 1970, p. 237. 
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apenas Newton, mas todos aqueles que insistiam em falar da inflexão da luz, haviam ignorado 

esse resultado.67  

Em um de seus primeiros experimentos, Young introduz um feixe de luz solar em um 

quarto escuro através de um diminuto orifício, como já haviam feito Grimaldi, Newton e tantos 

outros, em seus estudos. O raio luminoso incide sobre um espelho, convenientemente orientado, 

que o direciona a um cartão delgado, disposto “de perfil”, na direção da luz. Ao atingir o cartão, o 

feixe é divido em dois e projetado sobre um anteparo fixo, que mostra a existência de um padrão 

de interferência (Fig. 3.49) 
 

  
Fig. 3.49 - O experimento de Young.68,69 

 

Em outro experimento, Young dirige luz sobre um fio produzindo franjas luminosas na 

sombra projetada pelo corpo. Com esmero e precisão, verificou que as franjas desapareciam 

quando a luz que tangenciava um dos lados do fio era interceptada por um objeto opaco. Para ele, 

isso era uma evidência de que, para constituir as franjas, era necessário luz proveniente de ambos 

os lados do fio. Essa e outras investigações mostravam que a teoria da emissão era falsa, já que a 

luz, assim como o som, é capaz de contornar obstáculos.70  

A experiência mais conhecida, e talvez de maior impacto, realizada por Young foi a da 

fenda dupla. Projetando luz proveniente de uma fonte pontual sobre dois orifícios muito 

                                                 
67 Ibid., p. 238-239. 
68 Scheider, 1986, p. 207.  
69 Visionlearning, 2005. 
70 Ronchi, 1970, p. 239. 
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pequenos e próximos um do outro, Young gera duas fontes de luz coerentes, que originam feixes 

divergentes devido à difração. A sobreposição dos mesmos em um anteparo produz franjas de 

interferência que obedecem à lei formulada por Young, a qual chamou de “lei de interferência”.71  

Voltando-se ao fenômeno da aberração, Young preserva a adição galileana das 

velocidades da luz e da Terra na teoria corpuscular (a qual determina a inclinação de um 

telescópio para a observação de uma estrela) relacionando essas velocidades ao referencial de um 

éter estacionário. Nessa perspectiva, a Terra não pode arrastar consigo o éter durante o seu 

movimento, pois uma perturbação do éter entre a estrela e o observador terrestre produziria uma 

alteração nas ondas de luz que se deslocam entre eles. Assim, o movimento da Terra não afeta o 

éter e nem o éter produz qualquer alteração em seu movimento.  Conforme escreve Young, em 

1804:   
 

Ao considerar o fenômeno da aberração das estrelas, estou propenso a acreditar que o éter 

luminífero impregna a substância de todos os corpos materiais, com pequena ou nenhuma 

resistência, tão livremente como, talvez, o vento que passa através de um pequeno bosque de 

árvores.72  
 

Mas no começo do século XIX, a herança newtoniana da natureza corpuscular da luz 

ainda está presente no trabalho de muitos cientistas. É sob esse referencial que Dominique 

François Jean Arago (1786-1853) desenvolve uma série de experimentos com o objetivo de 

investigar variações de velocidade nos corpúsculos de luz emitidos por fontes luminososas com 

diferentes velocidades relativas ao observador.  

A aberração de Bradley não era adequada para desenvolver esse estudo, pois mudanças de 

velocidade na luz emitida por uma estrela deveriam produzir alterações muito pequenas no 

ângulo de aberração, exigindo medidas incompatíveis com a sensibilidade e precisão dos 

instrumentos à época.  

Como a refração da luz é função da velocidade do raio luminoso nos dois meios diáfanos, 

Arago percebeu que medidas da deflexão da luz de uma estrela por um prisma situado na 

extremidade de um telescópio, plenamente factíveis, poderiam evidenciar o efeito procurado. 

Mesmo não logrando êxito, notou que, através desse método, seria potencialmente possível 

demonstrar o movimento da Terra em relação ao espaço absoluto newtoniano.  

Segundo Arago, estando a Terra e o telescópio em movimento, o cálculo da refração da 

luz pelo prisma deve envolver a velocidade do raio luminoso em relação ao prisma, e não a sua 

velocidade absoluta (no sentido do espaço absoluto newtoniano). Assim, em decorrência do 

movimento orbital da Terra, um raio de luz deveria sofrer diferentes desvios, dependendo da 

direção de incidência do raio em relação à posição da Terra. Essas diferenças seriam máximas 

                                                 
71 Ibid., p. 239. 
72 Young, 1804, p. 12-13; Janssen; Stachel, 2004, p. 7. 
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entre raios de uma mesma estrela se deslocando no sentido do movimento da Terra e em sentido 

oposto73. “Através de meus experimentos, procurei tornar evidente as diferenças que precisavam 

existir devido ao movimento orbital da Terra”74. 

As medidas feitas por Arago nos meses de março e outubro de 1810, no Observatório de 

Paris, não mostraram os desvios previstos, isto é, não evidenciaram nenhum espectro de ângulos 

de refração na luz proveniente das estrelas observadas. Ele obteve, tão somente, a aberração 

estelar ordinária. 
 

Arago se convenceu de que a única interpretação possível do resultado nulo de seus experimentos, no 

contexto do modelo corpuscular, era a de que as fontes emitiam luz com toda a sorte de velocidade. Mas 

nossos olhos são sensíveis a apenas uma faixa estreita delas. Então, estamos sempre detectando o 

mesmo tipo de corpúsculos, e nenhuma diferença pode ser encontrada na sua refração. No que se refere 

à teoria ondulatória da luz, Arago disse que ‘a explicação da refração nessa teoria é baseada em uma 

hipótese simples que é muito difícil submeter ao cálculo. Portanto, não posso determinar de uma forma 

precisa se a velocidade do corpo refrativo tem alguma influência na refração...’.75 
 

Para Augustin Jean Fresnel (1788-1827), a luz é uma vibração no éter. O éter é um meio 

elástico que permeia todos os corpos, em maior ou menor quantidade. Segundo Fresnel, sob o 

referencial da teoria ondulatória da luz, o resultado negativo dos experimentos de Arago mostram 

que a hipótese de Young de que os corpos materiais não perturbam o éter ao se movimentarem 

através dele não é correta. De forma plausível, mas essencialmente ad-hoc, Fresnel resolve o 

problema com uma teoria que estabelece que os corpos em movimento arrastam consigo o 

excesso de éter que possuem em relação ao éter “exterior”, estacionário.  

De acordo com a mecânica ondulatória, a velocidade de uma onda em um meio é 

inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do meio. Como a velocidade da luz no 

vidro é menor do que no ar, há um excedente de éter no interior do prisma de vidro em relação ao 
éter fora dele. Sendo '  a densidade de éter no interior do prisma e   a densidade do éter 

circunvizinho, o excesso de éter é  ' . Se v é a velocidade absoluta do prisma, isto é, a sua 

velocidade em relação ao éter exterior, imóvel, o excesso de éter no interior do prisma, por ele 

arrastado, desloca-se com velocidade absoluta76  
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73 Ferraro; Sforza, 2005. 
74 Ibid.  
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Conforme Fresnel, a densidade de éter de um meio é proporcional ao quadrado do seu 

índice de refração, n. Assim,  
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A grandeza 211 nk  é o coeficiente de arrastamento do éter. Se 1n  não há qualquer 
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Sendo nc  a velocidade da luz no prisma imóvel (em relação ao éter), a velocidade da luz 
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Nessa relação, v tem valor positivo se a luz e o prisma se deslocam no mesmo sentido e negativo 

se os movimentos são em sentidos opostos.  

Em 1851, Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819-1896) mostra que, quando um feixe de 

luz se propaga em um tubo com água em movimento, em diferentes sentidos (Fig. 3.50), 

observam-se franjas de interferência que corroboram o coeficiente de arrastamento de Fresnel.  
 

 
Fig. 3.50 - Diagrama esquemático do experimento de Fizeau para determinar o coeficiente 

de arrastamento.77  
 

Em um experimento realizado em 1868, Hoek ratifica o resultado de Fizeau78. No 

interferômetro que utiliza (Fig. 3.51), a luz proveniente de Q incide sobre uma placa de vidro P, 

inclinada de 450 em relação à direção do raio incidente, onde é parcialmente refletida e 
parcialmente transmitida. O raio refletido (raio 1) sofre novas reflexões nos espelhos 1S , 2S  e 3S

                                                 
77 Born, 1965, p. 139. 
78 Ibid., p. 134-136. 
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, e, chegando a P, é refletido para o telescópio F. O raio transmitido por P (raio 2) segue caminho 

inverso, interferindo com o raio 1 ao chegar a F. A seguir, Hoek interpõe um corpo transparente e 
com água, W, entre os espelhos 1S  e 2S , alinhando essa direção com a do movimento orbital da 

Terra, e repete a experiência.  
 

  

Fig. 3.51 – Diagrama do interferômetro utilizado por Hoek em seu experimento.79  
 
Sendo v a velocidade orbital da Terra; c  a velocidade da luz no vácuo; 1c  a velocidade da 

luz na água em repouso; ncc 1  o índice de refração da água; e considerando, ainda, que a 

velocidade da luz no ar não difere significativamente da velocidade da luz no vácuo, e que, 

portanto, o índice de refração do ar é aproximadamente 1, Hoek examina, inicialmente, duas 

hipóteses antagônicas sobre a propagação da luz na água transportada pela Terra: 

a) se o éter existente na água não participa do movimento terrestre, a velocidade da luz na 
água é 1c . Nesse caso, um raio se deslocando no mesmo sentido do movimento da Terra teria 

uma velocidade vc 1  relativamente à Terra.  

b) se o éter contido na água é inteiramente arrastado pela Terra, a velocidade da luz 
relativa ao éter imóvel do espaço exterior seria vc 1 ; e 1c  relativa à Terra.  

Contudo, essas duas hipóteses não contemplam a hipótese de arrastamento parcial do éter, 
mais geral, e que por isso não exclui nem a) e nem b). Assim, seja 1c  a velocidade da luz na 

água e vc 1  essa velocidade em relação à Terra (para um raio se deslocando no mesmo 

sentido do movimento da Terra). Sendo l o comprimento do tubo com água em seu interior (Fig. 

3.51), o tempo necessário para o raio 1 percorrer essa distância quando a Terra se movimenta de 

1S  para 2S  é  
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e para atravessar essa mesma distância entre 3S  e 4S ,  
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Para o raio 2, que se desloca em sentido contrário ao raio 1, os tempos correspondentes, 

primeiro no ar e depois na água, são  
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A experiência mostra que não há mudanças na interferência dos raios nem quando o 

aparelho é orientado no sentido oposto ao do movimento da Terra e nem em qualquer outra 

direção. Desse modo, o tempo total de percurso dos raios 1 e 2 no ar e na água é o mesmo. Isto é,   
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Sendo   




  1  
  1

1



 

 
para 1 , os termos constantes na relação ( 30 ) podem ser escritos como:  
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De ( 31 ), ( 32 ), ( 33 ) e ( 34 ) em ( 30 ), resulta 
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4.1 O declínio do conceito mecânico 
 

No primeiro capítulo, discutiu-se amplamente a questão do referencial inercial na 

mecânica newtoniana e a problemática do conceito de espaço absoluto. Particularmente em 

relação a esse assunto, as críticas de Gottfried W. Leibniz (1646-1716)1 e de outros cientistas à 

falta de clareza quanto ao referencial em que as leis de Newton são válidas não impediu o desen-

volvimento desse corpo conceitual por físicos e matemáticos nos duzentos anos que se seguiram 

à publicação do Principia. 

Depois de definitivamente aceita, a teoria de Newton foi utilizada como base teórica para 

a articulação de explicações no campo da termodinâmica, da hidrodinâmica, da óptica, da 

eletricidade e do magnetismo. 

Em suas “Notas Autobiográficas”2, por exemplo, Einstein menciona que, quando es-

tudante, o que mais o impressionava em relação à mecânica newtoniana não era tanto o seu 

imenso sucesso na resolução de problemas complexos a ela correlatos, mas sim as conquistas 

dessa teoria em áreas aparentemente não ligadas a essa parte da Física. 

A idéia de fundamentar a descrição de qualquer fenômeno em termos de forças de contato 

entre objetos materiais estava tão enraizada, que o conceito mecânico, ou seja, a visão 

mecanicista da natureza, acabou se constituindo em um dogma filosófico. Hermann Ludwig von 

Helmholtz (1821-1894), um dos formuladores da lei da conservação da energia, traduz bem essa 

meta científica ao mencionar que “(...) o problema da ciência física é referir os fenômenos 

naturais a forças atrativas e repulsivas imutáveis cuja intensidade depende inteiramente da 

distância. A solubilidade deste problema é a condição da completa compreensibilidade da 

natureza”3. 

Contudo, a partir de 1820, paralelamente ao desenvolvimento da óptica, uma série de 

descobertas envolvendo a eletricidade e o magnetismo acabou colocando em evidência fatos 

teóricos e experimentais que mostraram haver uma estreita ligação entre esses dois domínios do 

conhecimento, até então considerados independentes um do outro. 

Com a síntese matemática do eletromagnetismo, elaborada pelo físico escocês James 

Clerk Maxwell (1831-1879), na segunda metade do século XIX, vê-se surgir uma nova teoria 

científica com amplo poder explicativo, que vai abalar definitivamente a hegemonia do conceito 

mecânico. 

O relato dessa história é matéria complexa, objeto de um extenso número de publicações 

científicas pela riqueza de nuances e detalhes que possui, e não faz parte dos objetivos desse 

texto. As seções que seguem, no entanto, encadeiam algumas idéias e fatos que mostram em que 

                                                 
1 Leibniz, 1979. 
2 Einstein, 1982, p. 27. 
3 Einstein; Infeld, 1988, p. 54. 
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condições emerge um conceito-chave nessa nova teoria, sem paralelos na mecânica clássica, que 

vai levar a física a novos patamares de desenvolvimento – o conceito de campo. 
 
4.2 O surgimento do eletromagnetismo 
 

Estava bem estabelecido pela ciência do final do século XVIII, graças aos trabalhos de 

cientistas como Joseph Priestley (1733-1804), Henry Cavendish (1731-1810) e outros, que a 

carga de um condutor se situa inteiramente em sua superfície. Isso explicava porque, por 

exemplo, dois corpos de mesmas dimensões, um maciço e outro oco, quando igualmente 

carregados, exibiam os mesmos efeitos elétricos sobre um objeto-teste (ou carga de prova) 

colocado em suas imediações. Também parecia justificar o fato de não haver nenhuma ação 

elétrica (isto é, força) sobre um pequeno objeto carregado situado no interior de uma esfera 

condutora oca.  

A semelhança desse último resultado com a força gravitacional nula a que fica sujeita 

uma massa puntiforme no interior de uma casca esférica de densidade uniforme induziu Priestley 

a supor e Cavendish a demonstrar4 que a força elétrica entre duas cargas é proporcional ao 

inverso do quadrado da distância que as separa. 

Em 1785, o físico francês Charles Augustin de Coulomb (1738-1806), utilizando uma 

balança de torção, estabeleceu experimentalmente que a lei de força entre duas pequenas esferas 

eletrizadas e em repouso é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus 

centros. 

Ao delinear o seu experimento e interpretar as suas medidas, Coulomb tinha perfei-

tamente claro os seus pressupostos teóricos. São os primeiros passos na busca da matematização 

da ciência da eletricidade, alicerçados em uma possível analogia com a teoria da gravitação 

universal, que impulsionam e fundamentam o seu trabalho. 

Assim, Coulomb não descreveu nenhum experimento para determinar a dependência da 

força com a quantidade de carga nas esferas. A proporcionalidade de F com o produto das cargas 

foi diretamente estabelecida por analogia com a lei da gravitação de Newton.5 

A lei de força entre duas partículas6 carregadas e em repouso relativo, a lei de Coulomb, 

tem a direção da reta que as une e é de atração se as cargas são de sinais diferentes e de repulsão 
se os sinais são iguais. Sendo 1q  e 2q  os módulos das cargas e 12 rr


  a distância entre elas (Fig. 

4.1), resulta 
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4 Em um manuscrito que data de 1773, mas que permaneceu inédito e ignorado até 1879, quando Maxwell o retirou 
dos arquivos da  Universidade de Cambridge para dar-lhe publicidade. (Schurmann, 1946, p. 348). 
5 Heering, 1992. 
6 Corpos que mantêm uma distância relativa muito grande em comparação com as suas dimensões. 
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De acordo com Coulomb, a mesma lei também se aplicaria ao cálculo da força entre duas 
massas magnéticas 1m  e 2m  separadas por uma distância 12 rr


 , já que ele concluira, a partir do 

mesmo dispositivo experimental que o utilizado para as cargas, ser proporcional ao inverso do 

quadrado da distância a força de atração ou de repulsão entre dois ímãs. Ou seja, 
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Fig. 4.1 - Charles Augustin de Coulomb.7 
 

Às leis de força ( 1 ) e ( 2 ), de aspecto formal idêntico à lei que rege a interação 

gravitacional entre dois corpos, coube uma interpretação compatível com a visão de mundo 

newtoniana: a interação entre corpos eletrizados e em repouso, e a que também envolve ímãs em 

repouso relativo, dá-se por forças que atuam a distância, direta e instantaneamente, através do 

espaço vazio. 

O aparecimento da pilha, inventada por Alessandro Volta (1745-1827), em 1799, e logo 

aperfeiçoada, mudou drasticamente as perspectivas de estudos no campo da eletricidade. As 

usualmente pequenas quantidades de eletricidade com as quais, até então, lidavam-se nos 

experimentos (que por vezes eram até intensas mas efêmeras, como as descargas elétricas) 

cediam agora lugar, com esse dispositivo, a um fluxo contínuo de eletricidade que de imediato 

possibilitou o estudo de novos fenômenos e conexões entre eventos que, aparentemente, não 

mantinham qualquer ligação entre si. A eletrostática, enfim, começava a ceder lugar a um novo e 

promissor campo de pesquisa. 

Assim, em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851) constatou que 

um fio percorrido por uma corrente desviava uma agulha imantada colocada paralelamente à 

direção do fio. Esse fenômeno indicava que o fluido elétrico no fio condutor, de alguma forma, 

exercia ações que transcendiam ao próprio fio. 

                                                 
7 CorbisImages, 2015. 
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Para melhor contextualizar a descoberta de Oersted, é importante observar que a 

existência de certos efeitos magnéticos produzidos pela eletricidade, sugeriam aos estudiosos 

haver alguma conexão entre eletricidade e magnetismo. Verificavam-se esses efeitos em 

fenômenos de ocorrência espontânea, como os relativos aos desvios de agulhas de bússolas 

durante tempestades e a imantação de materiais de ferro, ambos originados pela ação de raios. 
 

    

Fig. 4.2 - Alessandro Volta apresenta o experimento da pilha a Napoleão.  Afresco de 

Gaspero Martellini. Tribuna di Galileo, Florença. 

 

                
 

Fig. 4.3 - O experimento de Oersted.8 
 

Contudo, experimentos com descargas elétricas produzidas artificialmente no laboratório, 

capazes de imantar pequenas agulhas de ferro em determinadas situações, não levaram os 

cientistas das últimas décadas do século XVIII a resultados conclusivos sobre uma relação incon-

teste entre eletricidade e magnetismo. Conforme escreve Benjamin Franklin (1706-1790), em 

1773, “em relação ao magnetismo, que parece ser produzido pela eletricidade, minha opinião real 

                                                 
8 CorbisImages, 2015. 
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é que esses dois poderes da natureza não possuem afinidade mútua, e que a aparente produção do 

magnetismo [pelas descargas elétricas] é puramente acidental”9. 

Através de um grande número de experiências em que examina várias posições relativas 

de diferentes fios e agulhas magnetizadas móveis, Oersted conclui que: 

a) a influência da corrente elétrica sobre a bússola não depende da natureza do fio 

condutor; 

b) a deflexão só ocorre em agulhas imantadas e não sobre outras agulhas metálicas; 

c) o efeito magnético de uma corrente elétrica não é paralelo à corrente. Isto é, em que 

pese a corrente se manifestar como um fenômeno que se processa ao longo do fio condutor, seu 

efeito apresenta um aspecto de rotação ou circulação em torno do fio. 

A validade da terceira lei de Newton para a interação entre um fio condutor portador de 

corrente e um ímã também foi mostrada, qualitativamente, por Oersted: “da mesma forma que a 

corrente elétrica faz girar a agulha magnética, um ímã em posição adequada produz sobre o 

condutor um torque oposto que tende também a girá-lo”10. 

A descoberta de Oersted desencadeou o estudo do eletromagnetismo.  

André Marie Ampère (1775-1836) foi o primeiro a mostrar a existência de uma interação 

entre duas correntes elétricas. Ele provou experimentalmente que dois fios paralelos conduzindo 

corrente exerciam ações recíprocas, submetendo-se a forças de atração ou de repulsão conforme 

as correntes circulassem, respectivamente, no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Também 

constatou que uma bobina circular, transportando corrente, comportava-se como um ímã. As pes-

quisas de Ampère o levaram, inclusive, a acreditar estarem as propriedades magnéticas de certos 

materiais relacionadas à existência de correntes elétricas microscópicas fechadas em suas super-

fícies. 

Essas e outras evidências experimentais, como a magnetização de agulhas de ferro e de 

aço por correntes elétricas, verificada por Dominique François Jean Arago (1786-1853) e Joseph 

Louis Gay-Lussac (1778-1850) e a mensuração da força magnética produzida por uma corrente 

elétrica sobre o pólo de uma agulha imantada, realizada por Jean-Baptiste Biot (1774-1862) e 

Felix Savart (1791-1841) tornavam cada vez mais sólida e inquestionável a relação entre 

eletricidade e magnetismo. 

Das experiências de Oersted e de Biot e Savart, contudo, surgiu um resultado imprevisto e 

bastante incômodo aos físicos newtonianos acostumados a pensar em termos da ação de forças 

centrais entre objetos materiais. A força magnética que age (produzindo um torque) sobre um ímã 

posicionado paralelamente a um fio portador de corrente é perpendicular ao plano definido pelo 

fio e o ímã. Além disso, essa interação parecia não ser instantânea, levando alguns cientistas a 

conjecturarem sobre a possível existência de um meio para mediá-la.  

                                                 
9 Martins, 1986, p. 93. 
10 Ibid., p. 105. 
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4.3 A contribuição de Faraday para o eletromagnetismo 
 

A obra de Michael Faraday (1791-1867) é de grande relevância para a estruturação da 

ciência do eletromagnetismo. Essa importância é bem dimensionada quando se diz que Faraday 

esteve para Maxwell assim como Kepler e Galileu estiveram para Newton. A descoberta da 

indução eletromagnética, em 1831, e a introdução do conceito de campo, via linhas de força, 

mostram, em especial, a grandeza de seu trabalho.   

No que diz respeito ao fenômeno da indução eletromagnética, duas questões se apresen-

tavam como potencialmente significativas à intuição de Faraday: 

a) Se um corpo eletrizado pode induzir cargas elétricas em outro, colocado em suas 

proximidades, não poderia um fio, transportando corrente, induzir uma corrente em um outro fio 

próximo a ele? 

b) Se uma corrente elétrica produz efeitos magnéticos (forças magnéticas) não deveria um 

ímã, analogamente, originar efeitos elétricos, isto é, produzir, por exemplo, uma corrente em um 

fio condutor? 

Os primeiros experimentos conduzidos por Faraday mostraram não haver produção de 

corrente em um circuito elétrico, conforme indicava um galvanômetro a ele conectado, nem 

quando se colocava em suas imediações um ímã parado e nem em presença de um outro circuito 

portador de corrente (constante). 

Nesse último caso, contudo, Faraday notou que, ao ligar e desligar o interruptor do 

circuito-fonte, o galvanômetro do circuito-teste acusava o aparecimento e desaparecimento súbito 

de uma corrente. Percebeu, então, que somente uma corrente variável tinha a propriedade de 

induzir corrente em um outro circuito. 

Do mesmo modo, constatou que um ímã permanente, ou, equivalentemente, uma bobina 

portadora de corrente constante, em movimento, também podia induzir uma corrente elétrica em 

um circuito próximo. 

Não se sentindo apto para empreender um tratamento matemático a esse assunto, Faraday 

desenvolveu um conjunto de imagens bastante peculiares para melhor entender os fenômenos do 

eletromagnetismo e, em particular, a indução eletromagnética, que recém descobrira. 

Ao fazer isso, Faraday mostra a sua profunda divergência com a concepção de interação a 

distância entre dois corpos, ou seja, com a idéia de que dois objetos materiais possam influenciar-

se mútua e instantaneamente por forças que não exigem a intervenção de qualquer meio. 

Segundo Faraday, demanda tempo a transmissão dos efeitos de uma força, qualquer que 

seja a sua natureza, de um lugar a outro, de um corpo a outro. Para ele, as vias de transmissão 

dessas forças são linhas ou tubos de força. 

As linhas de força de um corpo carregado, de um ímã, etc., posssibilitam a visualização 

da esfera de ação desse corpo, isto é, do campo (elétrico e/ou magnético) por ele produzido em 

uma determinada região do espaço. 
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Assim, a configuração exibida por limalhas de ferro sobre uma folha de papel nas 

proximidades de um ímã, por exemplo, mostram o campo magnético desse ímã. As linhas de 

força são curvas fechadas, que saem do pólo positivo e se dirigem para o pólo negativo (Fig. 4.4). 

Conforme escreve Faraday em seu trabalho Experimental researches in electricity 

(Pesquisas experimentais em eletricidade), “Nesta concepção do ímã, o meio ou o espaço em 

torno dele é tão essencial como o próprio ímã, fazendo parte do verdadeiro e completo sistema 

magnético”11. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.4 - Linhas de força de um ímã em forma de barra. 
 

A idéia de que uma carga elétrica estacionária gera um campo eletrostático que altera as 

propriedades de homogeneidade e de isotropia da região do espaço em que se encontra pode ser 

visualizada em termos de linhas de força radiais que divergem de uma carga positiva (Fig. 4.5a) e 

que convergem para uma carga negativa (Fig.4.5b).  
                     

 

                    
                             

              
 
 

                                                ( a )                          ( b ) 
 

Fig. 4.5 - ( a ) Linhas de força de uma carga positiva e ( b ) de uma carga negativa 
 

Em qualquer situação, quanto maior é a concentração ou densidade de linhas de força, 

maior é a intensidade do campo. A tangente a uma linha de força especifica a direção segundo a 

qual  age uma força elétrica ou uma força magnética. Já as linhas do campo magnético produzido 

por uma corrente em um fio retilíneo (como o que interagiu com a agulha magnetizada de 

Oersted) formam círculos concêntricos ao redor do fio (Fig. 4.6). 

                                                 
11 Kondo, 1961, p. 144. 
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Fig. 4.6 - Linhas do campo magnético de um fio retilíneo conduzindo corrente. 
 

Faraday relaciona o aparecimento de uma corrente induzida em um fio condutor ao 

número variável de linhas de força magnética que atravessam a sua superfície. Em linguagem 

moderna, o fenômeno da indução eletromagnética pode ser entendido da seguinte maneira: 

quando há movimento relativo entre um circuito elétrico e um ímã, o número de linhas de força 

que atravessa o fio condutor varia. Isto traduz uma alteração no campo magnético a que se 

encontra submetido o fio. Esse campo magnético variável com o tempo induz uma corrente no 

fio. 

O aparecimento de uma corrente induzida em um circuito quando é interrompida 

bruscamente a corrente em um outro circuito próximo a ele (o caso dos circuitos teste e fonte, 

mencionados acima) tem a mesma explicação. Ou seja, com o corte da corrente há uma variação 

brusca no campo magnético a que está sujeito o outro circuito e, em decorrência, o aparecimento 

de uma corrente induzida de certa intensidade, momentânea, que logo cai a zero. 

É importante destacar que, para Faraday, as linhas de força tinham existência real. Nos 

experimentos de Ampère envolvendo fios paralelos portadores de corrente, por exemplo, são elas 

que puxam um fio em direção ao outro, quando as correntes fluem no mesmo sentido, e que 

repelem os dois fios, quando as correntes estão em sentidos opostos. 

No caso de um ímã, a força magnética se manifesta como linhas invisíveis em estado de 

tensão, como fitas de borracha estiradas. O padrão geométrico assumido pela limalha de ferro 

que se distribui ao longo das linhas, por atração magnética, permite a visualização dessas linhas.12 

As linhas de força de Faraday aparecem, enfim, como uma alternativa ousada à idéia de 

ação a distância. É através delas que Faraday imagina que a eletricidade e o magnetismo possam 

ser explicados em termos mecânicos. Para Faraday, “a instrumentalidade da ação elétrica e 

magnética eram linhas de força que percorriam o espaço – não linhas puramente imaginárias, mas 

entidades físicas reais, dotadas de propriedade de tensão, atração, repulsão, movimento e assim 

por diante”.13 

Colocando em confronto a visão de campo de Faraday e a visão de ação instantânea, 

Maxwell assim se expressa:  
 

Com os olhos do espírito viu Faraday linhas de força atravessando todo o espaço, onde os 

                                                 
12 Ibid., p. 143. 
13 Newman, 1961, p. 173. 
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matemáticos viam centros de força agindo a distância; viu Faraday um meio onde eles nada 

mais enxergavam além da distância; procurou Faraday a sede dos fenômenos em ações reais 

desenvolvidas no meio, ao passo que eles se satisfaziam em encontrá-la num poder de ação a 

distância impresso nos fluidos elétricos.14  

 

4.4 A síntese de Maxwell15  
 

Apenas algumas dezenas de anos separam Coulomb de Faraday. Do estudo de fenômenos 

como os da indução eletrostática e das forças de atração ou de repulsão entre cargas estáticas, de 

um lado, e do fato empírico há muito conhecido, mas sem ainda uma explicação científica, de que 

certos objetos constituídos por óxidos de ferro têm a propriedade de atrair ou de repelir materiais 

semelhantes, de outro, que consubstanciavam a eletricidade e o magnetismo como corpos inde-

pendentes de conhecimento, passa-se a investigar as relações existentes entre ambos, a partir do 

marco estabelecido por Oersted.  

O rápido desenvolvimento do eletromagnetismo e, particularmente, as idéias de Faraday, 

chamaram a atenção do físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879). Possuindo ex-

traordinários conhecimentos e excepcionais habilidades no campo da matemática, Maxwell se 

empenha em dar uma estrutura matemática ao eletromagnetismo, como um todo. Para isso, apóia-

se em dois pressupostos básicos: 

a) As ações elétricas e magnéticas se transmitem contiguamente, e não a distância; 

b) é possível encontrar uma explicação mecânica para os fenômenos eletromagnéticos. 

 

        
 

Fig. 4.7 - Faraday e Maxwell.16 
 

Em seu primeiro artigo, On Faraday’s lines of force (Sobre as linhas de força de 

Faraday), publicado em 1855, Maxwell estabelece uma analogia entre conceitos do eletromagne-

tismo e da hidrodinâmica. No modelo físico que desenvolve, as linhas de força elétricas e mag-
                                                 
14 Ibid., p. 173. 
15 Os comentários sobre os artigos de Maxwell baseiam-se em Abrantes, 1988. 
16 SciencePhotoLibrary, 2015. 
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néticas correspondem a linhas (ou tubos) de corrente em um fluido incompressível; a força 

elétrica relaciona-se à velocidade do fluido; o potencial elétrico equivale à pressão; uma carga 

positiva corresponde a uma fonte e uma carga negativa a um sumidouro do fluido, e assim por 

diante. É à luz dessas analogias, e a partir das equações da hidrodinâmica, que Maxwell dá 

impulso a seu empreendimento.  

Prosseguindo com a sua convicção de que as ações elétricas e magnéticas não se 

transmitem diretamente à distância, Maxwell passa a examinar o mecanismo de funcionamento 

do meio magneto-elétrico capaz de produzir as forças mecânicas que se observa existir em corpos 

eletrizados, magnéticos e nos que transportam corrente. 

Em estudos publicados no período 1861-1862, sob o título On physical lines of force 

(Sobre as linhas de força física), ele adere à concepção de Faraday sobre “a existência de uma 

tensão ao longo das linhas de força e de uma repulsão (ou pressão) lateral entre essas linhas”, 

atribuindo ao meio eletromagnético intrincados movimentos microscópicos que não cabe aqui 

discutir. 

Ao calcular a velocidade com que se propaga um distúrbio nesse meio, Maxwell chega a 

um valor muito próximo ao obtido experimentalmente por Hippolyte Fizeau (1819-1896), em 

1849, para a velocidade da luz no ar, que é de aproximadamente 300.000 km/s. Segundo 

Maxwell, “A velocidade das ondulações transversais em nosso meio hipotético... concorda tão 

exatamente com a velocidade da luz,... que dificilmente podemos evitar a inferência que a luz 

consiste em ondulações transversais do mesmo meio que é causa dos fenômenos elétricos e mag-

néticos”17. 

O que Maxwell procura ressaltar, com ênfase, é que o éter luminífero, no qual se admite 

que a luz se propaga, e o meio eletromagnético são, na verdade, um só. 

O conceito de éter, como meio de transmissão de ondas luminosas, foi retomado por 

Augustin Fresnel (1788-1827), em 1818. Certos experimentos envolvendo a interferência de 

feixes de luz, realizados por Fresnel e por Thomas Young (1773-1829), exigiam a interpretação 

da luz como um fenômeno ondulatório de propagação contínua, não podendo prescindir de um 

meio à sua ocorrência.18   

Para encontrar uma expressão matemática exata de tudo o que é conhecido sobre o 

eletromagnetismo, como ele próprio menciona, Maxwell abandona toda e qualquer consideração 

teórica sobre a estrutura do meio magneto-elétrico por considerar de caráter provisório e artificial 

as hipóteses que elaborou sobre os mecanismos desse meio. A unificação eminente do eletro-

magnetismo e da óptica exigia bases teóricas mais sólidas nesse sentido. 

Assim, no seu terceiro artigo A dynamical theory of the eletromagnetic field (Teoria 

dinâmica do campo eletromagnético), publicado em 1864, Maxwell aplica ao eletromagnetismo o 

                                                 
17 Abrantes, 1988, p. 68. 
18 Shankland, 1964a. 



4. Da síntese de Maxwell à experiência de Michelson-Morley 
 

 140

formalismo lagrangeano da mecânica analítica, que dispensa o conhecimento dos vínculos 

internos de um sistema mecânico ao centrar-se no conceito de energia (mecânica) e não no 

conceito de força. 

As equações que enfim postula, e que aparecem em sua obra A treatise on electricity and 

magnetism (Tratado sobre eletricidade e magnetismo), de 1873, sintetizam matematicamente todo 

o conhecimento no domínio do eletromagnetismo clássico.  

A Tabela 1, a título de ilustração, apresenta as equações de Maxwell em sua forma 

integral, tal como são estudadas em uma disciplina de física geral. Elas desempenham no 

eletromagnetismo papel análogo ao das leis de Newton na mecânica clássica.  
Mesmo sem o pormenor do detalhe, é possível ter uma idéia aproximada do significado de 

cada uma delas tomando por base o que foi discutido nas seções anteriores. 

A eq.( 3 ) expressa a lei de Gauss para a eletricidade. A partir dela, pode-se mostrar que o 

campo elétrico de uma carga puntiforme obedece à lei de Coulomb. 

A eq.( 4 ) é a lei de Gauss para o magnetismo. Comparando-se o segundo membro, nulo, 

dessa equação com o correspondente termo na eq.( 3 ), verifica-se que não há, no magnetismo, o 

equivalente à carga livre q da eletricidade. Em outras palavras, não existem monopólos 

magnéticos, isto é, pólos magnéticos isolados. 

De acordo com a lei de Ampère-Maxwell, eq.( 5 ), um campo magnético é produzido 

tanto por uma corrente elétrica quanto por um campo elétrico variável. 

A lei de Faraday, eq.( 6 ), especifica que um fluxo magnético variável produz um campo 

elétrico.  
Tabela 1 –  Equações de Maxwell (forma integral) 
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A simples inspeção visual das equações de Maxwell mostra que elas não são simétricas 

em relação aos campos elétrico e magnético. A razão física dessa assimetria deve-se à 

inexistência de cargas magnéticas. Confrontando-se as eq.( 3 ) e ( 4 ), de um lado, e as eq.( 5 ) e ( 

6 ), de outro, verifica-se facilmente isto. De fato, não há na lei de Faraday um termo 

correspondente a uma corrente magnética, que seria o análogo da corrente elétrica na lei de 
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Ampère-Maxwell. Desse modo, uma corrente elétrica origina um campo magnético, mas não há 

qualquer movimento de partículas magnéticas produzindo um campo elétrico.  

Assim, o magnetismo aparece como um subproduto da eletricidade, pois resulta do 

movimento de cargas elétricas. O monopólo magnético, caso existisse, restauraria a simetria das 

equações de Maxwell em relação aos campos elétrico e magnético19.  

 
 4.5 A questão do meio de propagação das ondas eletromagnéticas 
 

A identificação da luz como um fenômeno eletromagnético, por Maxwell, estende às 

ondas eletromagnéticas, em geral, a questão do meio necessário à sua propagação. Consideradas 

como ondas mecânicas, de acordo com o espírito mecanicista da época, as ondas eletromag-

néticas deviam também envolver a vibração de um meio, à semelhança de todas as ondas até 

então conhecidas. 

O suporte físico e o veículo de transmissão dos fenômenos eletromagnéticos é, su-

postamente, o éter das teorias ondulatórias da luz. Como um meio mecânico constituído por uma 

matéria muito rarefeita, o éter, tal como a água e o ar, deve apresentar propriedades elásticas para 

transportar o distúrbio eletromagnético. Contudo, estranhamente, não deve possuir massa porque, 

conforme as equações de Maxwell, é possível a propagação de uma onda eletromagnética em um 

meio não resistente. De qualquer modo, a idéia desse meio contínuo, de propriedades ainda 

desconhecidas, que representava também a possibilidade da materialização do espaço absoluto da 

mecânica newtoniana, resultava preferível à concepção de propagação das ondas 

eletromagnéticas através do vácuo. 

Ocorre que as equações de Maxwell não são invariantes frente à transformação de 

Galileu. Isto é, o princípio da relatividade de Galileu, válido para os fenômenos mecânicos, não 

se aplica ao eletromagnetismo. Essa constatação teórica coloca, de imediato, a equivalência física 

dos observadores inerciais em cheque, trazendo novamente à discussão a questão do referencial 

absoluto na física. 

Se é em relação ao éter que a velocidade da luz e demais ondas eletromagnéticas, c, têm 

valor aproximadamente igual a sm 10 x 0,3 8 , para qualquer outro referencial em translação 

uniforme em relação ao éter a velocidade dessas ondas será diferente de c, de acordo com a 

adição galileana de velocidades. 

A comprovação experimental da existência desse fluido, através de seus efeitos sobre o 

movimento dos corpos, tornou-se, definitivamente, tarefa não apenas necessária como im-

prescindível.  

Segundo os mecanicistas, que insistem na validade do princípio da relatividade de 

Galileu, nenhuma experiência mecânica conduzida em um sistema inercial pode conferir repouso 

                                                 
19 Frenkel; Frenkel, 1981, p. 78. 
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ou movimento (retilíneo uniforme), em termos absolutos, a esse sistema, já que não é possível a 

observação de um espaço vazio, sem matéria. 

Mas e se realmente houvesse um referencial universal e fosse o éter estacionário esse 

sistema? Mesmo descartando qualquer experiência mecânica para a sua detecção, a própria 

natureza da luz, como um movimento ondulatório nesse meio, induzia a acreditar ser possível 

tentar provar a existência desse fluido através de experimentos no campo da óptica, ou mesmo da 

eletricidade. 

A determinação do movimento da Terra em relação ao éter, particularmente, foi objeto de 

muitas investigações experimentais. Os resultados, contudo, foram sempre nulos, estabelecendo 

uma espécie de consenso de que, com a sensibilidade do instrumental disponível, que permitia 

medidas da ordem da razão entre a velocidade orbital da Terra e a velocidade da luz, 410cv , 

não se poderia detectar nenhum movimento através do éter. 

A teoria de Maxwell trouxe um novo alento a esse assunto. Uma de suas previsões era a 

de que o deslocamento da Terra através de um éter estacionário poderia ser constatado por 
experimentos ópticos ou elétricos que propiciassem medidas de segunda ordem na razão cv , isto 

é, de  2cv . Esses experimentos, no entanto, foram considerados pelo próprio Maxwell como 

hipotéticos, face à reduzidíssima magnitude do efeito previsto, de uma parte em cem milhões.20 

Albert A. Michelson (1852-1931) e Edward W. Morley (1838-1923), em 1887, mostraram 

que Maxwell subdimensionara a engenhosidade da técnica experimental. A experiência de 

Michelson-Morley, como ficou conhecida na história da física, acabou coroando de êxito os 

esforços de Michelson que, já em 1881, se empenhara, com a precisão exigida pela teoria mas 

sem, contudo, chegar a um resultado conclusivo, por falhas experimentais, na tarefa de investigar 

o suposto movimento da Terra em relação ao éter.   

 
4.6 Michelson e o experimento de Potsdam 
 

Em carta endereçada ao físico David P. Todd (1855-1939), em 1879, Maxwell pergunta 

se haveria dados suficientemente precisos sobre os eclipses dos satélites de Júpiter para uso em 

um experimento óptico com o objetivo de evidenciar o movimento da Terra em relação ao éter. 

Nos experimentos terrestres para a determinação da velocidade da luz, o feixe óptico percorre o 

caminho de ida e volta na mesma direção. Como as distâncias envolvidas nesses experimentos 

são muito pequenas, isso acaba inviabilizando medidas de efeitos de segunda ordem na razão 

entre a velocidade orbital da Terra e a velocidade da luz, necessárias para demonstrar o (suposto) 

movimento absoluto da Terra. 

A crença de Maxwell de que, com o nível de precisão do instrumental existente, não era 

possível detectar o movimento da Terra em relação ao éter, através de variações na velocidade da 

                                                 
20 Shankland, 1964a.  



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 
 

 143

luz, instigou Michelson a lidar com esse problema. Desde a sua graduação, Michelson se 

mostrara um aficcionado por experimentos capazes de propiciar medidas cada vez mais precisas 

para a velocidade da luz.  

No desenvolvimento do seu interferômetro, Michelson foi bastante influenciado por um 

instrumento criado por J. Jamin (1818-1886). No interferômetro de Jamin (Fig. 4.8), um raio de 

luz incide obliquamente sobre uma placa plana, de certa espessura. A partir de suas reflexões e 

refrações na lâmina, resultam os raios A, B e C. Os raios A e B incidem sobre uma segunda 

lâmina, paralela à anterior, e de mesma espessura, onde ocorrem novas reflexões e refrações.  
 

  
Fig. 4.8 - Diagrama esquemático do interferômetro de Jamin.21 

 

É importante ressaltar que o dispositivo de Jamin restringe os experimentos de 

interferência da luz àqueles que demandam uma separação relativamente pequena dos dois feixes 

coerentes. No instrumento de Michelson não há essa limitação: dois feixes de luz provenientes de 

uma mesma fonte se movimentam em direções mutuamente perpendiculares. Percorrendo ambos 

a mesma distância, são refletidos e retornam a um mesmo ponto. A Fig. 4.9 ilustra essa 

concepção. Se o éter realmente existe, o movimento da Terra em relação a esse fluido gera um 

“vento” – o vento de éter – e o tempo de chegada dos feixes será diferente, produzindo-se franjas 

de interferência. A detecção dessa diferença demanda um instrumento com a sensibilidade e os 

requintes exigidos pela teoria. Mas Michelson está a altura desse desafio. Em 1907, ele recebe o 

Prêmio Nobel de Física pela precisão óptica de seus instrumentos.   

 
Fig. 4.9 - Diagrama esquemático do interferômetro de Michelson (posteriormente, 

Michelson suprime a lâmina F).22 

                                                 
21 Adaptada de Shankland, 1964b, p. 18. 
22 Ibid., p. 19. 
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Uma analogia simples ilustra a essência do experimento realizado por Michelson, em 

1881. Ela envolve o cálculo dos intervalos de tempo gastos por um barqueiro para percorrer, com 

a mesma velocidade (em módulo), dois trechos de ida e volta, de comprimentos iguais, em um 

rio: um na direção da corrente e outro perpendicular a ela. 
Assim, seja rv  a velocidade (constante) de um rio em relação à margem e Bv  a ve-

locidade de um barqueiro em relação a esse rio. 

Os parâmetros envolvidos quando o barco se desloca na mesma direção da corrente, 

primeiro rio abaixo (Fig. 4.10( a )) e depois rio acima (Fig. 4.10( b )), são os seguintes: 
 
x     :  distância entre os pontos a e b; 

abt   :   tempo gasto pelo barco para se deslocar de a até b; 

bat   :   tempo que o barco leva para ir de b até a; 

1t     :   tempo dispendido pelo barqueiro no trajeto aba. 

 

                     
 

     ( a )  Trecho ab                                              ( b )  Trecho ba 
 

Fig. 4.10 - O deslocamento de um barqueiro ( a ) rio abaixo e ( b ) rio acima. 
 

Nesse caso, 
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Quando o barqueiro se desloca (em movimento resultante) perpendicularmente à corrente 

(Fig. 4.11), os parâmetros são: 
 
x     :  distância entre os pontos c e d; 

cdt   :   tempo envolvido no trecho cd; 

dct   :   tempo dispendido no trajeto dc; 

2t    :    tempo gasto pelo barqueiro para efetuar o trajeto cdc. 

Rv   :   velocidade resultante do barqueiro, perpendicular à corrente. 

 

                     
 

       ( a ) Trecho cd                                               ( b ) Trecho dc 
 

Fig. 4.11 - O deslocamento de um barqueiro perpendicularmente a corrente de um rio. 
 

Nessa situação, resulta  
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Dividindo-se ( 13 ) por ( 10 ), obtém-se a relação entre os tempos 1t  e 2t  : 
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Portanto, .   12 tt   

 
A Fig. 4.12 ilustra o interferômetro utilizado por Michelson em sua experiência de 1881. 

Esse dispositivo possui dois braços horizontais de mesmo comprimento, perpendiculares entre si. 

Na extremidade de cada braço, há um espelho fixo. Uma lâmina de vidro, posicionada onde os 

braços se interseccionam, separa apropriadamente a luz proveniente da extremidade de um dos 

braços do instrumento. Na extremidade do outro braço há uma luneta fixa, para a observação das 

franjas de interferência.   
 

  
Fig. 4.12 - Diagrama esquemático do interferômetro utilizado por Michelson em Berlim e 

Potsdam. 
 

Quando um feixe luminoso monocromático emitido a partir de S encontra a lâmina de 
vidro M (Fig. 4.13), uma parte do feixe atravessa o vidro, dirigindo-se para o espelho 1M , 

enquanto outra é refletida, seguindo em direção ao espelho 2M . Após a reflexão nesses espelhos, 

os feixes retornam ao vidro, onde são parcialmente refletidos e transmitidos. Então, chegam à 
luneta a parte do feixe proveniente de 2M  que atravessa o vidro e a parcela do feixe que, oriunda 

de 1M , reflete-se no vidro. Se a Terra está em repouso em relação ao éter estacionário, os feixes 

luminosos interferem construtivamente, pois percorrem a mesma distância até o telescópio, já que 

os comprimentos dos braços são iguais. Mas e se o aparelho se move em relação ao éter 

estacionário?   
Nesse caso, admitindo-se que o interferômetro se movimenta na direção 1SM  (Fig. 4.14), 

com a velocidade orbital da Terra, o raio transmitido pelo espelho percorre a distância de ida ao 
espelho 1M  e de volta ao espelho M com diferentes velocidades. O raio refletido em M atinge o 

espelho em '
2M , retornando segundo '

2
''

2 MMMM  , após se refletir em '
2M . É importante 

assinalar que os raios ''
2MM  e ''

1MM  não convergem exatamente para o mesmo ponto 'M  mas, 

sendo essa diferença de segunda ordem, ela não afeta a validade do raciocínio. 

Seja 'MMx  ; ''
2

'
2 MMMMy  ; 22 MMl  ; 11 MMl  ; v a velocidade orbital da 

Terra e c a velocidade da luz. 
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Fig. 4.13 - Esquema simplificado do interferômetro de Michelson em repouso em relação 

ao éter estacionário. 
  

  
Fig. 4.14 - Esquema simplificado do interferômetro de Michelson em movimento em 
relação ao éter estacionário. O aparelho se move na direção 1SM , com a velocidade 

orbital da Terra. Desse modo, o raio refletido pelo espelho M chega ao espelho 2M  

quando este se encontra no ponto '
2M  do éter.   
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O tempo necessário para a luz percorrer o trajeto de ida e volta entre M e 1M , de acordo 

com a adição galileana de velocidades, é  
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O tempo dispendido pela luz para percorrer a distância 2y é 
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Elevando ( 18 ) ao quadrado e fazendo uso da relação ( 21 ), obtém-se 2t : 
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Quando o interferômetro é girado em 090 , é o braço de comprimento 2l  que fica 

orientado na mesma direção do movimento da Terra. Assim, a partir das relações ( 17 ) e ( 23 ), 

pode-se escrever  
122'
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Portanto, a mudança total de fase (no tempo) entre os dois feixes, quando o instrumento 

sofre um giro de 090 , é  
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Tendo em vista que 
 

,  1  )  1( 212     
 

,
2

  1  )  1(
2

212     

 

 .
)  (

  
2

21

c

ll
t

 
                                                                                               ( 27 ) 

 
No interferômetro de Michelson, lll  21 , e  
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Sendo T o período de vibração da onda de luz utilizada no experimento e λ o seu 

comprimento de onda, a razão entre o tempo de retardamento pelo período é 
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2

	,																																		 

2
	.																																																																																																																					 	29	  

 

Por conseguinte, o deslocamento observado das franjas é a fração 2 ⁄  da largura da 

franja (Fig.4.15). 

  
Fig. 4.15 - Duas ondas de mesmo comprimento de onda λ, uma delas deslocada em 

relação a outra por 2 . 23 
 

A variação no caminho óptico nos dois braços do interferômetro é, então, 
  

,  tcA   
 

.)(2  2cvlA                                                                                                     ( 29 ) 
 
Essa é a quantidade de segunda ordem em cv , referida por Maxwell. O comprimento do 

braço do interferômetro é cm 120l . Em termos do comprimento de onda da luz empregada por 

Michelson ( m10 x 7,5A  5700 7
0

 ), essa distância é, aproximadamente,  10  x 2 6 . Sendo 

skm 30v  e 82 10)( cv , resulta franja. 0,04 m 10 x 10 x 4 86  A 24   

As primeiras observações de Michelson foram prejudicadas pelas vibrações causadas pelo 

trânsito de veículos na rua em que se localizava o Instituto de Física da Universidade de Berlim. 

Esse problema foi contornado levando o instrumento para o Observatório de Astrofísica, em 

Potsdam. As medidas realizadas por Michelson não mostraram o efeito esperado. Em artigo 

publicado no American Journal of Science, em 1881, ele diz, textualmente: “a interpretação 

desses resultados é a de que não existe deslocamento das bandas de interferência. Isso mostra que 

a hipótese do éter estacionário é falsa.”25  

Em um trabalho apresentado na Academia de Ciências de Paris, em fevereiro de 1882, 

Michelson admite ter incorrido em erro ao desconsiderar o efeito do movimento da Terra no 

cálculo do tempo necessário para a luz se deslocar no braço do interferômetro que faz um ângulo 
reto com a direção do deslocamento terrestre (isto é, a considerar o tempo 2t , na relação ( 23 ), e 

                                                 
23 Born, 1965, p. 217. 
24 Shankland, 1964b, p. 21. 
25 Ibid., p. 21. 
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'
1t , em ( 25 ), como, respectivamente, iguais a cl22  e cl12 ). Assim, Michelson havia 

superestimado teoricamente o deslocamento das franjas, que não era de 0,08, mas sim de 0,04 

(conforme se mostrou acima).  
 

Nem o próprio Michelson, nem o mundo científico, em geral, considerou conclusiva a tentiva de 

Potsdam, embora Lord Rayleigh e Lord Kelvin (então Sir William Thomson) na Inglaterra, e H. A. 

Lorentz e outros no continente europeu, tenham dado uma atenção cuidadosa e respeitosa ao resultado 

da primeira publicação de Michelson sobre o experimento de arrastamento do éter. Contudo, esse 

interesse não levou a nenhuma revisão significativa das teorias vigentes; até mesmo a teoria do elétron 

de Lorentz, que ele estava continuamente desenvolvendo a fim de adaptá-la ao crescente incremento dos 

dados experimentais, não foi alterada pelo resultado de Potsdam.26    
  
É interessante observar que, quando discutia o fenômeno da interferência, em suas aulas, 

Michelson não falava de seu interferômetro, embora discorresse sobre os instrumentos 

desenvolvidos por Jamin. Já quando o assunto era a determinação da velocidade da luz, ele 

transitava com desenvoltura pela sua história, para levar aos estudantes o conhecimento dos 

trabalhos de Röemer, Bradley, Fizeau, Foucault, Cornu, Newcomb e dele mesmo. 

A correspondência de Michelson, à época, deixa claro que ele estava longe de se 

encontrar satisfeito com o resultado do experimento de Potsdam. Mas quando consegue fundos 

para novas pesquisas, ele se empenha em obter medidas mais precisas para a velocidade da luz e 

não em conduzir novos experimentos para detectar o “vento do éter”. É, enfim, com esse trabalho 

que Michelson constrói a sua reputação científica, ganhando notoriedade. Assim, em 1882-1883, 

Michelson obtém o valor de 299.850 km/s para a velocidade da luz, o qual foi aceito, por muitos 

anos, como padrão. Foucault e Fizeau haviam mostrado que a velocidade da luz na água era 

menor do que no ar, mas as medidas de Michelson foram incomparavelmente mais precisas do 

que as de seus colegas franceses.27 

 

4.7 A experiência de Michelson-Morley 
 
Em 1884, Lord Kelvin foi convidado a ministrar uma série de aulas na Universidade 

Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Os temas podiam ser de sua livre escolha, e o 

convite a um cientista com o prestígio de Kelvin era parte de um esforço para impulsionar o 

estudo da física naquele país. Entre os presentes às aulas estavam Rayleigh, Michelson e Edward 

W. Morley. Em duas oportunidades, das vinte palestras que proferiu, Kelvin fez referência aos 

trabalhos de Michelson, por seus experimentos voltados a determinar com precisão crescente a 

velocidade da luz.  

                                                 
26 Ibid., p. 23. 
27 Ibid., p. 24. 
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Nessa ocasião, Kelvin incitou Michelson a realizar um novo experimento com o 

interferômetro, pois tanto ele quanto Rayleigh não estavam convencidos de que o aparelho usado 

em Potsdam tinha a sensibilidade suficiente para ensejar um resultado conclusivo.  

 
 

         
 

Fig. 4.15 - Michelson e Morley, em 1887.28  
 

O clima informal e amistoso das aulas serviu também para aproximar Michelson de 

Morley, um cientista de grande competência não apenas na química, mas também na física e na 

matemática. Morley era um líder reconhecido por seus trabalhos experimentais e insights 

teóricos. Essas qualidades entraram em ressonância com as imensas habilidades experimentais de 

Michelson.  

Contudo, o primeiro trabalho que Michelson e Morley desenvolveram em conjunto não 

foi uma repetição ou variação do experimento realizado por Michelson em Potsdam. Eles 

mediram, com grande precisão, a velocidade da luz na água em movimento, “repetindo” o 

experimento realizado por Fizeau, em 1851.  
 

Muitas discussões teóricas sobre o problema do éter envolviam a medida de Fizeau, e se sentia que um 

novo experimento deveria ser realizado para submeter essa questão a um teste decisivo. Durante os 

trinta anos entre 1851 e o experimento de Michelson em Potsdam, em 1881, a medida de Fizeau havia 

sido considerada como uma das bases experimentais decisivas da validade da hipótese de Fresnel de um 

éter estacionário, sobre a qual ele tinha desenvolvido a sua teoria sobre a influência do movimento de 

um meio na propagação da luz.29   
 
Após a realização de 65 experimentos com uma forma modificada do interferômetro de 

Michelson, onde foram produzidas variações em inúmeras grandezas, Michelson e Morley  

concluiram pela correção do resultado de Fizeau. Isto é, de que o valor encontrado de 0,434, com 

a possibilidade de erro de 0,02 ou 0,03, é, aproximadamente, o mesmo que o obtido através da 

                                                 
28 SciencePhotoLibrary, 2015. 
29 Shankland, 1964b, p. 26. 
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relação 211 n  quando se atribui para  n o valor do índice de refração da água. Como escrevem 

a Kelvin, em 1886:  
 

(...) O senhor sem dúvida terá interesse em saber que nosso trabalho em relação ao efeito do meio sobre 

a velocidade da luz foi concluído com sucesso. O resultado confirma amplamente o trabalho de Fizeau... 

As precauções tomadas parecem definitivamente reduzir a possibilidade de qualquer erro sério, pois o 

resultado foi o mesmo para diferentes comprimentos do tubo, diferentes velocidades do líquido, e 

diferentes métodos de observação (...).30      
 
Em função dos resultados desse último estudo, Michelson recebe um novo estímulo para 

retomar o experimento de Potsdam, dessa feita em uma carta escrita por Lord Rayleigh. A 

resposta de Michelson mostra o quanto ele ainda se sentia incomodado com o resultado do 

experimento de 1881, veicula algumas hipóteses sobre o arrastamento do éter e faz referências às 

valiosas sugestões feitas por Rayleigh, que ele diz que vai incorporar em novos experimentos.  
 

Eu nunca fiquei totalmente satisfeito com os resultados do meu experimento de Potsdam...  

Suponha, por exemplo, que a irregularidade da superfície da Terra seja rudemente representada pela 

seguinte figura:  

  

Se a superfície da Terra estivesse em movimento na direção da flecha, o éter em 00 não seria levado 

com ela? Isso naturalmente implica, contrariando a hipótese de Fresnel, que o éter não penetra as 

porções opacas, ou se penetra é então mantido aprisionado. O experimento de Fizeau é válido apenas 

para corpos transparentes, e penso que é muito difícil estender as suas conclusões para corpos opacos. 

Sendo assim, e se o éter para movimentos lentos for considerado como um fluido sem fricção, então o 

éter existente na depressão deve ser carregado com a Terra. Isso não seria parcialmente verdadeiro, 

digamos, para em uma peça desse formato?  

 
Se tudo isso for correto, então me parece que a única alternativa seria realizar o experimento no cume de 

alguma altura considerável, onde a vista não possa ser obstruída, ao menos na direção do movimento da 

Terra. O experimento de Potsdam foi realizado em um porão, assim que, se existe algum fundamento na 

argumentação acima, não seria possível a obtenção de um resultado positivo. Eu ficaria muito satisfeito 

de saber a sua opinião sobre esse ponto. Vou adotar a sua opinião relativa ao uso de tubos para os 

braços, e para melhoramentos adicionais, fazer flutuar em mercúrio todo o arranjo experimental; e 

                                                 
30 Ibid., p. 28. 
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aumentarei o deslocamento [dos feixes] tornando os braços maiores e duplicando ou triplicando o 

número de reflexões de tal modo que o deslocamento possa ser de, pelo menos, meia franja. Estou 

aguardando com ansiedade o seu artigo sobre a “Teoria Ondulatória” (esperando, contudo, que ele não 

seja muito difícil de entender).31    
 
Em 1887, Michelson e Morley estruturam um novo experimento para detectar o possível, 

e esperado, movimento da Terra em relação ao éter, com a precisão exigida pela teoria de 

Maxwell. 

Uma importante dificuldade enfrentada por Michelson no experimento de Potsdam havia 

sido a de girar o aparelho sem produzir distorções; outra, era a da extrema sensibilidade do 

instrumento às vibrações. Ambas foram contornadas montando o aparelho sobre um bloco de 

pedra, de 1,5 m de lado e de 0,3 m de espessura, situado sobre um flutuador anular de madeira, 

com 1,5 m de diâmetro exterior, 0,7 m de diâmetro interior e 0,25 m de espessura, sustentado por 

mercúrio líquido contido em uma cuba de ferro, de 1,5 cm de espessura (Fig. 4.16 ).   
 

  
Fig. 4.16 - O interferômetro de Michelson-Morley usado em Cleveland, em 1887.32 
 

Seguindo a sugestão de Lord Rayleihg, Michelson e Morley concebem uma nova e mais 

sensível versão do instrumento, na qual o caminho seguido pela luz em cada braço do 

interferômetro é de 1100 cm, portanto, de extensão muito maior do que os 120 cm do 

interferômetro utilizado no experimento de 1881. Para isso, submetem os feixes a várias 

reflexões nos espelhos situados nos braços do interferômetro. Assim (Fig. 4.17), a luz 

proveniente de a e que é refletida pelo espelho b, segue por bd’e’d’f, enquanto a que é 

transmitida por b se desloca através de bdedbf .  

A magnitude da mudança prevista do padrão de interferência da luz branca com o 

interferômetro, quando o mesmo era girado em 090  no plano horizontal, era dez vezes maior do 

que o experimento de Potsdam.  

                                                 
31 Ibid., p. 29. 
32 Michelson; Morley, 1887, p. 337. 
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Michelson e Morley realizaram medidas pela manhã e à noite dos dias 8, 9, 11 e 12 de 

julho de 1887. Mas novamente os resultados não foram os previstos. Em correspondência a Lord 

Rayleigh, em agosto de 1887, Michelson diz que: “os experimentos sobre o movimento relativo 

da Terra e do éter foram concluídos e o resultado decididamente negativo. Os desvios esperados 

das franjas de interferência deveriam ter sido de 0,40 de franja, [contudo] o deslocamento 

máximo foi de 0,02 e a média muito menor, de 0,01.”33  
 

  
Fig. 4.17 - Diagrama esquemático dos caminhos ópticos no interferômetro de Michelson-

Morley.34  
 

No artigo “Sobre o movimento relativo da Terra e o éter luminífero”, Michelson e 

Morley concluem: parece razoavelmente certo que se existe algum movimento relativo entre a 

Terra e o éter luminífero ele deve ser pequeno; suficientemente pequeno para refutar por 

completo a explicação que Fresnel dá à aberração” 35. 

Os resultados de seis horas de medidas realizadas em cinco dias foram tão 

desconcertantes e desalentadores que Michelson e Morley desistiram de realizar as medidas 

previstas em intervalos de três meses, “de modo a evitar toda e qualquer incerteza”. Em 

conseqüência, Michelson não deu continuidade a seu trabalho junto a esse experimento, 

direcionando o uso do interferômetro para medidas de comprimento.36 

Mas a intuição e as convicções teóricas de um cientista mostram o quão longe ele se 

encontra do estereótipo do investigador que rejeita uma teoria em contradição com a experiência. 

A certeza de Michelson na existência do éter é um exemplo de que a razão não se orienta por 

regras simples e objetivas. 

                                                 
33 Shankland, 1964b, p. 32. 
34 Michelson; Morley, 1887, p. 338. 
35 Ibid., p. 341. 
36 Holton, 1995, p. 284-285. 
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Assim, em 1897, Michelson testa a possibilidade de um arrastamento diferencial do éter 

em diferentes altitudes e a aplicabilidade da hipótese estabelecida por C. G. Stokes em 1845, na 

qual ele supunha que o éter era arrastado pela Terra da mesma forma que, pelo atrito, as camadas 

de um fluido são arrastadas quando um corpo se movimenta através dele. Com o resultado 

negativo desses experimentos, Michelson diz que se deve retornar à hipótese de Fresnel e, de 

alguma outra forma, tentar conciliá-la com os resultados negativos dos primeiros experimentos 

sobre o éter.37 

 
4.8 A contração de Lorentz-FitzGerald 
 

O resultado negativo da experiência de Michelson-Morley levou George Francis 

FitzGerald (1851-1901) e H. A. Lorentz (1853-1928), por caminhos independentes, à conclusão 

de que as dimensões dos corpos rígidos se modificam em conseqüência do seu movimento 

através do éter. 

Em um artigo escrito em 1895, Lorentz faz um breve restropecto histórico sobre a 

experiência inferencial de Michelson.38 Inicialmente, ele se reporta ao método posto em prática 

no experimento realizado em 1881, no qual todo o interferômetro, incluindo a fonte luminosa e o 

dispositivo de observação, podiam girar em torno de um eixo vertical, “tomando-se 

especialmente em consideração as duas posições em que um dos braços, ou P ou Q, tinha, tão 

aproximadamente quanto possível, a mesma direção que o movimento terrestre”39.  

Contrariamente ao previsto pela teoria de Fresnel, não se encontrou nenhum 

deslocamento das franjas quando o aparelho passou “de uma daquelas posições principais para a 

outra”. Isso levou Michelson a concluir que o éter não permanece em repouso durante o 

movimento da Terra.  

Nesse artigo, Lorentz menciona o erro cometido por Michelson quanto à ordem de 

grandeza do padrão de interferência prevista: “com efeito, Michelson tinha erroneamente 

avaliado no dobro de seu verdadeiro valor a alteração das diferenças de fase que, segundo a 

teoria, seria de esperar; se esse erro for corrigido, chega-se a desvios que podiam ainda ficar 

encobertos pelos erros de observação.”40 

Ao retomar posteriormente as suas investigações, com a colaboração de Morley, 

melhorando a sensibilidade do instrumento, mesmo tendo cada feixe de efetuar um percurso de 

22 m, portanto muito maior do que o percurso do experimento de Potsdam, ainda assim, não 

foram observados os desvios previstos: “na rotação, só se verificaram desvios não superiores a 

0,02 da distância entre as franjas, os quais bem podiam resultar de erros de observação”.   

                                                 
37 Ibid., p. 285. 
38 Lorentz (1895) in Lorentz; Einstein; Minkowski, 1971, p. 3-11.   
39 Ibid., p. 5-6. 
40 Ibid., p. 6. 
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E prossegue Lorentz:  
 

Dever-se-á, com base nesse resultado, aceitar que o éter toma parte no movimento da Terra e, deste 

modo, que a teoria da aberração de Stokes é a teoria correta? As dificuldades que esta teoria encontra na 

explicação da aberração parecem-se demasiado grandes para poder aceitar esta opinião e, pelo contrário, 

levaram-me antes a procurar a maneira de remover a contradição entre a teoria de Fresnel e o resultado 

de Michelson. Consegui isso com uma hipótese que tinha apresentado algum tempo antes e que, como 

depois vim a saber, também ocorrera a FitzGerald.41 
 
Para fins de simplificação, no argumento que desenvolve, Lorentz considera o 

interferômetro utilizado por Michelson em sua primeira experiência. Segundo Lorentz, o braço 

cuja direção coincide com a do movimento da Terra se contrai na direção desse movimento. A 

magnitude da contração é tal que torna iguais os tempos de propagação dos sinais luminosos nos 
dois braços do aparelho. Sendo ll 1  e 02 ll  , respectivamente, os comprimentos dos braços do 

interferômetro na direção do movimento da Terra e perpendicularmente a essa direção, segue, de 

( 16 ) e ( 22 ), que  
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A partir da igualdade dos tempos de percurso 1t  e 2t  nos dois braços do interferômetro, 

estabelece-se a relação entre l e 0l : 
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Assim, o comprimento de 1MM , na Fig. 4.13, é menor do que o comprimento de 2MM , o 

qual, por se posicionar perpendicularmente à direção do movimento, não sofre nenhuma 

contração. À luz dessa hipótese, a diferença entre eles é: 
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41 Ibid., p. 7. 
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Conforme Lorentz, admitindo-se que o movimento de um corpo sólido através do éter em 

repouso absoluto tem sobre as suas dimensões uma influência que varia com a orientação do 

corpo em relação à direção do movimento, o resultado do experimento do interferômetro de 

Michelson fica inteiramente explicado.42 

Obviamente, a hipótese da contração de um corpo na direção de seu movimento está em 

claro confronto com a mecânica clássica, que garante a invariância do comprimento de um corpo 

em diferentes referenciais inerciais, a partir da transformação de Galileu, como se viu na seção 

2.1. A eq. ( 32 ) impõe um limite à velocidade de um corpo, que não pode exceder a velocidade 

da luz.  

A explicação do físico holandês Lorentz para a ausência de franjas de interferência no 

experimento de Michelson-Morley, baseia-se na sua teoria do elétron que, à época, estava em 

desenvolvimento. Nessa teoria, Lorentz considera os elétrons como esferas rígidas, quando em 

repouso em relação ao éter. Por efeito de uma translação, essas esferas têm as suas dimensões re-

duzidas na direção do movimento, tornando-se elipsóides. Isso se deve a interação das moléculas 

do corpo com o meio etéreo.  

No artigo o “O éter e a atmosfera terrestre”, escrito em 1889, FitzGerald diz que “parece 

ser uma suposição não improvável que as forças moleculares sejam afetadas pelo movimento 

[relativo ao éter] e que, em conseqüência, o tamanho do corpo se altere”43. 
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5.1 Poincaré: sobre o éter e o princípio da relatividade 
  
Conforme J. Henri Poincaré (1854-1912), há uma predileção dos físicos em centrar as suas 

explicações no mecanicismo. Ao perscrutar o domínio microscópico da matéria, muitos buscam 

estabelecer as suas leis suprimindo a ação a distância entre as moléculas, admitindo que elas se 

deslocam em trajetórias retilíneas que só são alteradas por forças de contato, em colisões. Outros 

concebem que as moléculas se atraem mutuamente, segundo certas leis. Mas essa matéria 

infinitesimal, imperceptível aos sentidos, pode não ser a única a compor a matéria vulgar, 

ordinária.  
 

Freqüentemente, vai-se mais longe e o éter é considerado como a única matéria primitiva, ou mesmo, 

como a única matéria verdadeira. Os mais moderados consideram a matéria vulgar éter condensado, o 

que não tem nada de chocante, mas há os que reduzem, ainda mais, a importância da matéria ordinária e 

só vêem nela o lugar geométrico das singularidades do éter. Para Lord Kelvin, por exemplo, o que 

chamamos matéria não passa do lugar dos pontos em que o éter é animado por movimentos de 

turbilhão; para Riemann, era o lugar dos pontos onde o éter é constantemente destruído; para outros 

autores mais recentes, Wiechert ou Larmor, é o lugar dos pontos em que o éter sofre uma torção de uma 

natureza inteiramente particular. Se decidimos adotar um desses pontos de vista, pergunto-me com que 

direito estenderemos ao éter, sob o pretexto de que é a verdadeira matéria, as propriedades mecânicas 

observadas na matéria ordinária, que não passa de falsa matéria.1  
 
Contudo, será que o éter realmente existe? As suas origens, ao menos, são claras:  

 

Sabemos bem de onde nos vem a crença no éter. Se a luz leva vários anos para chegar de uma estrela 

distante até nós, durante esse período de tempo ela não mais estará na estrela e não estará, ainda, na 

Terra. Mas terá que estar em algum lugar e sustentada, por assim dizer, por algum suporte material.2  
 
O éter não se difunde apenas entre os corpos celestes. Ele também impregna o interior dos 

objetos materiais. A experiência de Fizeau parece mostrar “dois meios diferentes que penetram 

um no outro”, e que apresentam movimento relativo mútuo. Através dela, “acreditamos tocar o 

éter com o dedo”3.  

Embora a detecção do éter seja ainda um sonho não concretizado, caso se pudesse mostrar 

que os fenômenos ópticos e elétricos são influenciados pelo movimento da Terra,  
 

(...) seríamos levados a concluir que esses fenômenos poderiam nos revelar não só os movimentos 

relativos dos corpos materiais, mas o que pareceria ser seus movimentos absolutos. Seria ainda preciso 

que houvesse um éter para que os assim chamados movimentos absolutos não fossem seus 

deslocamentos em relação a um espaço vazio, mas seus deslocamentos em relação a algo de concreto.4 

                                                 
1 Poincaré, 1985, p. 131-132. 
2 Ibid., p. 132. 
3 Ibid., p. 133. 
4 Ibid., p. 133. 
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Na teoria de Lorentz, o deslocamento da matéria ordinária em relação ao éter altera as 

dimensões dos corpos na direção do movimento. Essa interação entre matéria e éter leva Poincaré 

a considerar a hipótese da terceira lei de Newton não ser válida quando aplicada exclusivamente à 

matéria sozinha. Nesse caso, a soma geométrica das forças sobre todas as moléculas materiais 

seria diferente de zero. Se isso pudesse ser evidenciado, então, para não revogar as leis gerais da 

mecânica, seria absolutamente necessário introduzir o éter, “para que essa ação que a matéria 

pareceria sofrer fosse contrabalançada pela reação da matéria sobre alguma coisa”5.  

Entretanto, o resultado de experimentos de grande engenhosidade teórica e experimental, 

como os desenvolvidos por Albert A. Michelson e Edward W. Morley, que levaram a precisão a 

seus últimos limites, fazem Poincaré acreditar serem ilusórias as esperanças de que observações 

mais acuradas “possam, algum dia, evidenciar outra coisa além dos deslocamentos relativos dos 

corpos materiais”.6    

Em “A ciência e a hipótese”, Poincaré igualmente enfatiza a indubitável importância do 

experimento como fonte de verdades e certezas na ciência: “fazemos ciência com fatos assim 

como construímos uma casa com pedras, mas uma acumulação de fatos não é ciência assim como 

não é uma casa um monte de pedras”7 

Ou seja, os fatos precisam ser organizados e interpretados (depois de gerados) à luz das 

convicções teóricas do estudioso. As generalizações, e novas previsões, extrapolam o dado 

concreto do experimento, pois em qualquer situação (como a que envolve o estudo ou a análise 

de uma lei) os dados especificam um número limitado de pontos em um gráfico, através dos 

quais, em princípio, pode-se passar um número infinito de curvas. Por conseguinte, é necessário 

estabelecer a curva que melhor se ajusta aos dados do experimento.  
 

A experiência só nos dá um certo número de pontos isolados e é preciso reuni-los mediante uma linha 

contínua: essa é uma verdadeira generalização. Mas fazemos mais. A curva que traçaremos passará 

entre os pontos observados e perto desses pontos; ela não passará pelos próprios pontos. Assim, não nos 

limitamos a generalizar a experiência, nós a corrigimos, e o físico que quisesse se abster dessas 

correções e se contentar verdadeiramente com a experiência nua seria forçado a enunciar leis bem 

estranhas.8 
 
Nesse sentido, toda generalização se constitui em uma nova hipótese, que deve ser 

submetida a constante validação. “Por mais sólida que nos possa parecer uma previsão, não 

estamos, nunca, absolutamente seguros de que, se nos propusermos a verificá-la, a experiência 

                                                 
5 Ibid., p. 133. 
6 Ibid., p. 133. 
7 Ibid., p. 115.   
8 Ibid., p. 116. 
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não a venha desmentir... portanto, não devemos, nunca, desprezar verificações quando se nos 

apresenta uma ocasião.”9 

A não corroboração experimental da hipótese teórica da existência do éter leva Poincaré a 

enunciar o princípio da relatividade, em 1904: não há um referencial em especial, mas sim uma 

classe de referenciais igualmente bons para a descrição dos fenômenos físicos: aqueles que se 

movimentam em translação uniforme uns em relação aos outros.  

É importante observar que o princípio da relatividade tem, em sua gênese, diferentes 

significados para Poincaré e Einstein. Poincaré o considera, sobretudo, como um fato 

experimental, sujeito, portanto, a uma incessante revisão. Para Einstein, ao contrário, ele é um 

pressuposto fundamental da sua teoria (seção 6.1). Pelo menos de maneira provisória, não pode 

ser questionado.10  

As diferentes reações de Einstein e Poincaré aos experimentos realizados por Walter 

Kaufmann em 1906, nos quais ele afirmava ter refutado a teoria da relatividade especial, são 

bastante sugestivas, realçando divergências epistemológicas significativas entre ambos. Enquanto 

Poincaré não reluta em admitir que a validade rigorosa que havia sido conferida ao princípio da 

relatividade estava sob forte suspeição, Einstein prefere aguardar por novos estudos que 

contestassem Kaufmann, o que de fato ocorreu.11  

O certo, contudo, é que Poincaré nunca desistiu do éter. Exibindo comportamento típico 

de um cientista kuhniano em um período de ciência normal12, ele viu no referencial da física 

clássica (a física de Newton, de Maxwell e de Lorentz) o refúgio seguro sobre o qual se deveria 

implementar as alterações necessárias para (novamente) colocar em ressonância a teoria com a 

experiência. O seu apego ao éter apenas mostra que, para ele, não havia nenhuma crise 

insuperável na física, que demandasse, por exemplo, uma reorientação teórica e epistemológica 

profunda – uma troca de paradigma, nos termos de Thomas Kuhn.  
 

 
 

Fig. 5.1 - Poincaré, em 1909. 

                                                 
9 Ibid., p. 116. 
10 Thuillier, 1994, p. 235. 
11 Holton, 1995, p. 206. 
12 Kuhn, 1979, p. 53-80. 
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5.2 Sobre a teoria de Lorentz 
 
Na Conferência Nobel que Hendrik A. Lorentz (1853-1928) profere, em 190213, ele 

destaca os esforços que têm sido feitos para relacionar o éter à teoria da eletricidade, ilustrando 

isso com a eletrodinâmica de Edlund que:  

a) identifica o fluido elétrico com o éter, atribuindo a um corpo carregado 

positivamente/negativamente um excesso/déficit de éter; 

b) considera o éter como um meio líquido, sujeito ao Princípio de Arquimedes, tendo com 

isso sucesso em explicar fenômenos eletrostáticos pela repulsão mútua de partículas do éter;  

c) explica a atração e a repulsão eletrodinâmica entre dois fios metálicos portadores de 

correntes elétricas admitindo que as forças entre as partículas de éter dos dois fluidos demandam 

tempo para a sua propagação de um condutor a outro. 

Mas a teoria de Edlund não conduz a uma síntese dos fenômenos elétricos e ópticos. É a 

teoria de Maxwell que reúne em quatro equações os fenômenos elétricos, ópticos e magnéticos, 

evidenciando que a luz vísivel tem o seu lugar em um amplo espectro de ondas que só diferem 

pela sua freqüência, tendo as ondas da telegrafia sem fio em um de seus extremos e no outro os 

raios X, “violentos distúrbios eletromagnéticos do éter”.  
 

  

Fig. 5.2 - Hendrik A. Lorentz (1853-1928). 
 

Reportando-se ao fenômeno da refração e ao fato de que a velocidade da luz em sólidos e 

líquidos opticamente transparentes é própria de cada meio e diferente da velocidade da luz no éter 

do espaço vazio, Lorentz explica que isso se deve às vibrações provocadas pelas “forças elétricas 

pulsantes” do feixe de luz sobre as cargas elétricas do meio ponderável – os elétrons – que 

vibram em torno de suas posições de equilíbrio. A forma com que esses corpúsculos se 

movimentam e os processos que se desenvolvem no éter podem ser investigados a partir das leis 

do eletromagnetismo. Conforme Lorentz, pode-se demonstrar que a velocidade de propagação e o 

índice de refração dependem do período de vibração – isto é, da cor da luz – e da natureza e 

número dos elétrons. 

                                                 
13 Lorentz, 1902. 
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 Sobre o éter, há muitas perguntas, mas também muitas hipóteses. Será o éter um meio 

elástico de densidade muito baixa, composto de átomos muito pequenos comparados com os 

átomos da matéria ordinária? Ou será ele um fluido incompressível, que se move sem atrito de 

acordo com as equações da hidrodinâmica? Uma outra possibilidade seria a de concebê-lo como 

uma substância gelatinosa, em parte sólida e em parte líquida. Os experimentos realizados até o 

momento não são conclusivos. Infelizmente, não é possível aprisioná-lo em um receptáculo para 

estudá-lo. “O éter sempre escorrega através de nossos dedos”14.  

Lorentz exemplifica isso considerando um barômetro cujo tubo é inclinado para que o 

mercúrio em seu interior suba até o topo. Nessa situação, o éter que havia originalmente acima 

do mercúrio pode ter passado através do vidro ou ter sido absorvido pelo metal. Em quaisquer 

dos casos, não há força ou outro efeito mensurável. “Experimentos desse tipo mostram que 

corpos de dimensões normais, tanto quanto podemos dizer, são completamente permeáveis ao 

éter.”15 

E quanto a objetos de grandes dimensões e velocidades, como os planetas? Em princípio, 

seria de se esperar que, em seu movimento orbital, a Terra empurrasse o éter à sua frente. E que 

este se movesse, seja ao longo da sua superfície ou mesmo afastado dela, para ocupar o espaço 

antes preenchido pelo corpo terrestre. De alguma maneira, então, o movimento desse éter afetaria 

a trajetória da luz proveniente de uma estrela. Contudo, dentro da teoria ondulatória da luz, o 

fenômeno da aberração estelar pode ser explicado assumindo-se que a Terra é completamente 

permeável ao éter e se move através dele sem arrastá-lo.  

Mas a Terra é tão densa que não é fácil conceber que o éter possa fluir livremente por 

entre as moléculas de sua estrutura sólida. Então, parece mais razoável supor que cada molécula e 

cada átomo sejam, eles próprios, permeáveis ao éter.  
 

Isso conduz a idéia de que um átomo, em última instância, é alguma espécie de modificação local do 

éter onipresente, uma modificação que pode se deslocar de um lugar a outro sem que o próprio meio 

altere a sua posição. Por conseguinte, podemos considerar o éter como uma substância de natureza 

inteiramente distinta de toda a matéria ponderável. Já no que se refere a sua estrutura interna, o presente 

estágio de nosso conhecimento não permite uma descrição adequada.16  
 
A seguir, Lorentz aborda duas hipóteses relativas à propagação de um feixe luminoso no 

interior de um líquido em movimento, considerando que em um tubo contendo água se 

movimenta um feixe de luz no sentido da corrente.   

Se a água transporta inteiramente consigo a totalidade do éter que contém, então, em 

relação à água, a luz se desloca da mesma forma que se moveria se o fluido estivesse em repouso. 

Naturalmente, a velocidade do feixe luminoso em relação às paredes do tubo é a soma da 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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velocidade da luz na água com a velocidade da água em relação às paredes. De acordo com essa 

hipótese, portanto, a água arrasta integralmente as ondas de luz no curso do seu movimento.  

Já se o éter contido no fluxo d’água é estacionário, a velocidade de propagação do feixe 

de luz no sentido do movimento da água (por exemplo, para a direita) é menor do que a 

velocidade que teria se o próprio éter estivesse em movimento (para a direita). Assim, as ondas 

são transportadas pela água, mas apenas com uma fração da velocidade do líquido. Com 

engenhosidade, Fresnel demonstrou teoricamente esse resultado. 

Em 1851 Hippolyte Fizeau (1819-1896) dá um passo importante para o esclarecimento 

dessa questão, realizando um experimento no qual compara a propagação da luz na água quando 

o líquido e o feixe luminoso se movimentam no mesmo sentido e quando se movem em sentidos 

opostos. O resultado encontrado estava de acordo com o coeficiente de arrastamento de Fresnel. 

Lorentz, então, ressalta ser necessário o desenvolvimento de uma teoria de fenômenos 

eletromagnéticos em substâncias em movimento, à luz de um éter que não participa desse 

movimento, isto é, de um éter em repouso absoluto. 
 

Para encontrar um ponto de partida para essa teoria, recorri aos elétrons. Para mim, eles deviam ser 

permeáveis ao éter e cada um deles ser o centro de um campo elétrico e também magnético, quando em 

movimento. Para as condições no éter, introduzi as equações que tinham ampla aceitação, a partir dos 

trabalhos de Hertz e Heaviside. Finalmente, adicionei as seguintes suposições sobre a força agindo em 

um elétron: essa força sempre se deve ao éter na vizinhança imediata do elétron sendo, portanto, 

diretamente afetada pelo estado desse éter e indiretamente pela carga e velocidade dos outros elétrons 

responsáveis por esse estado. Além disso, a força depende da carga e da velocidade da partícula sobre a 

qual ela age; esses valores determinam a sensibilidade do elétron à ação do éter. Ao trabalhar essas 

idéias, usei métodos derivados dos trabalhos de Maxwell e também de Hertz. Desse modo, obtive o 

coeficiente de arrastamento de Fresnel e fui capaz de explicar de uma forma bastante simples a maioria 

dos fenômenos ópticos em corpos em movimento.17    
 
É importante ressaltar que a representação do mundo físico nos estudos de Lorentz é feita 

a partir de três elementos fundamentais: a matéria ordinária tangível ou ponderável, os elétrons e 

o éter.  

Lorentz prossegue mencionando o seu envolvimento com uma teoria geral – que será 

publicada em 1904 – que concede ao elétron um papel central na descrição de todos os processos 

eletromagnéticos que têm lugar na matéria ponderável. Ele afirma que “nessa teoria uma carga 

elétrica é concebida como sendo um excesso de elétrons positivos ou negativos”18. A diferença 

entre condutores e isolantes permite que se visualize os primeiros como portadores de uma 

genuína progressão dessas partículas e os segundos como corpos que as limitam a certas posições 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid.  
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de equilíbrio, em torno das quais podem vibrar. “De certo modo, essa teoria representa um 

retorno às duas substâncias elétricas, exceto que agora, de acordo com as concepções de 

Maxwell, temos de lidar com ações que são transmitidas através do éter e que se propagam de um 

ponto a outro com a velocidade da luz”19. Mas em função dos estudos realizados por diversos 

cientistas (como os relativos aos raios catódicos), Lorentz reintera que é o elétron negativo – o 

minúsculo vibrador hertziano – que efetivamente vibra ou se desloca.  

O certo é que o átomo apresenta uma estrutura interna e o elétron é parte dela. Os 

primeiros modelos atômicos que começam a surgir a partir do começo do século XX são um 

reflexo direto das últimas três grandes descobertas do final do século XIX – os raios X, o próprio 

elétron e a radioatividade. A Conferência Nobel de Lorentz se situa entre os modelos atômicos 

proposto por William Thomson (1824-1907), em 1902 (que concebe o átomo como uma nuvem 

de eletricidade positiva, distribuída uniformemente no interior de uma esfera na qual se acham os 

elétrons) e a formação núcleo planetária de Hantaro Nagaoka (1865-1950), em 1904 (um 

corpúsculo central carregado positivamente e circundado por anéis de elétrons em movimento 

uniforme).  

Por conseguinte, não surpreende que Lorentz afirme que o átomo é uma estrutura 

composta, “que pode conter muitos elétrons, alguns móveis, outros fixos”, e que “talvez abrigue 

cargas elétricas que não estão concentradas em pontos únicos, mas sim distribuídas de uma outra 

forma”20. Como se sabe, no modelo do pudim de passas de J. J. Thomson (1856-1940), os 

elétrons encontram-se em uma esfera de eletricidade positiva, de densidade uniforme e raio igual 

às dimensões atômicas.  

Discutindo em termos genéricos o quanto, ou, como ele prefere dizer, o pouco que a sua 

teoria do elétron tem contribuído para a compreensão dos novos fenômenos magneto-ópticos, ele 

detém-se, particularmente, no efeito Zeeman21. Assim, uma fonte de luz que exibe um 

explicitamento tríplice sob um campo magnético evidencia a existência de três tipos de vibração 

das partículas da fonte de luz, de períodos levemente diferentes. Isso só é possível se as direções 

de movimento nesses três casos forem diferentes. “Em resumo, estamos lidando com três 

diferentes padrões de vibração da fonte de luz, cada um com a sua própria freqüência.”22 

Quando se reduz gradualmente a intensidade do campo magnético até zero, prossegue 

Lorentz, a separação das linhas decresce até se anular, e as freqüências tendem para um valor 

limite, que é o da freqüência da linha não resolvida. Dessa forma, conclui-se que, mesmo sob um 

campo nulo, “os três padrões de movimento ainda existem, embora não se distinguam uns dos 

outros pelas suas freqüências, como no caso de um campo magnético”23. O papel do campo 

                                                 
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Pieter Zeeman (1865-1943) divide com Lorentz o Prêmio Nobel de Física, de 1902. 
22 Lorentz, 1902. 
23 Ibid.  
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magnético é, portanto, o de gerar forças que afastam as linhas umas das outras (que de outra 

forma coincidiriam).     

Conforme Lorentz, um possível modelo para um átomo em vibração seria o de “uma 

camada esférica elástica com uma carga elétrica uniformemente distribuída, cuja superfície é 

dividida por linhas nodais com um número maior ou menor de campos vibrantes em diferentes 

direções”24. Mas diz também temer que uma análise dos fenômenos decorrentes desse modelo 

pode levar a que se vagueie por caminhos muito distantes da realidade. 

Mas para que se entendam as formas mais complexas do efeito Zeeman, entre outras 

coisas, é preciso que os imensos progressos no campo da espectroscopia, que têm gerado 

inúmeras séries a partir de leis empíricas muito simples (Rydberg, Paschen, etc.), sejam seguidos 

de uma fundamentação teórica que ainda inexiste. 

A teoria do elétron apresenta um amplo campo de estudo além daqueles no domínio dos 

fenômenos magneto-ópticos. Como exemplo, Lorentz menciona o movimento dos elétrons livres 

nos raios catódicos e em alguns tipos de raios de Becquerel, fixando-se, especificamente, na 

questão da massa aparente desses corpos.  

Segundo Lorentz, “um campo magnético no éter circunvizinho – e portanto também uma 

certa quantidade de energia nesse meio – encontra-se intrinsicamente ligado ao movimento do 

elétron; portanto, nunca podemos colocar um elétron em movimento sem simultaneamente 

conceder energia ao éter”25. Devido a isso, o trabalho realizado sobre o elétron é maior do que 

aquele desenvolvido sem o vínculo com o campo.  
 

Os cálculos mostram que a força necessária [para produzir esse maior trabalho] é igual a que seria 

empregada se a massa fosse maior do que na realidade é. Em outras palavras, se determinamos a massa 

da forma usual, a partir dos fenômenos, obtemos a massa verdadeira aumentada por uma quantidade que 

podemos denominar de massa eletromagnética, ou aparente. As duas, em conjunto, constituem a massa 

efetiva, que determina os fenômenos.26 
 
Lorentz explica ainda que essa massa aparente não é constante, mas que depende da 

velocidade do objeto. “Conseqüentemente, o estudo do movimento do elétron difere em muitas 

maneiras daquele da dinâmica ordinária.”27  

Em 1904, Lorentz publica o artigo “Fenômenos eletromagnéticos em um sistema que se 

move com qualquer velocidade inferior à da luz”, no qual mostra a covariância das equações de 

Maxwell no espaço livre, postulando as equações de transformação do referencial do éter para 

um sistema de coordenadas em movimento uniforme. Nesse trabalho, ele distingue duas massas 

para o elétron:  
 

                                                 
24 Ibid.  
25 Ibid.  
26 Ibid.  
27 Ibid.  



5. Prelúdio à relatividade: Poincaré e Lorentz 

 170

O elétron se comporta como se tivesse a massa 1m  nos fenômenos em que intervém uma aceleração na 

direção do movimento, e como se tivesse a massa 2m  quando a aceleração é perpendicular à direção do 

movimento. Essas grandezas 1m  e 2m  são, por esse motivo, adequadamente denominadas de massas 

eletromagnéticas ‘longitudinal’ e ‘transversal’. Admito que, além delas, não existe qualquer massa 

‘verdadeira’ ou ‘material’.28    
 
Mesmo não sendo conhecida a natureza do elétron, o estudo das propriedades da matéria 

ponderável pode levar a uma melhor compreensão dos elétrons que ela contém, e ao teste das 

suposições básicas da teoria do elétron. 
 

Se for verdade, como tem sido concluído a partir de experimentos ópticos, de que as dimensões de um 

corpo ponderável sofrem uma leve alteração quando ele se movimenta através do éter estacionário, 

devemos concluir que as forças moleculares são transmitidas através do éter de uma forma similar aos 

efeitos elétricos, e isso conduz a idéia de que essas forças são basicamente de natureza eletromagnética 

e que as partículas materiais entre as quais elas existem são compostas por elétrons.29  
 

No artigo de 1904, Lorentz reitera essa expectativa: “A priori, não se pode afirmar que a 

nossa hipótese sobre a contração dos elétrons seja plausível nem, tão pouco, que seja 

inadmissível. O que nós sabemos sobre a natureza dos elétrons é muito pouco, e o único meio de 

progredir consiste em submeter tais hipóteses a provas”30.   

 

5.3 Sobre as origens da transformação de Lorentz31 
 
Em 1892 Lorentz publica o artigo “La théorie électromagnétique de Maxwell et son 

application aux corps mouvants”. As equações de transformação entre sistemas de coordenadas, 

que ele escreve, mostram o seu comprometimento com a física clássica e as transformações de 

Galileu, em particular.  

Conforme Lorentz, as equações de Maxwell são válidas em um sistema de referência em 

repouso em relação ao éter; mas é na Terra que são realizados os experimentos, e ela está em 

movimento em relação ao éter.  

A Terra não é um referencial inercial. No entanto, em determinadas condições, pode-se 

considerá-la como um referencial inercial (para intervalos de tempo suficientemente pequenos, 

por exemplo, a sua velocidade é constante). 
Para expressar as equações de Maxwell em um sistema inercial rS  (no caso a Terra), 

Lorentz aplica as equações de transformação de Galileu às coordenadas de S (o referencial do 
éter). Admitindo que rS  se movimente com velocidade ivv


 em relação a S, tem-se  

 

                                                 
28 Lorentz, 1971, p. 30. 
29 Id., 1902.  
30 Ibid., p. 37. 
31 Baseado na referência Ron, 1985, p. 37-45. 
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Contudo, Lorentz deduz que essas transformações não preservam a forma geral de 

propagação de uma onda em rS . Assim, efetua uma nova transformação de coordenadas, desta 

feita de rS  para um sistema de referência inercial S’, ligando as coordenadas dos dois sistemas 

pelas relações  
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Com isso, obtém a forma padrão de uma equação de onda em S’. É importante observar 

que Lorentz não atribui significado físico a essas relações.  

A seguir, Lorentz obtém as equações de transformação de S’ para S. A fim de saber como 

o tempo medido no referencial S’ se relaciona com o tempo no referencial em repouso em relação 

ao éter, substitui-se ( 5 ) em ( 8 ): 
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Já no que se refere à relação entre as coordenadas espaciais dos dois sistemas, 

substituindo ( 1 ) em ( 5 ) tem-se que 
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No sistema S, a velocidade da luz é c. Assim,  
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cujo valor é .)1( 2/122 cvc   Por conseguinte, é somente desprezando termos da ordem de 22 cv  

e superiores que as velocidades da luz em S e em S’ são iguais. 
Lorentz conclui, então, que em primeira ordem em cv , o campo eletromagnético das 

partículas que constituem a matéria tem a mesma forma em S e em um sistema de referência S’, 
cujas coordenadas se relacionam às de rS  através das relações ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) e ( 8 ) com 1 , 

ou seja, pela transformação 
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Ainda neste artigo, Lorentz deduz o coeficiente de arrastamento de Fresnel.  

O resultado negativo do experimento de Michelson-Morley, de segunda ordem em cv , 

leva Lorentz a redigir um outro artigo, no final de 1892. Em “The relative motion of the earth and 

the ether” ele aplica a teoria eletromagnética a um corpo que se movimenta através do éter sem 

arrastá-lo. Encontra o valor do coeficiente de Fresnel “adotando um enfoque que pode parecer 

algo chocante, mas que creio poder servir como uma hipótese de trabalho”, como diz em uma 

carta dirigida a Lord Rayleigh32. Lorentz refere-se à suposição que faz de que as dimensões de 

um corpo que se movimenta através do éter se alteram na direção do movimento na proporção de 
22 21 cv . Segundo Lorentz, a mudança de comprimento nos braços do interferômetro no 

experimento de Michelson não é inconcebível33:  
 

O que determina o tamanho e a forma de um corpo sólido? Evidentemente, a intensidade das forças 

moleculares; qualquer causa que altere essas forças, influenciará também o tamanho e as dimensões. 

Atualmente, podemos admitir sem risco que as forças elétricas e magnéticas atuam mediante a 

intervenção do éter. Não é demais supor que o mesmo ocorra para as forças moleculares.  
    

Mas Lorentz ressalta que não é possível submeter à prova essa sua hipótese, pois a 

natureza das forças moleculares é, ainda, inteiramente desconhecida.  

No “Tratado sobre a teoria dos fenômenos elétricos e ópticos em corpos em movimento” 

(1895), Lorentz introduz um novo sistema S”, a fim de reduzir problemas eletrodinâmicos a 
problemas eletrostáticos, relacionando as coordenadas S” com as de rS pelas equações:  
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Nesse mesmo artigo, para tratar problemas ópticos, liga o referencial do éter (S) ao 

sistema rS pela transformação:  
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32 Ibid., p. 41. 
33 Ibid., p. 42. 
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O tempo Lt , que Lorentz chama de tempo local, não tem significado físico. Aplicando 

essas últimas relações às equações de Maxwell no sistema de referência S, em uma região sem 

carga,  
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e considerando ainda que os campos elétricos e magnéticos nos dois sistemas estão relacionados 

por 
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Lorentz mostra que as equações de Maxwell em rS , em primeira ordem em cv , têm a mesma 

forma que em S:  
 

0,   .  rr E


                                                                                                       ( 31 ) 
 

0,   .  rr B


                                                                                                       ( 32 ) 
 

, 
1

   x 
t

B

c
E r

rr 






                                                                                          ( 33 ) 

 

. 
1

   x 
t

E

c
B r

rr 






                                                                                             ( 34 ) 

 
Mesmo conseguindo explicar os resultados de todos os experimentos ópticos em primeira 

ordem em cv , a teoria continuava incompleta. No começo do artigo “Fenômenos 

eletromagnéticos em um sistema que se move com qualquer velocidade inferior à da luz”, 

publicado em 1904, Lorentz coloca o problema vigente:  
 

Quando se procura determinar, através de considerações teóricas, a influência que poderia exercer sobre 

os fenômenos elétricos e magnéticos uma translação, como por exemplo aquela a que todos os sistemas 

estão sujeitos por virtude do movimento anual da Terra, chega-se à solução de maneira relativamente 

simples quando apenas for necessário considerar aquelas grandezas que são proporcionais à primeira 
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potência da relação entre a velocidade de translação v e a velocidade da luz c. Maiores dificuldades 

levantam, porém, os casos em que sejam detectáveis quantidades de segunda ordem, isto é, da ordem de 
22 cv . O primeiro exemplo deste gênero é a bem conhecida experiência interferencial de Michelson, 

cujo resultado negativo nos levou, a mim e a Fitzgerald, à conclusão de que as dimensões dos corpos 

rígidos se modificam um pouco em conseqüência do seu movimento através do éter.34   
 
Os recentes experimentos de Rayleigh e Brace e de Trouton e Noble, os primeiros 

investigando se o movimento da Terra podia comunicar a um corpo a propriedade de produzir 

dupla refração e os últimos procurando detectar a presença de um momento de rotação sobre um 

condensador carregado, também foram negativos, não havendo em ambos efeitos manifestos de 
segunda ordem na razão cv .  

Lorentz ressalta que essas experiências “não são a única razão que torna desejável um 

novo exame dos problemas relacionados com o movimento da Terra:   
 

Em relação à teoria até agora aplicada aos fenômenos elétricos e ópticos dos corpos em movimento, 

Poincaré opôs como objeção o fato de ter sido necessária a introdução de uma nova hipótese para 

explicar o resultado negativo de Michelson, e de isto poder vir a ser necessário cada vez que novos fatos 

se tornem conhecidos. É sem dúvida um pouco artificial este recurso à invenção de hipóteses especiais 

para cada novo resultado experimental. Seria mais satisfatório que fosse possível mostrar, por meio de 

certas hipóteses fundamentais e sem desprezar termos de nenhuma ordem de grandeza, que muitas ações 

eletromagnéticas são completamente independentes do movimento do sistema... Creio que é agora 

possível tratar o assunto com melhor resultado. A velocidade será apenas sujeita à restrição de ser 

menor do que a velocidade da luz.35    
 
Nesse trabalho, Lorentz chega às equações de transformação de coordenadas do sistema S 

para o sistema S’, no qual as equações de Maxwell conservam sua forma de maneira exata – as 

tranformações de Lorentz, como mais tarde viriam a ser conhecidas. 
 

,
 1

  
  '

22 cv

vtx
x




                                                                                               ( 35 ) 

 
,  ' yy                                                                                                                 ( 36 ) 

 
,  ' zz                                                                                                                  ( 37 ) 

                                                                              

.
 1

  
  '

22

2

cv

cvxt
t




                                                                                                 ( 38 ) 

 
Os pressupostos fundamentais da teoria do elétron de Lorentz são: a) as equações de 

Maxwell; b) as leis de Newton; c) a transformação de Galileu e d) o atomismo.  
                                                 
34 Lorentz, 1971, p. 13. 
35 Ibid., p. 16. 
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Não obstante a concordância de Lorentz à crítica de Poincaré quanto ao uso de hipóteses 

ad-hoc na ciência, o seu artigo de 1904 contém várias suposições ad-hoc36:  

a) há um éter estacionário;  

b) as equações de transformação são postuladas a priori; 

c) o elétron em repouso é esférico;  

d) o elétron em movimento altera as suas dimensões na direção do movimento por um 

fator de 2211 cv ;  

e) a carga do elétron é uniformemente distribuída;  

f) o elétron possui uma massa eletromagnética longitudinal (quando intervém uma 

aceleração na direção do movimento) e uma massa eletromagnética transversal (quando a 

aceleração é perpendicular à direção do movimento);  

g) nos átomos, as cargas estão concentradas em um certo número de elétrons separados;  

h) cada elétron interage apenas com outros elétrons do mesmo átomo; 

i) átomos em movimento se deformam, tal como os elétrons. 
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6.1 Os postulados da relatividade especial 
 

Um dos motivos que conduz os homens ao Templo da Ciência, de acordo com Albert 

Einstein (1879-1955), é o desejo que têm de formar uma imagem simples e clara do mundo. 

Thales de Mileto (640-562 a.C.) foi o precursor desse ideal científico ao buscar uma visão 

compreensiva e integrada dos fenômenos, liberta de mitos e de explicações sobrenaturais.   

Desde os gregos antigos, têm sido inúmeras as concepções de mundo estabelecidas pela 

ciência dos cientistas, como mostram a história e a filosofia da ciência. Na visão de Einstein, ao 

se envolver na construção dessa imagem do mundo, o cientista que emerge da revolução 

newtoniana deve, inicialmente, engajar-se em uma tarefa para a qual não há qualquer método 

prescritivo ou caminho lógico a ser seguido: o da procura por leis e princípios gerais aplicáveis 

ao maior número possível de fenômenos. Após essa etapa, ele dá imediatamente início a uma 

outra, para a qual a Escola, em geral, o habilitou, que consiste em extrair, por dedução, a partir 

dos pressupostos básicos da teoria, as suas conseqüências (previsões e explicações).  

A geometria euclidiana, enquanto sistema lógico, certamente teve influência na arti-

culação dessas suas idéias. Einstein a classificava como uma obra prima do pensamento humano. 

Causava-lhe admiração e respeito ver que toda uma arquitetura conceitual logicamente integrada 

resultava de um conjunto reduzido de proposições (axiomas) cuja validade não era posta em dú-

vida. “Esta composição admirável da razão humana autoriza o espírito a ter confiança em si 

mesmo para qualquer nova atividade” , observa ele em “Como vejo o mundo”1. 

Na estruturação de uma ciência da natureza é indispensável o compromisso entre o 

discurso teórico e os fatos empíricos. A teoria não pode contradizer a experiência. De fato, o con-

fronto teoria-experiência é inevitável para, em princípio, ratificar ou refutar, via conseqüências 

verificáveis, os princípios gerais de uma teoria. É a experiência, em última instância, que 

determina a escolha de uma construção teórica. “O supremo juiz, reconheçamo-lo, continua a ser 

o fato experimental”2. 

Einstein deixa claro que os conceitos científicos e princípios gerais de uma teoria são 

livres criações do espírito humano. As bases axiomáticas da física não podem ser obtidas a partir 

da experiência. Qualquer ação nesse sentido está necessariamente fadada ao insucesso, pois 

“nenhum caminho lógico conduz das percepções aos princípios de uma teoria”3. Em outras 

palavras, o conhecimento não é uma síntese indutiva dos fatos, como acreditam os empiristas-

indutivistas.  

Assim, ele insiste na importância dos princípios básicos para a dedução de uma teoria. 

Enquanto esses princípios não forem descobertos,  
 

(...) o teórico não tem absolutamente necessidade dos fatos individuais da experiência. Nem mesmo 
                                                 
1 Einstein, 1981, p. 146-147. 
2 Ibid., p. 172. 
3 Ibid., p. 140. 
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pode empreender qualquer coisa com as leis mais gerais, descobertas empiricamente. Deve antes 

confessar seu estado de impotência diante dos resultados elementares da pesquisa empírica até que se 

lhe manifestem princípios, utilizáveis como base de dedução lógica..4 
 

O notável trabalho de Kepler (1571-1630), que resultou no enunciado de suas três leis do 

movimento planetário e trouxe consigo o fim do mito do movimento circular na astronomia, 

exemplifica as limitações da base empírica na construção mais geral de uma explicação 

científica. É somente com a teoria da gravitação universal de Newton que se pode passar da 

cinemática à dinâmica do movimento dos planetas, corrigindo a lei das órbitas: as órbitas dos 

planetas não são elípticas; são aproximadamente elípticas. Os cometas também não se movem em 

trajetórias retilíneas, como pensava Kepler. Suas órbitas, como a de qualquer corpo sujeito à 

influência gravitacional de outro, são elipses, parábolas ou hipérboles. 

A teoria da relatividade especial ilustra a essência dessas idéias de Einstein. Publicada em 

1905 na revista alemã Annalen der Physik, em um artigo intitulado “Sobre a eletrodinâmica dos 

corpos em movimento”, tem como pressupostos básicos os postulados da relatividade e da 

constância da velocidade da luz. 

No começo desse trabalho, Einstein frisa que a aplicação da teoria de Maxwell a corpos 

em movimento conduz a assimetrias que não parecem ser inerentes aos fenômenos observados. 

Ele menciona a interação eletromagnética entre um ímã e um condutor em movimento relativo, 

que tem, para o aparecimento de um mesmo fenômeno – o da corrente induzida no condutor, – 

explicações que se baseiam em diferentes leis, conforme o ímã esteja em repouso e o condutor 

em movimento ou vice- versa. 

Desse modo, se um ímã se movimenta com velocidade | |  em relação ao éter 

estacionário, e em suas imediações se encontra um condutor imóvel em relação a esse referencial 

(Fig. 6.1a), o campo elétrico  produzido pela variação do campo  magnético (  do ímã 

exerce sobre cada carga (q) do condutor uma força  
 

	.																																																																																																																														 	1	  
 

Essa força origina uma corrente elétrica.  

Se a situação se inverte, e é o condutor que se aproxima do ímã em repouso (absoluto), 

movimentando-se com velocidade  em relação ao éter estacionário (Fig. 6.1b), cada carga (q) do 

condutor, sob a influência do campo magnético do ímã ( , fica sujeita a força  
  

̅ 	.																																																																																																																								 	2	  
 

Essa força produz uma corrente elétrica de mesma intensidade que na situação anterior.Como se 

observa, neste caso a corrente é produzida por um campo magnético; no anterior, ela é produzida 

                                                 
4 Ibid., p. 142-143. 
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por um campo elétrico.   
 

O problema ou a inconsistência apontada por Einstein devia-se ao fato que, do ponto de vista do 

experimento, as duas situações são indistinguíveis, isto é, dependem apenas do movimento relativo 

entre o ímã e o condutor. Entretanto, do ponto de vista teórico, conforme entendido na época, seria 

perfeitamente possível distinguir entre um e outro caso, já que em princípio poderíamos determinar se é 

o ímã ou o condutor que está em movimento (absoluto) em relação ao éter.5         

 

                    
                 (  a  )                                                        (  b  ) 
 

Fig. 6.1 – Interação entre um ímã e um condutor, que têm seus estados de movimento e de 

repouso descritos em relação ao éter estacionário: ( a ) o ímã está em movimento e o 

condutor parado; ( b ) o ímã está imóvel e o condutor em movimento. Em ambos os casos, 

os módulos das velocidades de aproximação são iguais.  
 

Segundo Einstein: 
 

Exemplos desse gênero, assim como o insucesso das experiências feitas para constatar o movimento da 

Terra em relação ao meio luminífero, levam à suposição de que, tal como na mecânica, também na 

eletrodinâmica os fenômenos não apresentam propriedades correspondentes à idéia de um repouso 

absoluto.6 
 

Sem mencionar a experiência de Michelson-Morley ou qualquer outra, em particular, 

Einstein avança em direção aos fundamentos de seu trabalho, assegurando validade às equações 

de Maxwell em qualquer sistema de referência inercial. 
 

Em todos os sistemas de coordenadas em que são válidas as equações da mecânica, são também 

igualmente válidas às leis da óptica e da eletrodinâmica. [E continua] Vamos erguer à categoria de 

postulado esta nossa suposição (a cujo conteúdo chamaremos, daqui em diante, Princípio da 

Relatividade). Além disso, vamos introduzir o postulado – só aparentemente incompatível com o 

primeiro – de que a luz, no espaço vazio, propaga-se sempre com uma velocidade determinada, 

independente do estado de movimento da fonte luminosa. Estes dois postulados são suficientes para 

chegar a uma eletrodinâmica dos corpos em movimento, simples e livre de contradições, baseada na 

teoria de Maxwell para corpos em repouso. A introdução de um éter luminífero revelar-se-á supérflua, 

visto que na teoria que vamos desenvolver não necessitaremos de introduzir um espaço em repouso 

                                                 
5 Arruda; Villani, 1996, p. 37. 
6 Einstein in Lorentz; Einstein; Minkowski, 1971, p. 48. 
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absoluto nem de atribuir um vetor velocidade a qualquer ponto do espaço vazio em que tenha lugar um 

processo eletromagnético.7 
 

Assim, o postulado da relatividade diz que as leis da física são as mesmas em todos os 

sistemas de referência inerciais, generalizando o princípio da relatividade de Galileu, aplicável à 

mecânica.  
 

O nome teoria da relatividade está ligado ao fato de que o movimento, do ponto de vista da experiência 

possível, aparece sempre como o movimento relativo de um objeto em relação a outro... O movimento 

jamais é observado como movimento em relação ao espaço, ou, como já se expressou, como movimento 

absoluto. O princípio da relatividade, em seu sentido mais amplo, está contido na afirmação: a 

totalidade dos fenômenos físicos é de caráter tal que não fornece base para a introdução do conceito de 

movimento absoluto; ou, de forma mais breve mas menos precisa: não há movimento absoluto.8 
 

Já o postulado da constância da velocidade da luz estabelece que a velocidade da luz no 

vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores inerciais. Segundo Einstein, a confiança 

nesse princípio advém dos êxitos da eletrodinâmica de Maxwell e Lorentz. 

Na física clássica não há limite imposto à velocidade de um objeto material. Uma força 

constantemente aplicada a um corpo pode, teoricamente, levá-lo do repouso a um estado de 

qualquer velocidade. Na teoria da relatividade especial isso não acontece. A velocidade da luz 

aparece como uma constante da natureza, determinando um valor limite a qualquer velocidade. 

Isto é, independentemente do movimento da fonte e/ou do observador, a velocidade da luz no 

vácuo tem um valor constante. Assim, se um observador O1 faz um sinal de luz com sua lanterna 

para um observador O2, a velocidade da luz medida por O2 (ou por qualquer outro observador 

inercial) é, aproximadamente, 300.000 km/s, não importando o movimento relativo dos 

observadores. A adição galileana de velocidades não se aplica à mecânica relativística. A 

transformação de coordenadas de um sistema inercial a outro, nessa nova teoria, não pode, por-

tanto, basear-se na transformação de Galileu.  

A partir da “igualdade de direito” de todos os referenciais inerciais, da constância da 

velocidade da luz e da hipótese de homogeneidade do espaço e do tempo, Einstein deduz as 

conseqüências de sua teoria, reformulando as noções fundamentais de espaço e de tempo da 

mecânica newtoniana; mostrando que o conceito de simultaneidade é relativo; eliminando o 

conceito de éter; obtendo as equações de transformação de Lorentz e discutindo o seu significado 

físico (em particular, a influência do movimento sobre a marcha dos relógios e as dimensões dos 

objetos); provando ser fisicamente impossível velocidades superiores à da luz; demonstrando o 

aumento da massa com a velocidade e a equivalência massa-energia, entre outras coisas.  

Do ponto de vista de um físico newtoniano, a teoria da relatividade conduz a resultados 

                                                 
7 Ibid., p. 48. 
8 Einstein, 1994, p. 43. 
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totalmente inesperados, os quais se mostram inacessíveis à percepção sensorial no domínio de 

baixas velocidades, que acabam determinando uma reação de resistência até mesmo natural à sua 

aceitação.  
 

[Ela] prediz coisas que divergem do que se imagina que o mundo ou a natureza deveriam oferecer. O 

ponto importante não é, entretanto, o de as previsões se adequarem às intuições – ponto que é falível – 

mas o de as previsões serem corretas, conduzindo a resultados suscetíveis de ensaio experimental e de 

comprovação através de ensaio desse tipo.9  
 

Assim, como um novo programa de pesquisa que surge, nos termos do filósofo da ciência 

Imre Lakatos (1922-1974), o referencial einsteiniano precisa mostrar a sua competência de 

programa progressivo, através da sua capacidade explicativa e poder preditivo. 

 

6.2 O caráter absoluto da simultaneidade na mecânica newtoniana e o 
questionamento de Einstein 
 

Nos Principia, Newton introduz os conceitos de tempo absoluto e de tempo relativo. “O 

tempo absoluto, verdeiro e matemático, por si mesmo e de acordo com a sua própria natureza, 

flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa...”10. Através do tempo relativo, 

aparente e comum, mensurável por meio do movimento de um objeto material, tem-se uma 

estimativa do tempo absoluto. Nesse caso, qualquer fenômeno físico que se repita periodicamente 

pode ser usado como relógio: batimento cardíaco, oscilação de um pêndulo, passagem da areia do 

compartimento superior para o inferior em uma ampulheta, rotação diária da Terra, translação 

anual terrestre, etc. Quanto mais precisas forem essa regularidade e sua correspondente medição, 

melhor será o relógio e mais próximo do tempo absoluto estará o valor expresso pelo tempo rela-

tivo. Contudo, a busca da igualdade desses dois tempos evidencia-se, em princípio, como utópica, 

pois, como ressalta Newton, talvez não exista o movimento uniforme do qual se possa fazer uso 

para medir o tempo rigorosamente. 

Vê-se, mais uma vez e agora sob novo ângulo, a importância da lei da inércia na física 

newtoniana. Coerentemente com a maneira pela qual julga fluir o verdadeiro tempo, Newton, 

deixando de lado os movimentos periódicos, enfatiza que o único movimento em que se pode 

esperar a igualdade dos tempos absoluto e relativo é aquele no qual um objeto material em 

trajetória retilínea percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. É, afinal, nesse 

movimento que se encontra a caracterização rigorosa de dois intervalos de tempos iguais. 

De qualquer modo, cristaliza-se no estudo do movimento dos corpos a idéia de tempo 

como uma grandeza escalar que flui uniforme e igualmente para todos os observadores, 

independentemente de seus estados dinâmicos, e que, portanto, tem um significado único e 

                                                 
9 Bernstein, 1973, p. 26. 
10 Newton, 1990, p. 7. 
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universal. Em outras palavras, o tempo do sistema newtoniano tem o status de grandeza absoluta: 

uma vez determinado, por uma das numerosas unidades bem conhecidas, como o segundo, a 

hora, o dia, o ano, etc., apresenta o mesmo valor para todos os observadores. 

Para questionar essa universalidade do tempo na física clássica, Einstein decidiu explorar 

a fundo o conceito de simultaneidade absoluta que lhe é subjacente. 

Segundo Einstein, 
 

 (...) temos que ter em conta que todas as nossas considerações em que intervém o tempo são sempre 

apreciações sobre acontecimentos simultâneos. Quando eu digo, por exemplo: aquele trem chega aqui às 

7 horas, isto significa que a indicação 7 dada pelo ponteiro pequeno do meu relógio e a chegada do 

comboio são acontecimentos simultâneos.11 
 

Contudo, como proceder para avaliar a simultaneidade de eventos que ocorrem longe de 

um observador? 

Nesse caso, considere, por exemplo, dois pontos A e B afastados um do outro e um 

observador O1 a meia distância de ambos. Seja O2 um observador localizado em um ponto 

qualquer entre A e O1. Suponha que dois pulsos luminosos (faísca, piscar de uma lanterna, etc.) 

sejam emitidos de A e B e que a simultaneidade ou não desses eventos seja apreciada por O1 e O2 

em relação às duas seguintes possibilidades:  
 

Situação 1: As frentes de onda oriundas de A e B chegam juntas a O1 (Fig. 6.2); 

 

 
 Fig. 6.2 - Os sinais provenientes de A e B são detectados no mesmo instante pelo ob-

servador O1. 
 

Situação 2: As duas frentes de onda chegam no mesmo instante a O2 (Fig. 6.3); 

 

 
Fig. 6.3 - Os sinais que se originam em A e B chegam juntos a O2. 

 

Para julgar a simultaneidade desses eventos é preciso levar em conta, basicamente, a 

posição do observador em relação à ocorrência dos acontecimentos e o tempo de recepção dos 

sinais. A definição operacional que Einstein propõe, considerando a constância e finitude da velo-

cidade da luz, para avaliar esta e outras situações similares é a seguinte: dois eventos são simultâ-
                                                 
11 Einstein in Lorentz; Einstein; Minkowski, 1971, p. 49. 
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neos quando são detectados no mesmo instante por um observador eqüidistante dos mesmos. 

Assim, tomando-se O2 como interlocutor dos fatos, resulta a seguinte análise: 

Na situação 1, os eventos A e B não são percebidos como simultâneos por O2, mas são 

julgados objetivamente como simultâneos por este observador porque ele sabe que estes dois 

eventos são simultâneos para o observador O1, a meia distância de ambos. A defasagem na che-

gada dos sinais para O2 deve-se, simplesmente, às distâncias desiguais percorridas pelos dois pul-

sos. 

Já na situação 2, apesar de detectar no mesmo instante os sinais provenientes de A e B, O2 

não julga os eventos como simultâneos, isto é, como tendo ocorrido no mesmo instante, porque 

sabe que não se encontra a igual distância dos pontos onde cada um deles foi produzido. Tem-se, 

aqui, um exemplo de dois eventos que parecem simultâneos a um observador sem realmente o 

serem. Obviamente, de acordo com a definição, esses eventos também não são simultâneos para 

O1. 

O julgamento da simultaneidade de eventos na mecânica newtoniana fundamenta-se no 

caráter absoluto atribuido ao tempo nessa teoria. Isto é, quando se especifica um certo instante, 

ou um intervalo de tempo, essa grandeza tem o mesmo valor para qualquer observador. Apenas 

nessas condições faz sentido falar, como no exemplo acima, em eventos que ocorrem no mesmo 

instante ou em instantes diferentes para diferentes observadores. Vê-se, assim, que a 

simultaneidade, na mecânica clássica, tem caráter absoluto. Ou seja, se um observador prova  que 

dois eventos são simultâneos, então eles serão considerados simultâneos por todos os demais 

observadores (mesmo que a eles não pareçam como tal). 

Para fazer uso da simultaneidade destacada por Einstein, isto é, para fazer coincidir os 

ponteiros de um relógio com a ocorrência de um determinado evento em um dado sistema de 

referência, necessita-se, evidentemente, não apenas de um relógio, em particular, mas de uma se-

qüência deles espalhados por esse referencial. Somente assim haverá sempre um relógio tão pró-

ximo quanto se queira de uma situação física de interesse para descrever a sua evolução temporal. 

A sincronização prévia desses relógios, naturalmente, apresenta-se como uma condição indispen-

sável para o diálogo racional sobre a variável tempo entre os diferentes observadores desse sis-

tema. 

 

6.3 A sincronização de relógios em um referêncial inercial 
 

Rigorosamente, há uma inconsistência (desprezível na prática, como será visto em se-

guida) entre a definição de simultaneidade de dois eventos que se produzem aproximadamente no 

mesmo lugar (como a que envolve a posição dos ponteiros de um relógio e a chegada de um trem 

a uma estação) e aquela que se assenta no julgamento de um observador localizado no ponto mé-

dio da ocorrência de dois eventos quaisquer. Essa última, ao contrário da anterior, é absoluta-

mente precisa porque leva em consideração o tempo de propagação da luz de um ponto a outro do 
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espaço, já que não há transmissão instantânea de um sinal luminoso.  

No caso da análise da simultaneidade de eventos suficientemente próximos por parte de 

um observador situado junto a eles mas não eqüidistante de ambos, a tendência a zero do 

quociente entre a distância do observador ao evento e a velocidade da luz torna imperceptíveis as 

diferenças existentes nos tempos de propagação dos sinais das fontes (trem e relógio, por 

exemplo) ao observador, fazendo válidas as suas conclusões baseadas, essencialmente, no 

julgamento visual de transmissão instantânea dos sinais.  

Pelo exposto, e visando à maior precisão possível, fica claro que, para sincronizar relógios 

estacionários, situados em diferentes pontos de um mesmo sistema de referência inercial por 

meio de sinais, torna-se necessário levar em conta o tempo de propagação do sinal emitido (luz, 

onda de rádio, etc.) de um relógio a outro para, somente então, defasando-os corretamente, 

promover o devido ajuste entre eles. Assim, dois relógios estacionários separados por uma 

distância igual à distância (média) entre a Terra e a Lua devem diferir 2,5 s um do outro para 

estarem sincronizados, já que este é, aproximadamente, o intervalo de tempo gasto por uma onda 

de rádio (que como qualquer radiação eletromagnética se propaga com a velocidade da luz) para 

ir e voltar da Terra à Lua (ou de um observador a outro). 

O ponto médio da distância que separa dois relógios pode também ser usado por um 

observador para, baseado na simultaneidade de eventos – no caso, a coincidência dos ponteiros 

dos dois relógios – estabelecer a sincronia de ambos (afim de realizar a contento essa tarefa, o 

observador pode se valer, por exemplo, de espelhos ou de uma imagem televisada dos dois 

instrumentos). 

Há, ainda, teoricamente, outra possibilidade para promover a sincronia de relógios: reunir 

todos eles em um mesmo local e, depois de acertá-los, distribuí-los sincronizados nos diversos 

pontos de interesse do sistema de referência adotado. Mas nesse caso não se tem certeza se o 

próprio movimento não altera o ritmo de um relógio (como a teoria da relatividade vai mostrar 

que ocorre). Assim, evita-se esse procedimento. 

Com uma rede de relógios síncronos em um referencial inercial, pode-se, enfim, julgar 

objetivamente a simultaneidade de acontecimentos nesse sistema. Dois eventos em pontos 

quaisquer desse sistema são simultâneos quando os relógios a eles associados assinalam a mesma 

hora. 

 

6.4 A relatividade da simultaneidade 
 

Discutida a simultaneidade de eventos do ponto de vista de observadores estacionários 

pertencentes a um mesmo referencial, passa-se, agora, à análise da questão da simultaneidade de 

dois eventos para observadores inerciais em movimento relativo. Assim, considere que no 

instante 0' tt  dois sistemas de referência S e S’ possuem eixos e origens coincidentes, e que 

S’ se movimente com velocidade ivv


  em relação a S. Se dois eventos são simultâneos para 
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um observador em S’ serão eles também simultâneos para um observador em S?  

Para responder a essa pergunta, suponha que sejam coincidentes os pares de pontos A,A’ e 

B,B’ dos dois sistemas no instante 0t , o mesmo ocorrendo com as posições dos observadores 

O e O’ desses referenciais, os quais se encontram, respectivamente, no ponto médio dos 

segmentos AB e A’B’ (Fig. 6.4). 
 

  
Fig. 6.4 - Em relação a seus sistemas, os observadores O e O’ têm posições fixas e 

eqüidistantes, respectivamente, dos pares de pontos A e B e A’ e B’. 
 

No intante 0t , a partir dos pontos A’ e B’ do referencial S’, são emitidos dois pulsos 

luminosos que chegam juntos à posição do observador O’. Como O’ está eqüidistante de ambos, 

ele atribui simultaneidade a esses eventos. 

Do ponto de vista do observador O, os dois eventos não são simultâneos. Isso ocorre 

porque, na medida em que S’ se desloca, A’ se aproxima de O, enquanto B’ dele se afasta. Com 

isso, a frente de onda originada em A’, que se movimenta com velocidade c, percorre até O uma 

distância menor do que aquela que tem de percorrer a frente de onda que parte de B’, que também 

se move com velocidade c, de acordo com o postulado da constância da velocidade da luz. Daí a 

diferença nos tempos de chegada dos dois pulsos até O.  

Da mesma forma, por raciocínio análogo e sem dificuldades, conclui-se que, se os eventos 

tivessem origem nos pontos A e B do referencial S, eles seriam simultâneos para O, e não para 

O’, que detectaria primeiro o sinal proveniente de B. 

Desse modo, dois eventos simultâneos para um observador não são simultâneos para um 

outro observador em translação uniforme em relação ao primeiro. A simultaneidade é um 

conceito relativo e não absoluto, como prescreve a mecânica clássica. Em decorrência disso, não 

é possível falar, sem contradição, em um tempo único para todos os observadores, independente 

de seus movimentos relativos. Também o tempo tem um caráter relativo e não absoluto.  



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 
 

 187

Começam-se a delinear as bases de uma nova teoria científica! Em suas Notas 

Autobiográficas, de 1949, Einstein assim se expressa em relação às limitações da mecânica 

newtoniana:  
 

Perdoa-me, Newton. A via que abriste era talvez a única possível, à época, para um homem dotado do 

mais alto raciocínio e poder criativo. Os conceitos que criaste ainda hoje orientam o nosso pensamento 

na Física, embora saibamos que devam ser substituídos por outros, muito afastados da esfera da 

experiência imediata, para possibilitar a compreensão mais profunda das relações existentes entre as 

coisas.12 
 

     
 

Fig. 6.5 - Einstein em 1912 e depois, já bem idoso. 

 
6.5 A tranformação de Lorentz 
 

Sejam S e S’ dois sistemas de referência inerciais que no instante 0'
00  tt  possuem 

eixos e origens coincidentes. S’ se movimenta com velocidade ivv


  em relação a S (Fig. 6.6). 
 

   
Fig. 6.6 - Os sistemas de coordenadas inerciais S e S’ apresentam movimento relativo na 

direção X. Seus eixos e origens coincidem no instante 0'
00  tt . 

                                                 
12 Einstein, 1982, p. 38. 
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Como o espaço é isotrópico, ou seja, tem as mesmas propriedades em todas as direções, essa 

hipótese de movimento relativo não implica nenhuma perda de generalidade nos resultados desta 

seção. A partir dos dois postulados da teoria da relatividade especial e da hipótese de 

homogeneidade do espaço e do tempo (a qual implica que medidas de comprimento e de tempo 

não dependem do lugar em que são realizadas), demonstra-se, a seguir, como se obtêm as 

equações de transformação de coordenadas do sistema S para o sistema S’13. 

A hipótese da homogeneidade do espaço e do tempo demanda que as equações de 

transformação entre os dois sistemas sejam lineares, isto é, que 
 

,        ' 14131211 tazayaxax                                                                                 ( 3 ) 
 

,        ' 24232221 tazayaxay                                                                              ( 4 ) 
 

,        ' 34333231 tazayaxaz                                                                              ( 5 ) 
 

,        ' 44434241 tazayaxat                                                                               ( 6 ) 
 

onde os coeficientes ija são constantes.  

Os coeficientes das relações ( 4 ) e ( 5 ) podem ser determinados considerando, 

inicialmente, um ponto situado sobre o eixo X do sistema S. Esse ponto tem coordenadas nulas 
nos eixos Y’ e Z’ de S’, isto é, 0'y e 0'z (para 0y  e 0z ) implica  

 
0,    2421  aa                                                                                                      ( 7 ) 

 
0.    3431  aa                                                                                                       ( 8 ) 

 
Quando 0y , 0'y  e 

 
.0  23 a                                                                                                                ( 9 ) 

 
Da mesma forma,  0z implica 0'z  e  

 
0.  32 a                                                                                                               ( 10 ) 

 
Para determinar 22a , admite-se, por exemplo, a existência de uma pequena haste situada 

ao longo do eixo Y e imóvel para o observador O, na origem de S. Sendo 2y  e 1y  as suas 

coordenadas, o seu comprimento para este observador é 
 

.      120 yyllS                                                                                                   ( 11 ) 
 
De acordo com a equação de transformação  

 

                                                 
13 Resnick, 1971, p. 60-66; Beiser, 1969, p. 16-19. 
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,  ' 22 yay                                                                                                           ( 12 ) 
 

o comprimento da haste para o observador O’, na origem de S’, é  
 

,    '
1

'
2' yylS   

 
.  )  (  0221222' layyalS                                                                                   ( 13 ) 

 

Se a mesma haste se encontrar em repouso para o observador O’, é para este observador 
que o seu comprimento é 0l , pois, de acordo com o primeiro postulado da relatividade especial, 

os sistemas S e S’ são fisicamente equivalentes. Assim, estando a haste disposta ao longo de Y’ e 

sendo '
2y  e '

1y  as coordenadas de suas extremidades, 
 

.      '
1

'
20' yyllS                                                                                                ( 14 ) 

 

Das relações ( 13 ) e ( 14 ), resulta 
 

.1  22 a                                                                                                              ( 15 ) 
 
Reproduzindo o mesmo argumento  para a direção Z, obtém-se 

 
1.  33 a                                                                                                              ( 16 ) 

 
Portanto, as duas primeiras equações de transformação de coordenadas entre os sistemas S 

e S’, resultam  
,  ' yy                                                                                                                ( 17 ) 

 

.  ' zz                                                                                                                  ( 18 ) 
 

A determinação dos coeficientes ija  das relações ( 3 ) e ( 6 ) envolve duas considerações 

básicas:  

a)  Por razões de simetria, 't  não deve depender de y e de z, do contrário, “relógios 
colocados simetricamente no plano YZ (tal como em yy  , , ou zz  , ), em torno do eixo X, 

discordariam quando observados de S’, o que viria a contrariar a isotropia do espaço”14. Portanto,  
 

0.    4342  aa                                                                                                     ( 19 ) 
 
b) Tendo em vista a situação inicial dos dois sistemas em 0'

00  tt  e o movimento 

relativo de ambos na direção i


, se O’ atribui uma coordenada 0'x  a um ponto P em S’, então 

O, em S, deve atribuir a esse mesmo ponto uma coordenada vtx  . Isto é, a relação ( 3 ) deve ser 

do tipo   
).  (  ' 11 vtxax                                                                                                   ( 20 ) 

 

                                                 
14 Resnick, 1971, p 63. 
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Assim, a validade de ( 20) implica  
 

0,    1312  aa                                                                                                     ( 21 ) 
 

.  1114 vaa                                                                                                        ( 22 ) 
 
Por conseguinte, ( 3 ) e ( 6 ) se reduzem a 

 
,t)  (  ' 11 vxax                                                                                                   ( 23 ) 

 
.    ' 4441 taxat                                                                                                   ( 24 ) 

 
Para determinar 444111   e    , aaa , admite-se que no instante 0'

00  tt  seja emitida uma 

onda eletromagnética da origem comum dos dois sistemas. De acordo com o segundo postulado 

da teoria da relatividade especial, essa onda se propaga com uma velocidade c tanto para o 

observador O quanto para o observador O’. Como a difusão do sinal pode ser decrita pela 

equação de uma esfera cujo raio cresce com a velocidade da luz, tem-se que 
 

,      22222 tczyx                                                                                           ( 25 ) 
 

.'  '  '  ' 22222 tczyx                                                                                         ( 26 ) 
 
De ( 17 ), ( 18 ), ( 23 ) e ( 24 ) em ( 25 ), resulta 

 

,)  (      )  ( 2
4441

22222
11 taxaczyvtxa   

 

),  2  (      )  2  ( 22
444441

22
41

2222222
11 taxtaaxaczytvxvtxa   

 

.2)  (  )  ( )  ( 2
11

2
4441

22
2

22
112

44
22222

41
2
11 xtvacaatc

c

va
a   z yxcaa            ( 27 ) 

 
Igualando os coeficientes das relações ( 25 ) e ( 27 ), 

 

1,    22
41

2
11  caa                                                                                                   ( 28 ) 

 

1,    
2

22
112

44 
c

va
a                                                                                                 ( 29 ) 

 
0.    2

11
2

4441  vacaa                                                                                           ( 30 ) 
 
Isolando 41a  e 44a nas equações ( 28 ) e ( 29 ), respectivamente, e substituindo em ( 30 ), 

notando ainda que 41a  e 44a não podem ser ambos positivos, obtém-se 1a : 
 

,
1  

  
2
11

41 c

a
a


                                                                                               ( 31 ) 
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,
  

  
22

11
2

44 c

vac
a


                                                                                           ( 32 ) 

 

 0,     
  

 
1  2

11
2

22
11

22
11 


 vac

c

vac

c

a
 

 
,  )  )(1  ( 24

11
22

11
22

11 vavaca   
 

,        24
11

22
11

224
11

22
11 vavacvaca   

 

,  )  ( 2222
11 cvca   

 

.
  1

1
  

2211
cv

a


                                                                                              ( 33 ) 

 
De ( 33 ) em ( 31 ), 

 

,1  
  1

1
 

1
  

2241 



cvc

a  

 

.
  1

  
22

2

41
cv

cv
a




                                                                                             ( 34 ) 

 
De ( 33 ) em ( 32 ), 

 

,
  1

  
1

  
22

2
2

44
cv

v
c

c
a


  

 

.
  1

1
  

2244
cv

a


                                                                                               ( 35 ) 

 
Portanto, de ( 33 ) em ( 23 ) e de ( 34 ) e ( 35 ) em ( 24 ), levando ainda em conta as 

relações ( 17 ) e ( 18 ), chega-se as equações de transformação de coordenadas do sistema S para 

o sistema S’, denominadas tranformações de Lorentz. 
 

,
 1

  
  '

22 cv

vtx
x




                                                                                               ( 36 ) 

 
,  ' yy                                                                                                                 ( 37 ) 

 
,  ' zz                                                                                                                  ( 38 )                                                                              

e  
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.
 1

  
  '

22

2

cv

cvxt
t




                                                                                                 ( 39 ) 

 

A transformação inversa 
 

,
 1

'  '
  

22 cv

vtx
x




                                                                                                 ( 40 ) 

 
,'  yy                                                                                                                ( 41 )    

 

'  zz                                                                                                                   ( 42 )  
e                                                                                                        

,
 1

  
22

2

cv

cvx' t' 
t




                                                                                                ( 43 )      

 

que pode ser obtida diretamente a partir das equações ( 36 ), ( 37 ), ( 38 ) e ( 39 ) substituindo v 

por v  e fazendo a troca de x’, y’, z’ e t’, respectivamente, por x, y, z e t, permite a obtenção das 

coordenadas de um evento no sistema S a partir das suas coordenadas em S’. 

Para velocidades muito pequenas, quando comparadas à velocidade da luz, isto é, para 
,1cv  pode-se chegar matematicamente a transformação de Galileu (seção 2.1) a partir da 

transfomação de Lorentz. Assim, reescrevendo ),('' txxx   em ( 36 ) como  
 

,)  1)(  (  
 1

  
  ' 2122

22





 cvvtx

cv

vtx
x                                                        ( 44 ) 

 
e fazendo uso da expressão  

 , ...
2

)1(1  )  1(
2

  
!

u
p p up  u p                                                            ( 45 ) 

 
afim de expandir 2122 )  1(  cv  em série, resulta  
 

, ... 
2

3

2

1

2

1
  1  )  1(

2

2

2

2

2
2122 








































 

c

v
  

c

v
cv  

 

. ... 
8

3

2

1
  1  )  1(

42
2122 




















 

c

v
 

c

v
cv                                                    ( 46 ) 

 
Para  ,1cv   

 

.1)  1( 2122  cv                                                                                          ( 47 )  
 

De ( 47 ) em ( 44 ), obtém-se 
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.    ' vtxx                                                                                                           ( 48 ) 
 

A partir de ( 47 ), tendo em vista que 0    0 22  cvxcv , ),('' txtt  , em ( 39 ), 

encontra-se o resultado clássico 
 

.  ' tt                                                                                                                   ( 49 ) 
 

A percepção de contração dos objetos na direção do movimento e a dilatação temporal 

são conseqüências importantes da transformação de Lorentz, como será visto nas próximas 

seções.  

 

6.6 A contração de Lorentz-FitzGerald 
 

Com o objetivo de estudar o efeito do movimento sobre as dimensões de um objeto, dois 

observadores, O e O’, localizados, respectivamente, na origem dos referenciais S e S’ da Fig. 6.6, 

acionam seus cronômetros a partir da marca zero (isto é, em 0'
00  tt ) quando os eixos dos 

dois sistemas coincidem entre si. A tarefa que têm é a de comparar os comprimentos que cada um 

atribui a uma haste delgada, de coordenadas fixas em relação à origem do sistema S’ e disposta 

paralelamente à direção X’ (Fig. 6.7).  

   
Fig. 6.7 - Uma haste delgada tem comprimento de repouso 0l  para um observador 

estacionário no referencial S’. Que comprimento ela terá para um observador em repouso 

no sistema S? 
 

De acordo com O’ (e para qualquer observador em repouso no referencial S’), a haste 

apresenta comprimento 0' llS  . Sendo '
2x  e '

1x  as abscissas de suas extremidades, segue que 
 

.      '
1

'
20' xxllS                                                                                                ( 50 ) 

 
Para um observador em repouso no referencial S, tal como O, o comprimento da haste é 
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.    12 xxlS                                                                                                       ( 51 ) 
 
A transformação de Lorentz, eq. ( 36 ), relaciona as coordenadas das extremidades da 

haste nos dois sistemas, possibilitando aos observadores o confronto de suas medidas. Assim, de-

corrido o intervalo de tempo 0 tt  da superposição dos eixos coordenados dos dois sistemas, 

pode-se escrever 
 

22

2'
2

 1

t
  

cv

 v x
x




                                                                                               ( 52 ) 

 
e  

.
 1

t
  

22

1'
1

cv

 v x
x




                                                                                                ( 53 ) 

 

De ( 52 ) e ( 53 ) em ( 50 ), obtém-se 
 

,
 1

t
  

 1

t
  

22

1

22

2
0

cv

 v x

cv

 v x
l









   

 

,
 1

  
 1

  
2222

12
0

cv

l

cv

 x x
l S







    

 

. 1  22
0 cvllS                                                                                               ( 54 ) 

 

Como 1 1 22  cv , o comprimento da haste para o observador que a vê em movimento 

parece menor do que o comprimento medido por um observador para o qual a haste está 

estacionária.  

Analogamente, se a haste tem coordenadas fixas em relação à origem do sistema S, sendo 

2x  e 1x  as abscissas de suas extremidades (Fig. 6.8), seu comprimento, 0llS  , para O (ou para 

qualquer outro observador imóvel em relação à haste) é  
 

.      120 xxllS                                                                                                ( 55 ) 
 

Utilizando a transformação de Lorentz inversa, eq. ( 40 ), para a passagem de coordenadas 

do sistema S ao sistema S’, estabelece-se a relação entre Sl  e '
Sl . Passado o intervalo de tempo 

0''  tt  da superposição dos referenciais, segue, então, que 
 

2
2

'
2

2
  1

'  
  

cv

vtx
x




                                                                                                ( 56 ) 

                                                 
e  
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.
  1

'  
  

2
2

'
1

1
cv

vtx
x




                                                                                                 ( 57 ) 

 
Fig. 6.8 - A haste tem comprimento de repouso 0l  para O. Através da transformação de 

Lorentz, pode-se obter o seu comprimento, 'Sl , para o observador O’. 
 

De ( 56 ) e ( 57 ) em ( 55 ), considerando ainda que '
1

'
2' xxlS  , resulta 

 

,
  1

'  
  

  1

'  
  

22

'
1

22

'
2

0
cv

vtx

cv

vtx
l









  

 

,
  1

  
  1

  
  

22

'

22

'
1

'
2

0
cv

l

cv

xx
l S







  

  
. 1  = 22

0S' cvll                                                                                              ( 58 ) 
 

Nesse caso, é para o observador O’ que o comprimento da haste aparece reduzido do fator  

cv 22 1 .  

Efetivamente, quando um objeto qualquer se aproxima ou se afasta de um observador, a 

dimensão do objeto na direção do movimento aparece ao observador menor do que aquela que ele 

determina quando observador e objeto se encontram em repouso relativo. Esse fenômeno, 

conhecido como contração de Lorentz-Fitzgerald, por ter sido sugerido, independentemente, por 

FitzGerald e Lorentz, a fim de explicar o resultado negativo da experiência de Michelson e 

Morley, tem para estes cientistas e Einstein diferentes significados. 

De acordo com Lorentz e FitzGerald, a contração de um corpo na direção do movimento é 

um fenômeno físico real, que ocorre com todos os corpos que se movem através do éter. Por isso, 

a velocidade que aparece na transformação de Lorentz refere-se ao movimento do objeto material 

em relação ao éter, estacionário.  
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Na relatividade especial, a contração é apenas um efeito aparente, devido ao movimento 

relativo entre o objeto e o observador. Não há uma diminuição real das dimensões do objeto. 

Segundo Einstein, é exatamente esse aspecto da relatividade do movimento de dois observadores 

que faz com que cada um atribua ao outro um efeito de contração na direção do movimento. 

Para baixas velocidades, isto é, quando ,1cv  1 1 22  cv . Com isso, ( 54 ) e        

( 58 ) reduzem-se, respectivamente, a 0llS   e 0' llS  . Ou seja, a haste apresenta o mesmo 

comprimento para qualquer observador independentemente do movimento relativo haste-

observador. De fato, no domínio da mecânica clássica, o comprimento é uma grandeza invariante. 

 
6.7 Dilatação temporal 
 

Suponha, agora, que incida sobre a variável tempo a análise de dois observadores inerciais 

situados em referenciais com eixos e origens coincidentes nos instantes 0'
00  tt  e em 

translação relativa unidimensional – os referenciais S e S’ da Fig. 6.6. 
 

  
Fig. 6.9 - Um relógio em repouso no referencial S’, que se movimenta com velocidade 

ivv


  em relação a S, assinala o intervalo de tempo 0' ttS   para um certo acon-

tecimento neste sistema. Como se relaciona este tempo com o que lhe é conferido por um 

observador em repouso no referencial S? 
 

Seja   
         ' 0

'
1

'
2' ttttt S                                                                                          ( 59 ) 

 
o intervalo de tempo de um dado acontecimento registrado pelo relógio de um observador que se 

encontra parado no ponto de coordenadas )0,0,(' '
PxP  do sistema S’ (Fig. 6.9). 

Do ponto de vista de um observador em repouso no referencial S, esse mesmo 

acontecimento ocorre no intervalo de tempo 
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.      12 tttt S                                                                                                  ( 60 ) 
 

A transformação de Lorentz inversa, eq. ( 43 ), possibilita a passagem das coordenadas 

temporais do sistema S’ para o sistema S e a comparação de St   e  '
St . Desse modo, 
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De ( 61 ) e ( 62 ) em ( 60 ), levando também em consideração a relação ( 59 ), resulta 
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Sendo 1 1 22  cv , segue que 0' ttt SS  . Isto é, o intervalo de tempo atribuído ao 

acontecimento pelo observador em S é maior do que aquele que lhe confere o observador que o 

estuda em S’. Como, para o observador em S, os ponteiros do seu relógio parecem movimentar-

se mais rapidamente do que os do relógio em S’, o relógio em movimento parecer-lhe-á atrasado.  
 
Analogamente, se o relógio está estacionário no ponto )0,0,( PxP  do sistema S (Fig. 

6.10), a transformação de Lorentz, eq. ( 4 ), relaciona os instantes de tempo 2t  e '
2t ,   
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consignados pelo relógio do observador em S e por um relógio pertencente a um observador em 

repouso no referencial S’.  
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Fig. 6.10 - Um observador com seu relógio estacionário em S assinala o intervalo de 
tempo 0ttS   para um dado acontecimento neste referencial. Através da transformação de 

Lorentz, pode-se conhecer a duração deste intervalo, 'St , para um observador em repouso 

no sistema S’. 
 
Assim, de ( 64 ) e ( 65 ) em ( 59 ), obtém-se a relação entre os intervalos de tempo 'St   e  

012     ttttS  , ou seja, 
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Nesse caso, 0
' ttt SS  . Sendo o observador em S’ que vê o relógio de S em movimento, é 

para este observador que ocorre a dilatação temporal, ou seja, o tempo, para ele, parece fluir mais 

depressa do que aquele que é mensurável pelo observador com seu relógio estacionário em S. 

 

6.8 Adição relativística de velocidades 
 

O segundo postulado da relatividade especial é incompatível com a adição de velocidades 

da mecânica clássica. Isso ocorre porque, na física newtoniana, é a transformação de Galileu que 

relaciona as coordenadas de um evento em diferentes referenciais inerciais, enquanto que na 

teoria da relatividade isto se deve à transformação de Lorentz. 
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A Fig. 6.11 reproduz os referenciais S e S’ da Fig. 6.5 e as equações de transformação de 

S para S’ e de S’ para S. No ponto P, encontra-se um objeto que possui coordenadas espaço-
temporais x, y, z  e t para um observador O em S  e ',',' zyx  e 't para O’, em S’. 

Se a posição de P varia com o tempo em relação a O, sua velocidade, u


, pode ser escrita, 

genericamente, como  
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                                                                                       ( 67 )                          

                                             
Fig. 6.11 - Os sistemas de coordenadas inerciais S e S’ apresentam movimento relativo na 

direção X. Seus eixos e origens coincidem no instante t = t’= 0. 
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A velocidade de P em relação a O’, 'u


, é   
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Admitindo-se que se conheça a velocidade de P em relação a O, que velocidade terá P 

para o observador O’, ou seja, quais serão as suas componentes '
xu , '

yu  e '
zu ? 

Para a determinação de '
xu , procede-se da seguinte maneira: 
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ux                                                                                                ( 69 ) 

 

A partir de ( 3 ) e ( 43 ), com 22  11 cv , resulta 
 

)  (  
'

vu
dt

dx
x                                                                                                    ( 70 ) 

 
e  

).  1(  
'

'
2 xu

c

v

dt

dt
                                                                                               ( 71 ) 

 

De ( 70 ) e ( 71 ) em ( 69 ) segue que  
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Dividindo cada um dos termos por 2 , 
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Expressando   em função de v  e  c, obtém-se 
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Para a obtenção de '

yu , o procedimento é o mesmo: 
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Das relações ( 4 ) e ( 71 ), segue que 
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Introduzindo a expressão obtida para '

xu  e rearranjando os termos, obtém-se 
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Pela simetria da situação, tem-se que  

 

.
  1

  1
  

2

22
'

c

vu

cvu
u

x

z
z




                                                                                          ( 75 ) 

 
Admitindo-se que P se desloque relativamente ao observador O com a velocidade da luz e 

no sentido do semi-eixo positivo OX, a sua velocidade para o observador O’, no referencial S’, é 
obtida através das relações ( 72 ), ( 74 ) e ( 75 ), com cux  , 0yu  e 0zu . Assim,   
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como era de se esperar. 

Tendo em vista as relações ( 72 ), ( 74 ) e ( 75 ), a transformação de velocidade de S’ para 

S é:  
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7.1 Problemas de uma nova e de uma (não tão) “velha” física 
 
Na definição 1 do Livro I dos Principia, Newton define a massa inercial de um corpo, ou 

sua quantidade de matéria, como o produto da densidade pelo volume do corpo. 
 
No livro “A ciência da mecânica”, Ernst Mach critica essa definição de Newton:  

 

A definição 1 é uma pseudodefinição... O conceito de massa não fica mais claro descrevendo a massa 

como o produto do volume pela densidade, já que a própria densidade denota simplesmente a massa 

pela unidade de volume. A definição verdadeira de massa só pode ser deduzida das relações dinâmicas 

dos corpos.1   
 
Em seguida, Newton define a quantidade de movimento de um corpo como o produto da 

sua velocidade pela sua quantidade de matéria.  

Na definição 3, Newton diz o que se deve entender por força inata da matéria: essa vis 

insita, que pode ser chamada mais apropriadamente de inércia (vis inertiae), é uma propriedade 

que todo o corpo tem de resistir a mudanças em seu estado de repouso ou de movimento 

uniforme em linha reta.  

De acordo com a segunda lei, “a variação do movimento é proporcional à força motora 

impressa e tem a direção da força”. Sendo F


a força resultante sobre um corpo de massa inercial 

im , p


 a quantidade de movimento (momento linear) do corpo em relação a um referencial no 

qual se aplica a segunda lei (o espaço absoluto newtoniano, ou um referencial inercial qualquer), 

e a a sua aceleração, segue (em notação atual) que 
 

dt

pd
F


                                                                                                                  ( 1 ) 

 
e   

amF i


                                                                                                                 ( 2 ) 
 

se a massa for constante. 

Na seção XII do Livro I dos Principia2, Newton demonstra resultados relativos às forças 

exercidas por uma casca esférica (proposições 70 e 71) e por uma esfera (proposições 73 e 74) 

sobre corpúsculos internos e externos:  
 

Proposição 70. Teorema 30: Se para cada ponto de uma superfície esférica tenderem forças centrípetas 

iguais, que diminuem com o quadrado das distâncias a partir desses pontos, afirmo que um corpúsculo 

localizado dentro daquela superfície não será atraído de maneira alguma por aquelas forças.  
 

                                                 
1Confome Mach, “diz-se que têm massas iguais todos os corpos que, ao agir mutuamente um sobre o outro, 
produzem em cada um acelerações iguais e opostas. Assis, 1999, p. 65. 
2 Newton, 1990, p. 222-225. 
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Proposição 71 Teorema 31: Supondo-se o mesmo que acima, afirmo que um corpúsculo localizado fora 

da superfície esférica é atraído em direção ao centro da esfera com uma força inversamente proporcional 

ao quadrado de sua distância até este centro.  
 

Proposição 73. Teorema 33: Se para os vários pontos de uma esfera dada tenderem forças centrípetas 

iguais, que decrescem com os quadrados das distâncias a partir dos pontos, afirmo que um corpúsculo 

localizado dentro da esfera é atraído por uma força proporcional à sua distância a partir do centro. 
 

Proposição 74. Teorema 34: O mesmo sendo suposto, afirmo que um corpúsculo situado fora da esfera é 

atraído por uma força inversamente proporcional ao quadrado de sua distância a partir do centro. 
 
Conforme ressalta André Assis3, a proposição 70 tem uma importante implicação 

cosmológica, pois através dela pode-se desprezar a influência gravitacional das estrelas fixas nos 

movimentos planetários e em experiências realizadas sobre a Terra. No segundo Corolário da 

Proposição 14, Teorema 14, do Livro 3, Newton deixa isso claro: “(...) as estrelas fixas, estando 

dispersas promiscuamente por todo o céu, destroem suas ações mútuas devido as suas atrações 

contrárias, pela proposição 70, Livro 1”.  

As Proposições 71 e 74 dão sustentação à Proposição 6 do Livro 3, na qual Newton 

afirma que “os pesos dos corpos em direção a qualquer planeta, a distâncias iguais do centro do 

planeta, são proporcionais às quantidades de matéria que eles contêm”4.  

Exaltando os fundamentos empíricos do trabalho de Newton no prefácio à segunda 

edição dos Principia, Roger Cotes diz que esse último resultado se infere a partir de experiências 

onde a resistência do ar é eliminada, “como no recipiente evacuado do Sr. Boyle”, e, ainda mais 

precisamente, nas experiências com pêndulos, realizadas por Newton.  

Se, independemente dos seus pesos, os corpos caem com a mesma aceleração, as forças 

que produzem essa aceleração devem ser proporcionais às quantidades de matéria a serem 

movidas. Naturalmente, isso implica uma equivalência física entre massa inercial e massa 

gravitacional. 

De acordo com a lei da gravitação universal, a força de atração entre dois corpos de 
massas gravitacionais 

1gm e 
2gm , separados por uma distância r, está ao longo da reta que passa 

por seus centros, é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado 

da distância entre elas,   
 

.
2

21

r

mm
GF gg                                                                                                  ( 3 )                            

 
Para um corpo de massa gravitacional 

1gm , em queda livre nas imediações da Terra, o 

peso é a força resultante sobre ele; sendo 
Tgm a massa gravitacional da Terra e TR  o raio 

                                                 
3 Assis, 1999, p. 16. 
4 Newton, 1987, p. 631. 
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terrestre, a aceleração da gravidade na superfície da Terra, ou para pontos muito próximos a ela, 

resulta  
 

,  
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Tgg
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Portanto, desprezando a resistência do ar, todos os corpos, independentemente de suas 

massas (gravitacionais/inerciais) caem com a mesma aceleração, e juntos, quando soltos de uma 

mesma altura em relação ao solo. Isso ocorre porque eles atraem e são atraídos pela Terra. Mas a 

natureza da força gravitacional entre dois corpos é no começo do século XX tão desconhecida 

quanto o era para Newton e seus partidários.  

A relação ( 3 ) não depende do tempo; assim, uma variação nas massas ou na distância 

entre dois corpos produz uma alteração instantânea na intensidade da força gravitacional entre 

eles. Esse resultado é incompatível com a teoria da relatividade especial, que destituiu a 

simultaneidade de seu caráter absoluto.  

A relatividade especial alterou conceitos básicos da física clássica, mas a preservou em 

um aspecto fundamental: as leis da natureza são válidas em sistemas de referência inerciais. As 

equações que asseguram a covariância das leis são as transformações (lineares) de Lorentz. 

Entretanto, a teoria da relatividade especial não oferece resposta à indagação de Mach: “por que 

distinguir os sistemas de inércia entre todos os outros sistemas de coordenadas?”5. Einstein 

compartilha desse descontentamento:  
 

Que tem a natureza a ver com nossos sistemas coordenados e seu estado de movimento? Se é 

necessário, para descrever a natureza, fazer uso de um sistema de coordenadas arbitrariamente 

introduzido por nós, então a escolha do estado de movimento desse sistema não deve estar sujeita a 

nenhuma restrição; as leis devem ser inteiramente independentes dessa escolha.6  
 

Enquanto redigia um artigo de síntese sobre a relatividade especial, em 1907, para o 

periódico Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik, Einstein percebe com clareza que todas as 

leis naturais podiam ser discutidas no referencial da relatividade especial, exceto a gravitação 

newtoniana. O ponto mais insatisfatório, para Einstein, era o de que a relatividade especial 

estabelecia uma relação entre inércia e energia, mas não entre inércia e peso.   

Convencido de que esse problema não parecia ter solução nos quadros da relatividade 

especial – “a lei gravitacional de Newton se opôs obstinadamente a todos os nossos esforços para 

                                                 
5 Einstein, 1982a, p. 63. 
6 Id., 1994, p. 60. 
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simplificá-la e subordiná-la ao plano da teoria da relatividade restrita”7, como diz Einstein – e 

que a primazia conferida ao movimento uniforme precisava ser revista, Einstein volta seus 

esforços para o desenvolvimento de uma nova (e revolucionária, como se mostrou) teoria 

científica. Nesse caso, o caminho a ser percorrido será bastante árduo, e longo. 

 
7.2 O pensamento mais feliz de minha vida 

 
É, mais uma vez, uma imagem que ilumina o pensamento de Einstein em uma trajetória 

de estudos que, oito anos depois, em 1915, culmina com uma teoria relativística para a 

gravitação. Se na relatividade especial ele se reportara a uma pessoa perseguindo um raio de luz, 

agora ele se refere a um indivíduo dentro de um elevador em queda livre.  

Ao falar sobre a gênese da relatividade geral em uma conferência realizada em 1922 no 

Japão, Einstein a relaciona com o período de seu trabalho junto ao artigo encomendado pelo 

editor do Jahrbuch, em 1907. Ele diz onde se encontrava quando lhe ocorreu o pensamento mais 

feliz de sua vida:   
 

Eu estava sentado em uma cadeira, na repartição de patentes em Berna, quando subitamente me ocorreu 

um pensamento: “se um homem cai livremente, não sente o próprio peso.” Fiquei abismado. Essa 

experiência simples de pensamento exerceu uma impressão profunda sobre mim. Ela me conduziu à 

teoria da gravitação.8    
 
Como explica Einstein no artigo:  

 

Na realidade, se este observador [que cai livremente] deixar cair alguns corpos, estes permanecerão, em 

relação a ele, em estado de repouso ou de movimento uniforme, independentemente da natureza física 

ou química de cada um (nestas condições, a resistência do ar é, evidentemente, ignorada). O observador, 

por conseguinte, tem o direito de interpretar seu próprio estado como sendo ‘de repouso’. Graças a esta 

idéia, a lei experimental, extraordinariamente singular, de que no campo gravitacional todos os corpos 

caem com a mesma aceleração, passou a ter imediatamente um significado físico profundo (...).9  
 
Para Einstein, a física do começo do século XX tem uma resposta mais satisfatória ao 

problema da queda de um corpo quando o conceito de atração, que denota uma ação instantânea a 

distância, é substituído pelo conceito de campo gravitacional. Conforme Einstein:  
 

Um estudo mais cuidadoso dos fenômenos eletromagnéticos levou à concepção de que não existe uma 

ação direta a distância. Quando, por exemplo, um ímã atrai um pedaço de ferro, não nos devemos dar 

por satisfeitos com a idéia de que o ímã, através do espaço vazio entre eles, atua diretamente sobre o 

ferro, mas imaginamos com Faraday que o ímã cria sempre, no espaço circundante que o envolve, algo 

                                                 
7 Einstein; Infeld, 2008, p. 196. 
8 Einstein, 1982b. 
9 Pais, 1995, p. 208. 
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fisicamente real, a que damos o nome de “campo magnético”. Este campo, por sua vez, atua sobre o 

pedaço de ferro, de modo que ele tende a mover-se em direção ao ímã. Não tentaremos justificar aqui 

este conceito intermediário, em si arbitrário. Limitamo-nos a observar que, com auxílio dele, podemos 

representar teoricamente – de maneira muito mais satisfatória do que sem ele – os fenômenos 

eletromagnéticos, sobretudo a propagação das ondas eletromagnéticas. Interpretamos os efeitos da 

gravitação de maneira semelhante.10     
 
Assim, a Terra origina um campo gravitacional, e é a ação desse campo sobre os objetos 

que determina as suas quedas. Tendo em vista que a aceleração de um corpo em um campo 

gravitacional (como o terrestre) não depende nem da natureza e nem do estado físico do corpo, a 

sua massa gravitacional e a sua massa inercial são iguais. Conforme Einstein, “até hoje a 

mecânica, na verdade, registrou este importante princípio, mas não o interpretou... conforme as 

circunstâncias, a mesma qualidade  do corpo se manifesta ora como “inércia” ora como 

“gravidade” (“peso”)”11.  

Quando se afirma, como Einstein, que as leis da mecânica são válidas para um observador 

dentro de um elevador em queda livre, concede-se a esse observador, ao menos durante o tempo 

de queda, o mesmo status físico que um observador inercial que, em seu sistema, atribui uma 

aceleração ao elevador. Se houvesse um outro elevador também em queda livre, como o primeiro, 

esses dois sistemas seriam localmente inerciais, e as leis exatamente idênticas em ambos, com a 

transição de um para o outro se dando através da transformação de Lorentz.12   

Esses resultados, enfim, mostram que não é necessário que dois observadores estejam, 

compulsoriamente em movimento relativo uniforme para que encontrem resultados idênticos em 

seus experimentos. Mas a aplicação da transformação de Lorentz (ou de Galileu) é uma 

prerrogativa restrita a observadores em translação relativa uniforme.  

Em uma outra experiência de pensamento, Einstein considera um sistema físico situado 

em um imenso vazio. O sistema é constituído por um homem no interior de uma caixa em forma 

de aposento, munido de objetos e instrumentos de medida. Como o sistema não interage com 

outros corpos do universo, não há gravidade, e todos os seus elementos são desprovidos de  peso.  

No teto externo da caixa, em sua posição central, há um um gancho. Passando por ele uma 

corda, um ser (“cuja natureza não nos interessa”) começa a mover a caixa “para cima”, com uma 

força constante. Devido à aceleração do sistema, o homem percebe a existência de uma pressão 

sobre os seus pés. Soltando corpos, constata que eles se dirigem para o piso da caixa, em 

movimento relativo acelerado, e que essa aceleração é a mesma para todos os corpos,  

independentemente do valor de suas massas. Sua condição, agora, parece ser a de uma pessoa 

sujeita à gravidade (igual a da aceleração do sistema).  

                                                 
10 Einstein, 1999, p. 56. 
11 Ibid., p. 58. 
12 Einstein; Infeld, 2008, p. 181. 
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Investigando melhor o porquê dessa mudança em relação à situação inicial, e 

considerando cada detalhe do aposento, ele descobre a existência do gancho e da corda 

tracionada. Conclui, então, que se encontra em repouso em um campo gravitacional constante 

com o tempo. Esse julgamento não contraria nem a razão e nem as leis da mecânica, como diz 

Einstein.  

A seguir, o homem prende um objeto a uma das extremidades de uma corda, fixando a 

outra no teto interno da caixa. Perguntado pela causa da tensão na corda, ele responde que ela se 

deve ao peso do corpo, isto é, à ação do campo sobre a massa gravitacional do objeto.  

A análise desse sistema por um observador flutuando livremente no espaço é diferente. 

Como a corda é forçada a acompanhar o movimento acelerado da caixa, ela transmite esse 

movimento ao corpo preso a ela. Nesse caso, a aplicação da segunda lei de Newton pelo 

observador livre de força leva-o a relacionar a tração com a aceleração e a massa inercial do 

objeto.  

A equivalência física das duas situações implica igualdade das massas inercial (que 

determina a resistência do corpo a uma aceleração) e gravitacional (que especifica o peso do 

corpo em um campo gravitacional) (Fig. 7.1). Mas, adverte Einstein, não se deve concluir que, se 

existe um campo gravitacional, é sempre possível encontrar um corpo de referência que não sofra 

a ação desse campo. Evidentemente, não há nenhum corpo de referência imune ao campo 

gravitacional terrestre.    

    
                                      (  a  )                                  (  b  ) 
 
Fig. 7.1 - Soltando objetos e observando que os corpos caem com a mesma aceleração, o 

observador no interior da caixa não pode dizer se está em um campo gravitacional 

constante ( a ) ou em um laboratório acelerado ( b ). Isso significa que se pode considerar 

que o observador está em repouso e que o campo gravitacional aparente que existe em 

relação a ele é real.   
 

Como se recorda, na perspectiva de um observador no interior de um trem que se desloca 

em linha reta e uniformemente em relação aos trilhos da ferrovia, é válido o seu julgamento de 

que são os trilhos (e as árvores, e as casas, etc.) que se movimentam e é ele quem está parado. 

Contudo, a indistinguibilidade da situação de repouso e de movimento neste caso, assegurada 
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pelo princípio da relatividade, deixa de existir quando o trem é freado. Ao se sentir impelido para 

a frente, o viajante não tem dúvida de que se encontra em um veículo em movimento. Como isso 

dispensa um referente físico externo, parece inevitavelmente estar associada uma espécie de 

realidade física absoluta a um movimento não uniforme. Não obstante, Einstein afirma que o 

observador do trem não precisa atribuir o puxão que recebe a uma aceleração real do vagão:  
 

Ele também pode interpretar da seguinte forma o que experimentou: “Meu corpo de referência (o vagão) 

está permanentemente em repouso. Mas, durante o período da freagem, existe em relação ao mesmo um 

campo gravitacional dirigido para a frente e que varia com o tempo. Por influência deste campo, o leito 

da estrada e a Terra se deslocam com movimento não uniforme, de tal modo que sua velocidade inicial 

dirigida para trás vai decrescendo constantemente. É este campo gravitacional que provoca também o 

puxão no observador”.13    
 

Retornando ao observador no interior da caixa, Einstein explora os resultados de uma 

nova experiência, a partir da sua análise da trajetória de um raio luminoso emitido paralelamente 

ao chão da caixa, de uma parede a outra, primeiro em uma situação de ausência de gravidade, 

como quando o sistema se encontra em um imenso vazio, e, a seguir, quando o laboratório é 

puxado para cima com uma força constante, a qual induz o observador a considerar que se 

encontra em repouso em um campo gravitacional constante. No referencial galileano, a trajetória 

é retilínea (Fig. 7.2a); no campo gravitacional, ela é curva (Fig. 7.2b).  
 

 
                               (  a  )                 (  b  )                 (  c  ) 
 

Fig. 7.2 - Em um referencial não acelerado ( a ), a trajetória do raio luminoso é retilínea. 

Em um campo gravitacional ( b ), ou no laboratório acelerado ( c ), a trajétoria é curva.  
 

Um raio de luz porta energia e energia tem massa (inercial), de acordo com a relatividade 

especial. Sendo assim, e dada a equivalência entre massa inercial e massa gravitacional, em um 

campo gravitacional o raio de luz segue uma trajetória idêntica a de um corpúsculo lançado 

horizontalmente com a velocidade da luz. Sendo c o módulo dessa velocidade, em um intervalo 

de tempo t o feixe percorre uma distância horizontal  

                                                 
13 Einstein, 1999, p. 61. 
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A curvatura da luz não é observada em experiência ópticas corriqueiras envolvendo 

campos gravitacionais muito pequenos. Mas nas imediações de um corpo com a massa do Sol, 

por exemplo, ela poderia ser constatada, como mostra Einstein em um artigo redigido em 1911. 

Neste trabalho, ele faz um cálculo aproximado do desvio, ∝, sofrido por um raio luminoso que 

passa a uma distância r do centro de um corpo celeste de massa M, obtendo 
  

∝	 	
2

	,																																																																																																																								 	8	  
 

sendo G a constante gravitacional e c a velocidade da luz. Para a dedução desta relação, Einstein 

utiliza conceitos relativísticos, como a relação massa-energia e a variação no período de um 

relógio submetido a um potencial gravitacional não constante, e conceitos clássicos, ao fazer uso 

da lei da força gravitacional de Newton e considerar o espaço euclidiano.14  

O valor obtido por Einstein é o mesmo que o encontrado pelo astrônomo alemão Johann 

Georg von Soldner em 1801, ao estimar a deflexão sofrida pela luz de uma estrela devido à 

atração do Sol:  
 

Em seu cálculo, von Soldner utilizou os princípios da teoria newtoniana da gravitação tratando a luz 

como um feixe de partículas se movendo em um campo gravitacional e cuja massa não precisava ser 

conhecida devido à igualdade entre a massa inercial e gravitacional. O valor dessa ‘deflexão 

newtoniana’, calculada por von Soldner, para um raio luminoso passando junto a superfície do Sol, é de 

0,87”. O trabalho de von Soldner foi publicado em uma revista de astronomia alemã, caindo no 

esquecimento sem maiores repercussões na época, até ser descoberto e divulgado, em 1921, por Philipp 

Lenard.15   
 
Ao final do artigo de 1911, Einstein diz que:   

 

Seria urgentemente desejável que os astrônomos se interessassem por esta questão, ainda que as 

considerações aqui indicadas pareçam insuficientemente fundamentadas ou mesmo arrojadas. 

                                                 
14 Zylbersztajn, 1989, p. 227. 
15 Ibid., p. 226. 
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Independentemente de qualquer teoria, é-nos lícito perguntar se, com os nossos recursos atuais, 

podemos achar uma influência do campo de gravitação sobre a propagação da luz.16    
 
Com efeito, a curvatura de um raio luminoso só pode ocorrer quando a velocidade de 

propagação da luz varia com a posição. Mas, esclarece Einstein, isso não significa uma refutação 

à teoria da relatividade especial. “O que se pode concluir é apenas que a teoria da relatividade 

especial não pode ter pretensões a um domínio de validade ilimitado; seus resultados valem 

apenas na medida em que a influência dos campos gravitacionais sobre os fenômenos (por 

exemplo, os fenômenos luminosos) possa ser desprezada”17. 

Os experimentos idealizados com o elevador indicam que se pode eliminar o movimento 

absoluto por meio de um campo gravitacional. Essa perspectiva não representa apenas uma nova 

contestação à física de Newton – e agora à gravitação; ela atinge diretamente mais um importante 

elemento do núcleo do programa de pesquisa da mecânica newtoniana.   
 

Os fantasmas do movimento absoluto e do sistema de referência inercial podem ser expulsos da física, 

construindo-se uma nova física relativista. As nossas experiências idealizadas mostram como o 

problema da teoria da relatividade generalizada está estreitamente ligado ao da gravitação e por que a 

equivalência entre massas gravitacional e inercial é tão básica nesse sentido. É claro que a solução do 

problema gravitacional na teoria da relatividade geral deve diferir da solução newtoniana. As leis da 

gravitação devem, como todas as leis da natureza, ser formuladas para todos os sistemas de referência 

possíveis, enquanto as leis da mecânica clássica, conforme formuladas por Newton, são válidas apenas 

nos sistemas de referência inerciais.18    
 
Sistemas acelerados e sistemas sujeitos a campos gravitacionais são fisicamente 

equivalentes. Esse princípio (da equivalência) é a base da relatividade geral.   

 
7.3 Relógios e réguas em um referencial acelerado 

 
Seja K um corpo de referência situado em uma região do espaço-tempo na qual não há 

campo gravitacional. Nesse sistema, portanto, aplicam-se os resultados da teoria da relatividade 

especial.  

Um disco plano, que gira uniformemente em relação a K, constitui um segundo corpo de 

referência, K’. O eixo de rotação, que passa pelo centro do disco, coincide com um dos eixos do 

referencial galileano. Sobre o disco, a uma certa distância do centro, há um observador imóvel 

em relação à sua superfície. Nessas condições, o observador em K’ fica submetido a uma força 

radial, cujo sentido é do centro para fora.  

                                                 
16 Infeld, 1950, p. 83. 
17 Einstein, 1999, p. 65. 
18 Einstein; Infeld, 2008, p. 186. 
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O princípio da equivalência, discutido na seção anterior, autoriza o observador em K’ a 

considerar que está sujeito a um campo de força. Naturalmente, esse campo difere do campo 

estabelecido por uma massa gravitacional, pois é nulo no centro do disco, aumentando 

proporcionalmente com a distância a esse centro.  

Dispondo de dois relógios idênticos e sincronizados, o observador em K’ situa um deles 

no centro do disco (relógio A) e o outro afastado (relógio B), ambos em repouso. Vistos a partir 

de K, o relógio A se encontra imóvel e o relógio B em movimento. Por conseguinte, de acordo 

com a relatividade especial, o ritmo de funcionamento dos relógios será diferente. Assim, o 

observador em K’ constata que o relógio B se atrasa em relação ao relógio A, e esse atraso será 

tanto maior quanto mais afastado do centro do disco estiver o relógio. 

Como em um campo de força o ritmo de funcionamento de um relógio depende da sua 

posição nesse campo, as coordenadas espaciais de um evento também devem ser afetadas pela 

presença do campo.  

Em um novo experimento, agora com o auxílio de uma régua apropriada, o observador 

sobre o disco em rotação mede o perímetro do disco. O valor que encontra é maior do que aquele 

que obteria fazendo essa mesma operação com o disco imóvel no sistema galileano. Isso ocorre 

porque, ao dispor a régua na direção do movimento, ela aparenta ter um comprimento menor do 

que teria se estivesse em repouso em relação a K. No referencial acelerado, o observador precisa 

usar mais vezes a régua.  

Por outro lado, quando mede o raio do disco, o observador em K’ posiciona a régua 

perpendicularmente à direção do movimento. Nesse caso, a régua não aparenta nenhuma variação 

de comprimento. Fazendo a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, o 

observador em K’ obtém um número maior do que  . Esse resultado é incompatível com o 

referencial da geometria euclidiana. 

Desse modo, além da marcha dos relógios, também a geometria do espaço é afetada pelo 

movimento acelerado de K’ em relação a K; ou, o que é o mesmo, pelo fato do observador K’ se 

encontrar em um campo de força. Por conseguinte, o contínuo espaço-temporal da teoria da 

relatividade geral não é um contínuo euclidiano.  

Conforme Einstein: 
 

Se todos os sistemas [acelerados] são equivalentes, então a geometria de Euclides não pode ser válida 

em todos eles. Jogar fora a geometria e conservar as leis [físicas] equivale a descrever pensamentos sem 

palavras.Temos de procurar palavras antes de podermos exprimir idéias. Que devemos procurar a esta 

altura? Este problema permaneceu para mim insolúvel até 1912, quando, subitamente, vi que a teoria de 

Gauss das superfícies contém a chave para resolver o mistério. Compreendi que as coordenadas de 

superfície de Gauss tinham um significado profundo. Todavia, não sabia então que Riemann tinha 

estudado as bases da geometria de um modo ainda mais profundo (...). Compreendi que os fundamentos 

da geometria têm significado físico. Meu querido amigo, o matemático Grossmann, estava em Zurique 
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quando regressei de Praga para lá. Por ele, eu soube pela primeira vez de Ricci e, mais tarde, de 

Riemann. Assim, perguntei ao meu amigo se meus problemas poderiam ser resolvidos pela teoria de 

Riemann (...). 19 
 
Historicamente, o quinto postulado de Euclides sempre foi visto com reservas, e mesmo 

desconfiança, pelos matemáticos que não o consideravam auto-evidente, como os demais 

postulados. Ele contém a afirmativa de que, em um plano no qual se acham uma linha reta L1 e 

um ponto P não pertencente a essa reta, há, nesse plano, apenas uma linha reta L2 que passa por P 

e é paralela a L1. Com a refutação desse postulado, no século XIX, surgiram várias geometrias 

não euclidianas, como as de Nikolai Lobachevski (1793-1856), de Janos Bolyai (1802-1860), de 

G. F. Bernhard Riemann (1826-1866) e de J. C. Friedrich Gauss (1777-1855).  

Nas geometrias hiperbólicas de Lobachevski e Bolyai, a soma dos ângulos internos de um 

triângulo é menor do que 1800 e a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu 

diâmetro é menor do que  .  

Em uma geometria elíptica como a de Riemann, o quociente entre o perímetro da 

circunferência e o seu diâmetro é maior do que   e a soma dos ângulos internos de um triângulo 

é maior do que 1800.   

 
                      (  a  )                                  (  b  )                               (  c  ) 
 

Fig. 7.3 - Em uma superfície curva, as propriedades das figuras geométricas traçadas 

sobre ela diferem das propriedades das figuras correspondentes representadas sobre uma 

superfície plana, que são regidas pela geometria euclidiana.  
 

Uma experiência de pensamento desenvolvida sobre a superfície de uma esfera com as 

dimensões da Terra, por exemplo, enseja a compreensão de que a realidade pode ter componentes 

bem mais sutis do que aqueles que se apresentam imediatamente aos sentidos. Nessa esfera há 

duas pessoas que começam a caminhar em direções paralelas, com a mesma velocidade e no 

mesmo sentido. Por simplicidade, considera-se que elas partem do equador e que seus 

movimentos se processam ao longo de dois meridianos. Durante um certo tempo, constatam que 

a separação entre elas é a mesma, pois seus trajetos parecem estar em uma mesma superfície 

plana. Contudo, à medida que seguem caminhando, a verdadeira natureza da superfície em que se 

                                                 
19 Pais, 1995, p. 249. 
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situam começa a se manifestar, e elas percebem que se aproximam uma da outra. Então, o 

encontro de ambas é uma questão de tempo (Fig. 7.4).  

Entendendo que não se movimentam sobre uma superfície plana, as pessoas atribuem o 

movimento relativo de aproximação à geometria desse mundo não euclidiano, e não a algum tipo 

de força atrativa entre ambas, de natureza desconhecida.  
 

  
Fig. 7.4 - Duas linhas de longitude, inicialmente paralelas no equador, convergem para o 

pólo da esfera. Se a separação inicial das duas pessoas no exemplo considerado fosse 

igual à distância percorrida por cada uma delas até o pólo, a soma dos ângulos internos do 

triângulo equilátero determinado pelas suas posições inicial e final sobre a superfície seria 

de 2700.  
 

A formulação da teoria da relatividade geral depende de uma matemática que Einstein 

terá ainda de aprender; também por isso, a estruturação formal da teoria demandou vários anos. 
 

7.4 A explicação einsteiniana da gravidade 
 
Na física clássica, o espaço tridimensional euclidiano e o tempo absoluto newtoniano 

constituem uma espécie de palco no qual se desenrolam todos os eventos. Primeiro com a 

relatividade especial e depois com a relatividade geral, Einstein altera profundamente essa visão 

de mundo. 

A validade do princípio da equivalência demanda que:  

a) em um referencial acelerado (ou em um campo de força/gravitacional) não é válida a 

geometria euclidiana; 

b) qualquer que seja o movimento acelerado, associa-se a ele uma curvatura do espaço; 

c) a curvatura do tempo é uma decorrência do ritmo diferente da passagem do tempo por 

diferentes pontos de um referencial acelerado. 

Entendendo que é uma geometria não euclidiana que rege o espaço-tempo 

quadridimensional da relatividade geral, Einstein explica a gravitação de uma forma inteiramente 

distinta da newtoniana. A teoria da relatividade geral foi publicada em 1916, no Annalen der 

Physik, sob o título “Os fundamentos da teoria da relatividade generalizada”. Ela se assenta em 

dois pilares: as equações de campo e as equações de movimento. As primeiras descrevem a 
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variação no espaço e no tempo do campo de gravitação”; as últimas, que substituem as equações 

de Newton, expressam como um corpo se movimenta nesse campo de gravitação. Mas agora, as 

equações de movimento, assim como todas as leis naturais, são válidas em qualquer sistema de 

referência, e não apenas em um sistema inercial.20  

Na teoria de Einstein, a curvatura do espaço-tempo “não ‘é uma manifestação da 

gravidade’, ou ‘é causada pela gravidade’, ou ‘causa gravidade’. Não: a curvatura do espaço-

tempo é a gravidade.”21  

O espaço-tempo reage à presença de matéria e energia. Uma analogia visual útil desse 

fenômeno é a deformação produzida por uma esfera sobre uma superfície elástica (Fig. 7.5). A 

distorção é proporcional à massa da esfera, diminuindo com a distância até ela.   

Todo o corpo encurva o tecido do espaço-tempo à sua volta. As deformações engendradas  

por corpos de grande massa (como as estrelas e os planetas) são incomparavelmente maiores do 

que as produzidas por objetos de massas menores. Assim, em sistemas como o Sol e os planetas, 

ou como um planeta e seus satélites, é o corpo massivo que determina a geometria do espaço-

tempo e, em decorrência, os movimentos que ocorrem.  
 

 
 

Fig. 7.5 - Sem a presença da esfera, a superfície é plana, e nesse espaço vale a geometria 

euclidiana. A esfera modifica a superfície, alterando a sua geometria, tanto nos seus 

aspectos físicos como matemáticos.  
 

A “queda contínua” de um satélite, ou da maçã de Newton, não envolve nenhuma atração 

gravitacional, nenhuma ação a distância da Terra sobre esses corpos. A presença da Terra 

determina uma curvatura no espaço-tempo, e essa curvatura é a gravidade, que provoca o 

movimento e as demais ações sobre os corpos. Ponto (quase) final. 

A analogia utilizada apresenta uma importante limitação, pois, enquanto que a 

deformação produzida pela esfera sobre a superfície elástica se deve ao peso da bola, não há, 

evidentemente, nada que “puxe para baixo” um corpo como a Terra, ou como o Sol.  
 

                                                 
20 Infeld, 1950, p. 102. 
21 Wolfson, 2005, p. 245. 
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Einstein mostrou que os objetos se movem através do espaço (do espaço-tempo, mais precisamente) 

pelo caminho mais curto possível – o “caminho mais fácil possível”, ou o “caminho de menor 

resistência”. Se o espaço é curvo, esse caminho também será curvo. Assim, embora o modelo da bola e 

da borracha propicie uma boa analogia visual de como um objeto como o Sol encurva o espaço à sua 

volta, influenciando com isso o movimento de outros corpos, o mecanismo físico através do qual essas 

distorções ocorrem é totalmente diferente. O modelo corresponde à nossa intuição sobre a gravidade no 

esquema newtoniano tradicional, enquanto o conceito de Einstein expressa uma reformulação da 

gravidade em termos de um espaço curvo.22   

 

7.5 A corroboração da relatividade geral: o periélio anômalo de Mercúrio e o 
desvio da luz por um campo gravitacional 

 
Antes de examinar a corroboração da teoria da relatividade geral pela experiência, no 

livro “A teoria da relatividade especial e geral”, Einstein expõe o seu ponto de vista sobre a 

relação teoria-experimento. 

Segundo Einstein, geralmente concebe-se o desenvolvimento de uma ciência 

experimental como um processo contínuo de indução. “As teorias emergem como resumos de 

uma grande quantidade de experiências transformadas em leis experimentais, a partir das quais as 

leis gerais são determinadas por comparação”. Esse modo de conceber a evolução de um corpo 

de conhecimento reduz o trabalho científico a uma catalogação de resultados.  
 

Mas esta concepção não esgota em absoluto todo o processo real. Com efeito, ela deixa de considerar o 

papel importante que a intuição e o pensamento dedutivo desempenham no desenvolvimento de uma 

ciência exata. Pois, logo que uma ciência tenha deixado para trás a sua fase mais primitiva, os 

progressos teóricos não são mais realizados por um simples trabalho de ordenação. Pelo contrário, o 

pesquisador, estimulado pelos fatos da experiência, desenvolve um sistema de pensamento que o mais 

das vezes baseia-se logicamente em um pequeno número de suposições fundamentais, os assim 

chamados axiomas. Um tal sistema de pensamento é denominado uma teoria. A razão de existir da 

teoria decorre do fato de ela estabelecer uma ligação entre um grande número de experiências isoladas; 

é aí que reside sua ‘verdade’.23     
 

 “Para o mesmo complexo de fatos experimentais podem existir diferentes teorias, 

consideravelmente distintas umas das outras”, diz Einstein. Não obstante a profunda diferença 

dos pressupostos básicos da gravitação newtoniana e da relatividade geral, a concordância entre 

ambas “vai tão longe que até hoje não foi possível encontrar senão poucas conseqüências da 

teoria da relatividade geral acessíveis à experiência que não tenham sido previstas pela física pré-

relativística”. Entre elas, encontram-se o movimento do periélio de Mercúrio (um velho e bem 

                                                 
22 Greene, 2001, p. 90. 
23 Einstein, 1999, p. 101-102. 
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conhecido problema da física clássica), o desvio da luz pelo campo gravitacional e o 

deslocamento das linhas espectrais para o vermelho. 

Assim, se em uma extensa região do espaço houvesse apenas um sol e um planeta P, e 

eles constituissem um sistema estável em movimento, a órbita do planeta, de acordo com a teoria 

da gravitação de Newton, seria uma elipse, com o sol (ou o centro de gravidade do sistema) em 

um dos focos.  

A inclusão de mais planetas nesse sistema causa uma perturbação na órbita de P, que faz 

com que a direção dos eixos da elipse mude com o tempo. No caso do sistema solar, a precessão 

do periélio de Mercúrio era uma anomalia não resolvida pela gravitação newtoniana. Enquanto a 

teoria de Newton previa um desvio de 532 segundos de arco por século para a órbita de Mercúrio, 

o valor observado para a mudança na orientação dessa órbita, no mesmo período, era de 575 

segundos de arco. Essa diferença, de 43 segundos de arco, foi explicada pela relatividade geral. 

Conforme Einstein, o ângulo descrito pelo segmento sol-planeta entre um periélio e o 

seguinte difere de uma revolução completa ( 2 ) pela quantidade 
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Nessa relação, a é o semi-eixo maior da elipse de excentricidade e; T é o período de revolução do 

planeta e c é a velocidade da luz.24  
 

 
Fig. 7.6 - Sob o intenso campo gravitacional do Sol, o ponto de maior aproximação de 

Mercúrio em relação ao Sol não é exatamente o mesmo depois de uma revolução. Ele 

gira em torno do Sol. Esse movimento de precessão ocorre com as órbitas de todos os 

planetas.  
 

É importante observar que a relatividade geral se desenvolveu sem qualquer relação com 

a insuficiência da física newtoniana em relação a Mercúrio. Por certo, no âmbito de sua validade, 

uma nova teoria deve explicar velhos e não resolvidos problemas – e a gravitação einsteiniana fez 

isso com a órbita de Mercúrio – mas também deve prever novos fenômenos. A curvatura da luz 

em um campo gravitacional é uma previsão impessionante da relatividade geral.  

                                                 
24 Ibid., p. 103 
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De acordo com a teoria de Einstein, o desvio   de um raio luminoso, que passa a uma 
distância de   raios solares ( 0rr , sendo  r a distância do centro do Sol e r0 o raio do Sol), é 

 

arco. de segundos 
75,1

  


                                                                                   ( 10 ) 

 
A teoria, então, pode ser testada mensurando a posição de uma estrela quando a sua luz 

passa rente ao disco solar, em um eclipse total do Sol, e a posição da estrela quando o Sol se 

encontra distante dessa região (Fig. 7.7).   

 
Fig. 7.7 - Sem a presença do Sol, uma estrela distante seria observada, a partir da Terra, 
na direção 1D . Com a presença do Sol, a estrela é vista na direção 2D  (a figura não está 

em escala).25 
 
Algumas tentativas, frustadas por diferentes motivos, foram realizadas para medir o 

possivel desvio da luz de uma estrela junto ao disco solar, em eclipses totais do Sol, antes mesmo 

da publicação do trabalho seminal de Einstein sobre a relatividade geral. A primeira delas foi 

feita pelo astrônomo alemão Erwin Freundlich, logo após a sugestão de Einstein, em seu artigo de 

1911. Utilizando chapas fotográficas de eclipses já existentes, não obteve dados suficientes para 

qualquer conclusão sobre o assunto. No eclipse ocorrido em outubro de 1912, na cidade mineira 

de ..., choveu torrencialmente, inviabilizando as medidas esperadas pela expedição argentina que 

veio ao Brasil. O conflito a que a Europa se entregou em sua insanidade, como diz Einstein 

(referindo-se à Primeira Guerra Mundial), tornou prisioneiro Freundlich, chefe da mal sucedida 

expedição alemã, que havia se dirigido à Rússia para observar o eclipse de 21 de agosto de 1914.  

Depois da publicação de Einstein, ocorreu um eclipse total do Sol na Venezuela, em 1916. 

Sem o instrumental adequado para tirar as fotografias, que havia sido emprestado pelo 

Observatório da Argentina a Freudlich, e ficara retido na Rússia, a equipe enviada ao local, pelo 

Observatório, nada pode fazer. Os dados obtidos a partir do eclipse ocorrido nos Estados Unidos, 

alguns anos depois, em junho de 1918, não foram conclusivos.  

As esperanças da comunidade científica se renovaram com a previsão de um novo eclipse 

solar em 29 de maio de 1919. Em condições extremamente favoráveis, elas indicavam que, no 
                                                 
25 Ibid., p. 105. 
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momento do evento, o Sol se encontraria em meio a um campo de estrelas muito brilhantes. Em 

meio a guerra que ainda não terminara, Arthur S. Eddington (1882-1944) foi o mentor e principal 

responsável pela organização de duas expedições inglesas para determinar o esperado efeito 

produzido pelo campo gravitacional do Sol sobre a trajetória de um raio de luz, uma das 

previsões da teoria de Einstein, um cientista de um país inimigo. Com esse propósito, uma das 

expedições, chefiada por Eddington, dirigiu-se à costa ocidental da África, e a outra, comandada 

por Frank W. Dyson (1868-1939), rumou para o nordeste do Brasil. 
 

      
 

Fig. 7.8 – Arthur Stanley Eddington e Frank Watson Dyson.26 
 

Na comunicação “Uma determinação da deflexão da luz pelo campo gravitacional do Sol, 

a partir de observações realizadas no eclipse total de 29 de maio de 1919”27, apresentada na 

sessão conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical Society, em 6 de novembro de 1919, 

Eddington, Dyson e C. Davidson, relatam os resultados da análise das observações do eclipse 

total do Sol realizadas na cidade cearense de Sobral e na ilha do Príncipe (situada no golfo da 

Guiné, distante cerca de 192 km da costa africana), para determinar a possível deflexão da luz 

pelo campo gravitacional do Sol. Eram três as hipóteses a serem consideradas: 

a) a trajetória de um raio luminoso não é afetada pela gravidade; 

b) a luz é sujeita à gravidade do mesmo modo que a matéria. Se a lei que rege esse 

fenômeno se encontra no referencial da física newtoniana, então o deslocamento aparente de uma 

estrela cuja luz passa rente à borda solar deve ser de 0,87”; 

c) a luz é sujeita à gravidade, como prevê a teoria da relatividade geral. Nesse caso, a luz 

proveniente de uma estrela que passa junto ao disco solar deve sofrer uma deflexão de 1,75”.  

Baseado no princípio da equivalência, isto é, de que não há distinção entre um campo 

gravitacional e um campo de força fictício, produzido por um referencial acelerado, Einstein 

havia sugerido, em 1911, o deslocamento previsto no item b). Com o desenvolvimento da teoria,  

                                                 
26 AIP Emilio Segrè Visual Archives; Library of Congress, George Grantham Bain Collection. 
27 Dyson; Eddington; Davidson, 1992, p. 65-131. 



A relatividade einsteiniana: uma abordagem conceitual e epistemológica 

221 

ele constatou que o princípio da equivalência exigia uma modificação da lei newtoniana da 

gravitação, e que essa nova lei conduziria ao valor do deslocamento c).28 

Conforme os autores:  
 

Os resultados das observações descritas nesta comunicação parecem apoiar de modo definitivo a 

terceira alternativa, confirmando, portanto, a teoria da relatividade generalizada de Einstein. Como se 

sabe, a teoria é também confirmada pelo movimento do periélio de Mercúrio, que apresenta um avanço 

superior em 43’’ de arco por século ao valor newtoniano – um valor experimental praticamente idêntico 

ao deduzido pela teoria de Einstein. Por outro lado, esta teoria prevê ainda um deslocamento para o 

vermelho das linhas espectrais [de Fraunhofer] da luz solar no valor de 0,008 
0
A na direção do violeta. 

Segundo o Prof. St. John, este deslocamento não é confirmado experimentalmente. Se esta refutação for 

considerada definitiva, será necessário efetuar correções à teoria de Einstein, algo que se situa fora do 

âmbito da presente discussão. Mas, quer sejam quer não necessárias estas modificações em relação a 

certos aspectos particulares da teoria, parece-nos agora perfeitamente estabelecido que a teoria 

einsteiniana prevê os verdadeiros valores dos desvios em relação à lei newtoniana, quer para Mercúrio – 

um planeta com movimento orbital lento –, quer para os raios de luz, que são extremamente velozes.29   
 

O desvio da luz não pode ser atribuído à refração da luz na atmosfera solar; os 

argumentos apresentados são bastante claros:  
 

Torna-se evidente que o efeito em questão deve ser atribuído ao campo gravitacional do Sol, e não, por 

exemplo, à refração devida à matéria da coroa solar. Para produzir o efeito de refração observado, o Sol 

deverá ser rodeado de uma matéria com índice de refração de 1+0,00000414/r, sendo r a distância ao 

centro em função do raio solar. A uma distância superior ao raio do Sol, o índice de refração de 

1,00000212 corresponde ao valor da densidade do ar à pressão de 1/140 de atmosfera, ou seja, o valor 

da densidade do hidrogênio à pressão de 1/60 de atmosfera, ou o do hélio à pressão de 1/30 de 

atmosfera. É claro que uma densidade desta ordem de grandeza está fora de questão.30   
 
As observações realizadas na Ilha do Príncipe indicaram um deslocamento de 1,61”, com 

um intervalo de confiança de  0,30” (p. 123). Em Sobral, o valor encontrado para a deflexão da 

luz foi de 1,98”, com uma margem de erro de  0,12”.   
Em Sobral:  
 

Durante a manhã do dia do eclipse, o céu estava mais nublado do que o normal, sendo a proporção de 

visibilidade cerca de nove décimos do instante do primeiro contato, quando o Sol ainda estava invisível. O 

Sol reapareceu de novo passados poucos segundos, revelando que a Lua avançava ligeiramente. Houve 

vários intervalos breves de luz direta durante a fase parcial, o que nos permitiu não só colocar a imagem do 

                                                 
28 Ibid., p. 66. 
29 Ibid., p. 67-68. 
30 Ibid., p. 68. 
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Sol na sua posição correta na lente terrestre, como também fazer um último ajustamento nos mecanismos 

de velocidade dos relógios. Ao aproximar-se a fase de eclipse total, a proporção de nebulosidade diminuiu 

e assistiu-se a uma clareira extensa na região do Sol... Expuseram-se 19 chapas no telescópio astrográfico, 

com exposições alternativas de 5 e 10 segundos, e 8 chapas na câmara de 4 polegadas, com um tempo de 

exposição uniforme de 28 segundos. A região em redor do Sol estava sem nuvens, excetuando um período 

que durou cerca de 1 minuto, precisamente a meio da fase de totalidade. Nesse instante, o Sol ficou 

ligeiramente velado por uma nuvem pouco espessa, que impediu a tiragem de fotografias às estrelas; 

contudo, a coroa solar interior permaneceu visível a olho nu e as chapas expostas durante esta fase revelam-

na, com uma grande proeminência muito bem definida.31 
 

        
 

Fig. 7.8 - Fotografia do eclipse solar de 29 de maio, tirada por Andew Crommelin, na 

cidade de Sobral, e o seu negativo.32 
 

As observações feitas em Sobral indicaram um valor de 1,98”, com um intervalo de 

confiança de  0,12”, para a deflexão da luz na borda solar.33  
Na ilha do Príncipe: 
 

Os dias anteriores ao eclipse foram muito nublados. Na manhã do dia 29 de maio houve uma tempestade 

intensa entre as 10 e as 11:30 – um acontecimento raro na época do ano em que nos encontrávamos. Em 

seguida, o Sol apareceu durante alguns minutos, para desaparecer de novo entre as nuvens. Cerca de meia 

hora antes da fase de totalidade, o Sol era visível ocasionalmente; contudo, a partir da 1.55 da tarde, o Sol 

era visível de modo contínuo através das nuvens já em movimento. A fase da totalidade de eclipse estava 

visível para o intervalo entre 2h.13m.5s. e as 2h.18min.7s. TMG. As exposições fotográficas foram 

efetuadas de acordo com o programa previsto, tendo sido tiradas 16 chapas. O Sr. Cottingham fazia as 

exposições e cuidava do mecanismo regulador, enquanto o Prof. Eddington mudava as películas. Da análise 

dos resultados obtidos conclui-se que as nuvens devem ter diminuído de espessura durante o último terço 

do período da totalidade do eclipse, sendo visíveis algumas imagens de estrelas apenas nas chapas finais. 

                                                 
31 Ibid., p. 79-80. 
32 SciencePhotoLibrary, 2015. 
33 Ibid., p. 88, 127. 
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As chapas em que se verifica uma maior proporção de nuvens são de fato fotografias excelentes, que 

revelam uma proeminência notável no limbo do Sol.34   
 
As observações efetuadas na Ilha do Príncipe deram um valor de 1,61”, com um intervalo 

de confiança de  0,30” , para o deslocamento da luz. Esse resultado, influencido por 

interferências devido à presença de nuvens, é menos preciso que o obtido em Sobral.35  

A conclusão geral dos autores é que os resultados obtidos em Sobral corroboram as 

previsões da relatividade einsteiniana; os da ilha do Príncipe confirmam-na com alguma 

incerteza.36  
 

   

Fig. 7.9 – Instrumentos utilizados em Sobral pela expedição britânica em Sobral.37 
 

Certamente, os resultados do eclipse de 1919 foram muito importantes para a 

corroboração da relatividade geral. Não obstante, inúmeros cientistas viram com reservas as 

conclusões do estudo. Uma das razões para isso era o grande número de variáveis envolvidas, 

que demandavam um rigoroso controle. A própria escolha dos pontos de observação mais 

propícios para a investigação do fenômeno exigiu estudos prévios sobre as condições 

meteorológicas do local (chuvas, ventos, variações de temperatura e de pressão, etc.) e da 

posição do Sol para minimizar efeitos de refração da luz. A calibração dos instrumentos, a 

tomada das fotografias em condições climáticas não exatamente ideais (por exemplo, com a 

presença de algumas nuvens) e todo um processo de revelação das chapas fotográficas e 

interpretação dos dados ressaltam a dimensão da tarefa dos astrônomos, físicos e técnicos 

envolvidos nas duas expedições. 

Contudo, havia ainda uma outra variável a ser considerada em todo esse processo: os 

cientistas sabiam o que procuravam, e isso, de alguma forma, poderia influenciar a análise dos 

dados, face aos reduzidos efeitos esperados. Longe de se questionar a honestidade científica, 

                                                 
34 Ibid., p. 100-101. 
35 Ibid., p. 123. 
36 Ibid., p. 128.  
37 SciencePhotoLibrary, 2015. 
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entende-se melhor essa questão à luz da moderna filosofia da ciência, que enfatiza que não há 

observações neutras.  

Examinando as duas primeiras corroborações da relatividade geral, Steven Weinberg 

(1933-), laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1979, expõe um ponto bastante interessante 

relacionado à validação de um novo conhecimento:  
 

Geralmente supõe-se que o verdadeiro teste de uma teoria é o da comparação de suas previsões com 

resultados experimentais. No entanto, olhando para trás, podemos falar hoje que a explicação bem 

sucedida de Einstein em 1915 da anomalia previamente medida na órbita de Mercúrio foi um teste 

muito mais sólido da relatividade geral do que a verificação de seus cálculos da deflexão da luz pelo Sol 

feita durante a observação do eclipse de 1919 ou nos eclipses subseqüentes. Ou seja, no caso da 

relatividade geral, uma retrovisão, como o cálculo da anomalia já conhecida do movimento de 

Mercúrio, acabou fornecendo um teste mais confiável da teoria do que a verdadeira previsão de um 

novo efeito, a deflexão da luz pelo campo gravitacional.38    
 
Durante o eclipse solar ocorrido na costa ocidental da Austrália, em 21 de setembro de 

1922, sob excelentes condições meteorológicas e com o uso de equipamento fotográfico de alta 

qualidade, foram feitas medidas relativas a 145 estrelas, com distâncias radiais ao centro do Sol 

variando de 2,1 a 42 raios solares. A deflexão da luz reduzida a superfície solar apresentou como 

resultado 1,82   0,15 segundos de arco, consistente com a predição de 1,75 segundos da 

relatividade geral.39    
 

 
 

Fig. 7.9 - Einstein e Eddington.40 

 
7.6 O deslocamento das linhas espectrais para o vermelho 

 
Na experiência com o disco em rotação (seção 7.3), concluiu-se, qualitativamente, que o 

ritmo de funcionamento de um relógio depende de onde ele se encontra em relação ao eixo de 
                                                 
38 Weinberg, 1996, p. 81. 
39 Burman; Jeffery, 1990, p. 313. 
40 SciencePhotoLibrary, 2015. 
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rotação. Tendo todos os pontos do disco a mesma velocidade angular, w , para o observador no 

corpo de referência K, quanto mais afastado estiver o relógio do eixo de rotação maior será a sua 

velocidade tangencial, e maior será a aceleração a que ele fica sujeito. Assim,  
 

,  wrv                                                                                                               ( 11 ) 

e  
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Seja B um relógio em repouso no referencial K’, situado a uma distância rx '  da origem 

desse sistema, e 0
' tt   o intervalo de tempo assinalado por esse relógio se ele também 

estivesse em repouso em relação ao corpo de referência K. Com o relógio em movimento em 

relação a K, com velocidade v (mas imóvel relativamente ao disco), esse intervalo de tempo é 

mais longo, e igual a  
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Por conseguinte, a freqüência de um relógio em movimento (f) é menor do que quando 

ele se encontra imóvel ( 0
' ff  ), isto é,  
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Com boa aproximação, tem-se que 
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O trabalho por unidade de massa para deslocar o relógio sobre o disco, contra a força 

centrífuga, até o seu centro é  
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Esses resultados são igualmente válidos para um observador sobre o disco, para o qual há 

um campo gravitacional cujo potencial é  . Tendo em vista que “um átomo que emite linhas 

espectrais pode ser considerado como um relógio, vale a seguinte proposição: um átomo absorve 

ou emite uma freqüência que depende do potencial do campo gravitacional em que ele se 

encontra.”41 Assim, a freqüência de um átomo na superfície do Sol, por exemplo, é menor do que 

a freqüência desse átomo na Terra.    

O potencial gravitacional em um ponto do espaço é função da constante gravitacional, da 

massa geradora do campo e da distância do ponto ao centro de massa da fonte. Escrevendo a 

expressão de   e substituindo-a em ( 19 ), resulta  
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Portanto, “deve ocorrer um deslocamento para o vermelho das linhas espectrais geradas 

na superfície de uma estrela, quando comparadas com as linhas espectrais geradas na superfície 

da Terra.”42 Esse deslocamento é dado por  
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mas a determinação desse efeito é ainda uma questão em aberto, como friza Einstein. De fato,  

as observações experimentais sobre o deslocamento das linhas espectrais (em direção a freqüências mais 

baixas e em razão do campo gravitacional das estrelas) eram difíceis e geraram muitas controvérsias. 

Por cinco décadas, a partir de 1919, alguns astrônomos afirmavam que os resultados estavam de acordo 

com as suposições de Einstein, enquanto outros defendiam posições contrárias. Somente a partir de 

1959, com os experimentos de Robert Pound, Glen Rebka e Joseph Snider, que utilizaram o efeito 

Mössbauer para medir o deslocamento das linhas espectrais no campo gravitacional da Terra, a previsão 

de Einstein foi definitivamente confirmada e aceita.43    
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8.1 De Einstein e sobre Einstein: o contexto da relatividade especial 
 
No começo de suas “Notas autobiográficas”, escritas aos 67 anos de idade, Albert 

Einstein (1879-1955) alerta o leitor de que “todas as reminiscências são coloridas com os tons do 

presente”; portanto, a rigor, são vistas sob uma falsa perspectiva. Mesmo assim, considera válido 

escrever “algo que é como o meu obituário”, para mostrar uma retrospectiva de seus pensamentos 

e pesquisas1.  

A experiência com uma bússola, aos 4 ou 5 anos, causou no jovem Einstein “uma 

impressão profunda e duradoura”, porque ela evidenciava a manifestação de algo diferente do 

conjunto de coisas já assimiladas pela rotina do senso comum:   
 

Devia haver algo escondido nas profundezas das coisas. Aquilo que o homem conhece desde a infância 

não provoca esse tipo de reação; não se surpreende com o vento e a chuva, com a lua, nem com o fato 

de essa mesma lua não cair do céu, ou com as diferenças entre a matéria viva e a matéria sem vida.2   
 

Aos doze anos, Einstein experimentou uma segunda sensação de espanto, de natureza 

inteiramente distinta da anterior, provocada por um livro de geometria plana, de Euclides, que lhe 

chegou às mãos. Nele, Einstein percebeu que certas proposições, elevadas ao nível de axioma, 

eram aceitas sem provas; e que era fundamental poder estruturar e desenvolver idéias e conceitos 

com base em proposições cuja validade estavam acima de qualquer suspeita.  

Einstein apresenta o seu credo epistemológico fazendo questão de frisar que ele se 

desenvolveu muito mais tarde e lentamente, não correspondendo, por conseguinte, ao seu modo 

de pensar quando jovem.    

Conforme Einstein, de um lado, encontram-se as experiências sensoriais e, de outro, 

conceitos e proposições, livremente postulados, que adquirem sentido e conteúdo através de suas 

conexões com essas experiências. Essas relações são puramente intuitivas e não de natureza 

lógica em si mesma. “O grau de certeza com o qual uma conexão ou ligação intuitiva pode ser 

admitida é a única diferença entre a fantasia desprovida de conteúdo e a ‘verdade’ científica.”3 

Einstein também ressalta que o número de conceitos básicos e de proposições não derivadas 

(postulados) deve ser o menor possível.  

Essa última asserção, relativa à economia de pensamento, é claramente uma herança de 

Ernst Mach (1838-1916), que Einstein preserva. Mas ao mesmo tempo que reconhece que em sua 

juventude a posição epistemológica de Mach exerceu grande influência sobre ele, destaca que ela 

está ultrapassada. Segundo Einstein, Mach “não focalizou devidamente a natureza essencialmente 

construtiva e especulativa do pensamento científico. Em conseqüência, condenou a teoria 

precisamente nos pontos em que esse caráter construtivo e especulativo é claro e indiscutível”4. 

                                                 
1 Einstein, 1982, p. 13. 
2 Ibid., p. 19. 
3 Ibid., p. 21. 
4 Ibid., p. 29. 
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Como exemplo, cita a teoria cinética da matéria, que tem como protagonista o átomo – um não 

observável rejeitado por Mach.   

Segundo Gerald Holton (1922-), há uma reorientação filosófica gradual em Einstein, do 

sensacionismo e empirismo a um realismo racional. Isto é, da aceitação inicial das principais 

características da filosofia positivista de Mach à rejeição de grande parte da mesma, com a 

subseqüente formulação da sua própria teoria do conhecimento.5 

A influência de Mach sobre Einstein se reflete na redação do artigo de 1905, sobre a 

relatividade, em dois aspectos: primeiro, quando Einstein afirma que os problemas fundamentais 

da física não podem ser compreendidos sem uma análise epistemológica dos conceitos de espaço 

e tempo e, segundo, quando Einstein identifica a realidade com “o que é dado pelas sensações, os 

‘eventos’, ao invés de situar a realidade em um plano além ou por detrás da experiência 

sensorial”6. 

Como enfatiza Phillip Frank (1884-1966), um importante biógrafo de Einstein, “a 

definição de simultaneidade na teoria da relatividade especial é baseada na exigência de Mach de 

que toda afirmação em física tem de estabelecer relações entre quantidades observáveis. Não há 

dúvida de que... a exigência de Mach, a exigência positivista, foi de grande valor heurístico para 

Einstein”7.  

De fato, quando aborda o problema da simultaneidade de eventos, questionando a visão 

tradicional newtoniana, Einstein distribui relógios nos referenciais em estudo, construindo a sua 

argumentação a partir do observável, no estilo de Mach. Na perspectiva machiana, os conceitos 

usados na ciência não prescidem de uma definição operacional, o que significa que não têm 

sentido se não se especifica como podem ser medidos. No âmbito da relatividade, isso levou 

Einstein a um reexame dos conceitos clássicos de espaço, tempo e energia.  

É importante, ainda, ressaltar que, no artigo de 1905, a transição da física clássica do éter 

para a relatividade é abrupta. Não há documentos daquele período capazes de esclarecer o 

contexto da descoberta. Como alguns anos antes, quando estudante, Einstein havia proposto 

experimentos para verificar a existência de um éter mecânico, é possível que em sua reconstrução 

dos processos que o levaram à relatividade ele tenha desconsiderado, pura e simplesmente, “os 

caminhos sombrios que a nada o conduziram”.8   

No que se refere à avaliação crítica de uma teoria, Einstein destaca dois aspectos 

essenciais, ou pontos de vista, como ele prefere chamar. O primeiro, diz respeito à confirmação 

externa do constructo teórico: “a teoria não deve contradizer os fatos empíricos. Por mais 

evidente que seja essa exigência, sua aplicação é bastante complexa. Pois é possível, muitas 

vezes, talvez até sempre, conservar um fundamento teórico geral, adaptando-o aos fatos, 

                                                 
5 Holton, 1995b, p. 237-244. 
6 Ibid., p. 242. 
7 Ibid., p. 241. 
8 Bernstein, 1975, p. 41. 
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adicionando-se pressupostos artificiais”9. 

Sem dúvida, explicações ou justificas ad-hoc concebidas com o fim específico de 

contornar certas dificuldades encontradas por uma teoria (especialmente quando não fazem novas 

previsões e que, por isso, não podem ser passíveis de averiguação) evidenciam sinais de 

debilidade do corpo teórico, de insuficiências que, com o tempo, podem se mostrar 

incontornáveis. Einstein não dá exemplos, mas nas sucessivas modificações do conceito de éter 

para a sua manutenção na ciência proliferam explicações ad-hoc.  

O segundo ponto aludido por Einstein se refere à simplicidade lógica das premissas de 

uma teoria, à sua perfeição interna. A formulação dos pressupostos teóricos (do núcleo duro da 

teoria) é dificultada pela exigência de que, por um lado, deve compreender o menor número 

possível de elementos logicamente independentes e, por outro, ensejar uma teoria abrangente, 

visando a totalidade dos fenômenos. Embora envolva uma grande subjetividade, há entre os 

cientistas uma espécie de consenso geral, tacitamente assumido, em relação ao julgamento desse 

quesito.  

Einstein faz uso do primeiro ponto de vista, isto é, o da corroboração de uma teoria pela 

experiência, para criticar a mecânica como base para toda a física. A incorporação da óptica no 

quadro da mecânica fez do éter um conceito de múltiplas faces, mas que sempre abrigou 

fervorosos adeptos, desde os tempos de Newton. Entretanto, a eletrodinâmica de Maxwell e 

Faraday mostra que não é necessária a existência de matéria ponderável para a propagação de 

uma onda eletromagnética (e, portanto, da luz visível). “Assim, a mecânica, como base da física, 

foi sendo abandonada quase imperceptivelmente, porque sua adapatação aos fatos representava 

uma tarefa inútil.”10  

A mecânica também é passível de críticas quanto ao segundo aspecto mencionado por 

Einstein. Nesse caso, ele se refere a) ao conceito de espaço absoluto, de Newton, e da crítica de 

Mach a esse conceito; b) ao problema da ação a distância e c) a uma assimetria interna da teoria, 

qual seja, a de que a massa inercial presente na lei de movimento também aparece na lei da força 

gravitacional.   

Para Einstein, “quanto maior a simplicidade das premissas, mais impressionante é a 

teoria, maior o número de coisas diferentes com as quais se relaciona e mais extensa é sua área de 

atuação”. Por isso, a sua admiração pela termodinâmica clássica, “a única teoria física de 

conteúdo universal que, estou convencido, dentro da estrutura da aplicabilidade dos seus 

conceitos básicos, jamais será derrubada”.11 

Prosseguindo seu obituário, no qual pretende comunicar as idéias e pensamentos que 

desempenharam um papel relevante em seu trabalho, Einstein faz menção à teoria de Maxwell e 

                                                 
9 Einstein, 1982, p. 29-30. 
10 Ibid., p. 33. 
11 Ibid., p. 38-39. 
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ao aspecto revolucionário que envolvia a transição da ação a distância para os campos como 

variáveis fundamentais, além de destacar alguns aspectos da teoria do elétron, de Lorentz. 

Em sua incursão histórica pelo desenvolvimento da física, Einstein dedica algumas 

páginas para escrever sobre a crise que nela se instaura com a introdução do quantum de radiação 

por Max Planck (1858-1947), em 1900. Suas origens remontam aos trabalhos de Gustav R. 

Kirchhoff (1824-1887), que mostram que a densidade monocromática da radiação proveniente de 

uma cavidade com paredes impermeáveis é uma função universal da freqüência e da temperatura 

absoluta, e do interesse gerado na determinação da forma matemática dessa função.  

Por mais importantes que fossem as conseqüências dos resultados obtidos por Planck, 

Einstein diz que o seu principal interesse, na época, estava na mecânica molecular clássica12. Sem 

conhecer os estudos realizados por Ludwig Boltzmann (1844-1906) e Josiah Willard Gibbs 

(1839-1903), “que na verdade exauriram o assunto”, Einstein desenvolve a teoria da mecânica 

estatística e a teoria cinético-molecular da termodinâmica:  
 

Meu objetivo principal era encontrar fatos que assegurassem, da melhor forma possível, a existência de 

átomos de tamanhos finitos definidos. Descobri então que, segundo a teoria atomística, deveria haver 

um movimento de partículas microscópicas em suspensão capaz de ser observado, sem saber que as 

observações sobre o movimento browniano eram há muito conhecidas.13     
 
Aqui, vê-se Einstein adotando uma visão realista, objetiva, sobre a existência de átomos e 

moléculas, opondo-se à visão de ciência dos energetistas, que rejeitavam a teoria atômica. Para 

cientistas como Ernst Mach e Wilhelm Ostwald (1853-1932), a termodinâmica macroscópica e 

fenomenológica era o modelo ideal de ciência, pois não fazia considerações sobre o que não 

podia ser observado. Mesmo com o legado da tabela periódica de Dimitri I. Mendeleev (1834-

1907), em 1869, e depois com as primeiras estimativas do número de Avogadro e das dimensões 

moleculares, as desconfianças sobre o átomo, e às teorias nele baseadas, eram muito grandes no 

começo do século XX.14 

Einstein reitera que foram pressupostos filosóficos positivistas que fundamentaram a 

hostilidade ao átomo; e que esse fato mostra que “mesmo os estudiosos de espírito audacioso e 

instinto apurado podem ter sua interpretação dos fatos prejudicada por preconceitos filosóficos”:  
 

O preconceito – que não desapareceu até hoje – consiste em acreditar que os fatos podem e devem 

fornecer, por si mesmos, conhecimento científico, sem uma construção conceptual livre. Esse modo de 

pensar só é possível quando não se leva em conta a livre escolha dos conceitos, os quais, por meio dos 

resultados positivos e longo tempo de uso, parecem estar diretamente ligados ao material empírico.15     
 

                                                 
12A tese de doutoramento de Einstein, que versa sobre a deteminação das dimensões moleculares, foi concluída em 
abril de 1905 e aceita pela Universidade de Zurich no mês de julho. 
13 Einstein, 1982, p. 50. 
14 Salinas, 2005. 
15 Einstein, 1982, p. 51-52. 
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Em sua análise da radiação do corpo negro, Einstein obtém a função distribuição de 

Rayleigh-Jeans a partir da teoria de Maxwell e da mecânica estatística clássica (fazendo uso do 

teorema da equipartição da energia). Voltando-se para a região de alta freqüência, no domínio de 

validade da lei de distribuição de Wilhelm Wien (1864-1928), no qual o quantum de ação 

desempenha um papel essencial na descrição dos fenômenos envolvendo a interação da radiação 

com a matéria, Einstein mostra que a entropia da radiação monocromática de densidade 

suficientemente baixa varia com o volume da mesma forma que a entropia de um gás ideal ou de 

uma solução diluída. Correlacionando esse resultado com a relação de Boltzmann, segundo a qual 

a entropia de um sistema em um certo estado é uma função da probabilidade de ocorrência desse 

estado, Einstein mostra que radiação monocromática de baixa densidade (dentro dos limites de 

validade da fórmula da radiação de Wien) comporta-se termodinamicamente como se ela 

consistisse em quanta de energia mutuamente independentes, de energia h .16 Inequivocamente, 

“a radiação deve possuir uma espécie de estrutura molecular no que se refere à sua energia, o que 

naturalmente contradiz a teoria de Maxwell”17.  

Assim, Einstein conclui que nem a mecânica e nem a eletrodinâmica podiam reivindicar 

validade exata, exceto em casos limites. “Gradualmente perdi a esperança de descobrir as leis 

verdadeiras através dos esforços construtivos, baseados em fatos conhecidos”, diz Einstein. 

“Quanto mais me dedicava a esse objetivo, mais me convencia de que só a descoberta de um 

princípio formal universal poderia levar a resultados seguros e positivos.”18 Porém, a 

termodinâmica, que proíbe a construção de um perpetuum mobile, tanto de primeira como de 

segunda espécie, ainda que de forma tênue, alimentava a esperança de encontrar tal princípio.  

Segundo Einstein, esse princípio surgiu após dez anos de estudo, a partir de um paradoxo 

com o qual havia se defrontado quando tinha dezesseis anos: se um observador perseguisse um 

raio luminoso com a mesma velocidade do raio (uma hipótese admitida pela mecânica 

newtoniana), a luz, para ele, deixaria de ter uma constituição ondulatória. Evidentemente, a 

existência de um campo eletromagnético em repouso é incompatível com as equações de 

Maxwell.  
 

Desde o início, tive a intuição clara de que, segundo o ponto de vista desse observador, tudo devia 

acontecer de acordo com as mesmas leis aplicáveis a um observador que estivesse em repouso em 

relação à terra. Pois, como poderia o primeiro observador saber ou determinar que está em estado de 

movimento rápido uniforme? Vemos nesse paradoxo o germe da teoria da relatividade restrita.19    
 
A solução desse paradoxo demanda uma nova conceituação de espaço e de tempo, para 

conciliar dois princípios que apenas aparentemente se mostram contraditórios: o princípio da 

                                                 
16 Peduzzi, 2015. 
17 Einstein, 1982, p. 53. 
18 Ibid., p. 54. 
19 Ibid., p. 55. 
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relatividade (toda lei da natureza válida em um sistema de coordenadas S é igualmente válida em 

qualquer outro referencial S’ em movimento uniforme e sem rotação relativamente a S) e o 

princípio da constância da velocidade da luz (a luz, no espaço vazio, propaga-se sempre com uma 

velocidade determinada, independente do estado de movimento da fonte luminosa). As leis da 

física são invariantes frente à transformação de Lorentz, que estabelece o diálogo entre dois 

observadores inerciais, um princípio restritivo, segundo Einstein, comparável ao da não 

existência do perpetuum mobile. 

Nessas reflexões, Einstein não faz menção ao experimento de Michelson e Morley. 
  

      
Fig. 8.1 - Einstein, em 1948 e 1949. 

 

Em um artigo escrito em 1949, Einstein sumariza a contribuição da relatividade especial à 

física, uma teoria que, há muitos anos, ele considerara como um desenvolvimento sistemático da 

eletrodinâmica de Maxwell e Lorentz, mas que, no entanto, havia apontado para além dela 

mesma:  
 

A teoria da relatividade especial levou a uma clara compreensão dos conceitos físicos de espaço e 

tempo e, ligado a isto, a um reconhecimento do comportamento de réguas e relógios em movimento. 

Removeu, em princípio, o conceito de simultaneidade absoluta e, com isso, também o de ação 

instantânea a distância, no sentido de Newton. Mostrou como a lei do movimento deve ser modificada 

ao lidarmos com movimentos cujas velocidades não são desprezivelmente pequenas se comparadas com 

a velocidade da luz. Conduziu a uma clarificação formal das equações de Maxwell do campo 

eletromagnético... Unificou as leis de conservação do momento e da energia numa única lei e 

demonstrou a equivalência entre massa e energia. De um ponto de vista formal, o avanço promovido 

pela teoria da relatividade especial pode ser assim caracterizado: ela mostrou de modo geral o papel 

desempenhado pela constante universal c (velocidade da luz) nas leis da natureza e demonstrou a 
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existência de uma estreita conexão entre o modo como o tempo, por um lado, e as coordenadas 

espaciais, por outro, entram nas leis da natureza.20     
 
No prefácio de uma obra de divulgação sobre a teoria da relatividade, redigida em 1916, o 

jovem Einstein diz que nela tratou com negligência os fundamentos físicos empíricos da teoria, 

“para evitar que o leitor menos familiarizado com a física fizesse como aquele caminhante que, 

de tantas árvores, não conseguiu enxergar a floresta”21.  

Ao explicitar a contradição evidente entre a adição galileana de velocidades e a constância 

da velocidade da luz, Einstein destaca que “os estudos pioneiros de H. A. Lorentz sobre os 

fenômenos eletrodinâmicos e ópticos em corpos em movimento mostraram que as experiências 

neste terreno conduzem necessariamente a uma teoria dos fenômenos eletromagnéticos que tem 

como conseqüência inevitável a constância da velocidade da luz no vácuo”22; e que com a análise 

dos conceitos físicos de tempo e de espaço propiciada pela teoria da relatividade especial, não 

existe incompatibilidade entre o princípio da relatividade e a lei da propagação da luz.  

Didaticamente, Einstein discute a relatividade da simultaneidade e a transformação de 

Lorentz, mostrando como se calculam as coordenadas x’, y’, z’ e t’ de um evento em um sistema 

de referência inercial S’, quando são conhecidas as coordenadas x, y, z e t desse evento em um 

referencial inercial  S.  Em seguida, especifica que a velocidade de propagação da luz é c, tanto 

para um observador em S  quanto em S’.  

Após uma breve discussão sobre o comportamento de réguas e de relógios em 

movimento, Einstein argumenta que o experimento de Fizeau corrobora a equação deduzida da 

relatividade para a adição de velocidades (isto é, as relações escalares ( 74 ), ( 75 ) e ( 76 ) da 

seção 6.8).  

Assim, seja '
xu  a velocidade da luz em um tubo contendo água em repouso. Se o líquido é 

posto em movimento com uma velocidade v em relação ao tubo, e o sentido dessa velocidade 

coincide com o da propagação da luz, a velocidade da luz em relação ao tubo é dada por  
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20 Einstein, 1994, p. 46-47. 
21 Id., 1999, p. 7. 
22 Ibid., p. 24. 
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Einstein observa que Lorentz já havia dado uma explicação para o resultado encontrado 

por Fresnel, através de uma teoria formulada antes da relatividade, “por meios puramente 

eletrodinâmicos, com o emprego de hipóteses sobre a estrutura eletromagnética da matéria”. Mas 

que isso em nada diminuia “a força demonstrativa dessa experiência crucial em favor da 

relatividade”, pois a eletrodinâmica de Maxwell-Lorentz não está em contradição com a sua 

teoria.23  

Ao se reportar ao valor heurístico da teoria da relatividade especial, Einstein fala do 

significado da transformação de Lorentz, da não constância da massa inercial de um corpo e do 

valor limite imposto pela velocidade da luz na transmissão de um sinal. 

Conforme Einstein: “a experiência levou-nos à convicção de que, por um lado, é válido o 

princípio da relatividade e que, por outro, a velocidade de propagação da luz no vácuo deve ser 

considerada como igual a uma constante c”24. Traduzindo os resultados dessa “experiência” em 

dois postulados, Einstein deduz as equações de transformação de Lorentz, em relação às quais as 

leis gerais da natureza são covariantes.  

Mas, segundo Einstein, o resultado de caráter geral mais importante propiciado pela teoria 

da relatividade especial é o que se refere ao conceito de massa. Na física pré-relativística, o 

princípio da conservação da energia e o princípio da conservação da massa são princípios 
independentes. Mostrando que, quando um corpo absorve uma energia 0E , sua massa inercial 

sofre um aumento de 2
0 cE , Einstein funde esses dois princípios em um só: a massa de um 

corpo não é uma constante, pois varia de acordo com a sua variação de energia. Efetivamente, a 

massa inercial de um sistema de corpos pode ser considerada como uma medida de sua energia.25 

Quanto ao problema da ação a distância da física newtoniana, o sucesso da interpretação 

de Faraday-Maxwell da velocidade de propagação finita de uma onda eletromagnética serviu para 

mostrar aos físicos que “não existe uma ação direta instantânea a distância, do tipo da lei da 
                                                 
23 Ibid., p. 39-40. 
24 Ibid., p. 40. 
25 Ibid., p. 43. 
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gravitação de Newton”. A teoria da relatividade especial reafirma isso, impondo um limite 

máximo à propagação de qualquer coisa.26  

À pergunta sobre se o movimento da Terra pode ser detectado por experiências feitas na 

Terra leva Einstein ao experimento de Michelson-Morley e à explicação que a relatividade dá ao 

resultado negativo desse experimento. O percurso de sua argumentação é didático e bastante 

esclarecedor:  
 

A situação, com efeito, era a seguinte: os preconceitos sobre o tempo e o espaço, herdados do passado, 

não permitiam que surgisse nenhuma dúvida sobre o fato de que as transformações de Galileu 

comandavam a mudança entre um corpo de referência e outro. Admitindo, então, que as equações de 

Maxwell-Lorentz sejam válidas para um determinado corpo de referência K, concluímos que elas não 

são válidas para outro corpo de referência K’ que, em relação a K, se encontre em movimento uniforme, 

se entre as coordenadas de K e K’ são válidas as relações das transformações de Galileu. Com isto 

parece que, entre todos os sistemas de coordenadas galileanos, existe um (K) com um determinado 

estado de movimento fisicamente privilegiado. Do ponto de vista físico, interpretava-se este resultado 

considerando K como estando em repouso em relação a um hipotético éter. Todos os demais sistemas de 

coordenadas K’ que se movem em relação a K estariam em movimento em relação ao éter. A este 

movimento de K’ em relação ao éter (“vento de éter” relativo a K’) era atribuída a maior complicação 

das leis que deveriam valer em relação a K’. Também em relação à Terra tinha-se que admitir um tal 

vento de éter, e por muito tempo o empenho dos físicos esteve voltado para evidenciá-lo.27     
 
Einstein, então, descreve em linhas gerais a física subjacente ao interferômetro utilizado 

por Michelson e Morley, no experimento de 1887, bem como a hipótese de contração de Lorentz 

e FitzGerald para explicar a ausência das franjas de interferência previstas pela teoria. A seguir, 

diz como a teoria da relatividade interpreta os resultados dessa experiência:  
 

De acordo com ela, não existe nenhum sistema de coordenadas privilegiado que crie as condições para a 

introdução da idéia do éter, e portanto também não existe nenhum vento de éter, e nenhum experimento 

para evidenciá-lo. A contração dos corpos em movimento resulta aqui, sem necessidade de hipóteses 

especiais, dos dois princípios básicos da teoria; e nesta contração o que importa não é o movimento em 

si, ao qual não conseguimos atribuir nenhum sentido, mas sim o movimento em relação ao corpo de 

referência escolhido em cada caso. O sistema de espelhos de Michelson e Morley não sofre contração 

em um sistema de referência que se movimenta com a Terra, mas sim em um sistema de referência que 

esteja em repouso em relação ao Sol.28    
 
No artigo de 1905, a partir da covariância das equações de Maxwell, Einstein havia 

mostrado que um campo de força puramente elétrico (ou puramente magnético) em um sistema 

                                                 
26 Ibid., p. 44. 
27 Ibid., p. 47. 
28 Ibid., p. 48. 
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inercial é experimentado como um campo eletromagnético em um outro sistema em translação 

uniforme com relação ao primeiro, resolvendo, assim, o parodoxo do observador e do raio de 

luz29:  
 

Se uma carga puntiforme unitária move-se em um campo eletromagnético, a força atuando sobre ela é 

igual à força elétrica na posição da carga unitária obtida pela transformação do campo para um sistema 

de coordenadas em repouso em relação à carga unitária... Podemos ver que, na teoria aqui desenvolvida, 

a força eletromotriz desempenha apenas o papel de um conceito auxiliar, que deve sua introdução à 

circunstância de que as forças elétricas e magnéticas não têm uma existência independente do estado de 

movimento do sistema de coordenadas.30     

 

8.2 A teoria da relatividade é uma teoria revolucionária?  
 
Na apresentação que Roger Penrose (1931-) faz ao livro “O ano miraculoso de Einstein”, 

no qual John Stachel (1928-) reúne “os cinco artigos que mudaram a face da física”31, Penrose32 

ressalta que, com a relatividade e a teoria quântica, o século XX vivenciou duas grandes 

revoluções na ciência. A primeira altera radicalmente a concepção clássica do espaço e do tempo 

e, com um espaço-tempo “que se mostra sutilmente curvo”, gravitação e ação instantânea a 

distância deixam de ser sinônimos. A segunda amplia a compreensão da natureza da matéria e da 

radiação, expondo mais uma faceta de uma realidade complexa “em que partículas comportam-se 

como ondas, e ondas como partículas”, e as incertezas inerentes à localização de objetos no 

mundo microscópico, entre outras coisas. 

Conforme Penrose, apenas três revoluções anteriores podem ser comparadas, em 

magnitude, a essas duas: a) a geometria euclidiana, que traz com ela a valorização do papel do 

raciocínio matemático na compreensão dos fenômenos naturais; a mecânica de Galileu e Newton, 

que enseja a compreensão do movimento dos corpos ponderáveis em termos de forças e  

acelerações c) o eletromagnetismo de Faraday-Maxwell, que mostra que campos contínuos 

permeiam o espaço com o mesmo grau de realidade que as próprias partículas.  

Não obstante, toda mudança, seja ela científica ou social, emerge à luz de um contexto, 

que deve ser levado em conta para o seu pleno entendimento. Assim, com propriedade, Penrose 

coloca as origens da revolução relativística na derrubada do conceito de tempo absoluto e do 

novo papel que Einstein concede ao tempo e ao espaço nessa teoria. Mas, segundo Penrose, no 

caso da teoria da relatividade especial, em que pese “os maravilhosos insights apresentados por 

Einstein em 1905”, o resultado não foi uma teoria inteiramente original, pois ela estava baseda 

em idéias anteriores, sobretudo as de Lorentz e Poincaré. A noção de Minkowski de um espaço-

                                                 
29 Holton, 1995c.  
30 Einstein, 2001c, p. 167.  
31 Stachel, 2001. 
32 Ibid., p. 7-14. 
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tempo quadridimensional, adotada por Einstein, foi essencial para o desenvolvimento da 

relatividade geral, esta sim, uma contribuição original de Einstein. Já no que se refere à teoria 

quântica, ela teve início com Planck e o quantum de radiação (embora suas origens remontem aos 

trabalhos de Kirchhoff, como poder-se-ia complementar) . 

Os cinco trabalhos produzidos por Einstein em 1905 são:  

1. Sobre um ponto de vista heurístico a respeito da produção e transformação da luz 

(artigo sobre a hipótese do quantum de luz, Annalen der Physik, 17, p. 132-148, 1905); 

2. Uma nova determinação das dimensões moleculares (tese de doutorado, concluída em 

abril de 1905, aceita pela Universidade de Zurich no mês de agosto e defendida em janeiro de 

1906, da qual resulta, posteriormente, publicação em Annalen der Physik, 19, p. 289-306, 1906). 

3. Sobre o movimento de pequenas partículas em suspensão dentro de líquidos em 

repouso, tal como exigido pela teoria cinético-molecular do calor (artigo sobre o movimento 

browniano, Annalen der Physik, 17, p. 549-560, 1905); 

4. Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento (trabalho sobre a relatividade 

especial, Annalen der Physik, 17, p. 891-921, 1905); 

5. A inércia de um corpo depende de seu conteúdo de energia? (artigo sobre a relação 
2mcE  , Annalen der Physik, 18, p. 639-641, 1905). 

Os artigos de Einstein sobre a estrutura quântica da radiação, o movimento browniano e a 

eletrodinâmica dos corpos em movimento começam destacando alguma assimetria inerente aos 

fenômenos, “ou outras incongruências de natureza predominantemente estética (ao invés de, por 

exemplo, um enigma colocado por fatos experimentais não explicados)”.33   

  

Fig. 8.2 - Einstein, em 1905. 
 

Artigo 3:  
Neste trabalho, será demonstrado que, em concordância com a teoria cinético-molecular do calor, 

corpos de tamanho visível ao microscópio, e que estão em suspensão em um líquido, devem executar, 

                                                 
33 Holton, 1995a, p. 193.  
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como conseqüência dos movimentos térmicos moleculares, movimentos de tal magnitude que podem 

ser facilmente observáveis com a utilização de um microscópio. É possível que os movimentos a serem 

aqui discutidos sejam idênticos ao assim chamado ‘movimento molecular browniano’; entretanto, os 

dados que tenho disponíveis sobre este último são tão imprecisos que não poderia formar uma opinião a 

respeito.  
Se o movimento a ser aqui discutido puder realmente ser observado, junto com as leis a que se espera 

que ele obedeça, então a termodinâmica clássica não mais poderá ser vista como válida para regiões na 

escala de resolução do microscópio, e se tornará possível uma determinação exata dos tamanhos 

atômicos reais. Por outro lado, se a previsão desse movimento se mostrar incorreta, o fato traria um 

argumento de peso contra a concepção cinético-molecular do calor.34     
 

Artigo 4:   
Como é bem conhecido, a eletrodinâmica de Maxwell – tal como usualmente entendida no momento – 

quando aplicada a corpos em movimento, produz assimetrias que não parecem ser inerentes ao 

fenômeno. Considere-se, por exemplo, a interação eletrodinâmica entre um ímã e um condutor. O 

fenômeno observável, aqui, depende apenas do movimento relativo entre o condutor e o ímã, ao passo 

que o ponto de vista usual faz uma distinção clara entre os dois casos, nos quais um ou outro dos dois 

corpos está em movimento... Exemplos desse tipo – em conjunto com tentativas malsucedidas de 

detectar um movimento da Terra relativo ao ‘meio luminífero’ – levam à conjectura de que não apenas 

os fenômenos da mecânica mas também os da eletrodinâmica não têm propriedades que correspondam 

ao conceito de repouso absoluto. Ao contrário, as mesmas leis da eletrodinâmica e da óptica serão 

válidas para todos os sistemas de coordenadas nos quais valem as equações da mecânica, como foi 

recentemente demonstrado para quantidades de primeira ordem.... A introdução de um ‘éter luminífero’ 

irá se provar supérflua, uma vez que o ponto de vista a ser desenvolvido aqui não exigirá um ‘espaço em 

repouso absoluto’, dotado de propriedades especiais...35       
 

Artigo 1:   
Há uma profunda diferença formal entre os conceitos teóricos que os físicos formaram a respeito dos 

gases e de outros corpos ponderáveis e a teoria de Maxwell dos processos eletromagnéticos no assim 

chamado espaço vazio... De acordo com a teoria de Maxwell, a energia é considerada uma função 

espacial contínua para todos os fenômenos puramente eletromagnéticos e, portanto, também para a luz, 

enquanto, de acordo com o ponto de vista atual dos físicos, a energia de um corpo ponderável deve ser 

representada como uma soma sobre os átomos e elétrons.   
A teoria ondulatória da luz, que opera com funções espaciais contínuas, provou-se sobremaneira 

adequada na descrição de fenômenos puramente ópticos, e provavelmente nunca será substituída por 

                                                 
34 Einstein, 2001b, p. 103.              
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outra teoria. Deve-se ter em mente, porém, que as observações ópticas referem-se a médias temporais, e 

não a valores instantâneos; e é bastante concebível, a despeito da confirmação experimental completa da 

teoria da difração, reflexão, refração, dispersão, etc., que a teoria da luz, operando com funções 

espaciais contínuas, leve a contradições quando aplicada aos fenômenos de emissão e transformação da 

luz.   
De fato, parece-me que as observações da ‘radiação de corpo negro’, fotoluminescência, produção de 

raios catódicos por luz ultravioleta e outros fenômenos associados à emissão ou transformação da luz 

podem ser mais facilmente entendidas se admitirmos que a energia da luz é distribuída de forma 

descontínua no espaço. De acordo com a hipótese aqui considerada, na propagação de um raio de luz 

emitido por uma fonte puntiforme, a energia não é continuamente distribuída sobre volumes cada vez 

maiores de espaço, mas consiste em um número finito de quanta de energia, localizados em pontos do 

espaço que se movem sem se dividir e que podem ser absorvidos ou gerados somente como unidades 

integrais...36        
 

Penrouse observa que os trabalhos de Einstein sobre a estrutura quântica da radiação e 

sobre a relatividade especial conduzem, aparentemente, a uma contradição no que tange ao status 

da teoria eletromagnética de Maxwell como referencial para a explicação da luz. No artigo 1, ao 

mesmo tempo que diz que a teoria ondulatória da luz “provavelmente nunca será substituída por 

outra teoria”, Einstein fala das suas insuficiências na explicação de fenômenos como a radiação 

do corpo negro etc., propondo que a luz seja constituída por “um número finito de quanta de 

energia”. Por outro lado, no artigo 4, Einstein assume a validade irrestrita das equações de 

Maxwell nos sistemas de coordenadas em que também são válidas as equações da mecânica, 

elevando essa conjectura à condição de postulado.  

Conforme Penrouse, Einstein parece ter tido idéias claras e profundas sobre a natureza 

dos fenômenos físicos em níveis não imediatamente perceptíveis a outros físicos. Contudo,  
 

Para mim, é virtualmente inconcebível que, em um mesmo ano, Einstein tenha apresentado dois 

trabalhos que dependiam de visões hipóteticas da natureza que ele percebia estarem em contradição uma 

com a outra. De fato, ele deve ter compreendido (corretamente, como se revelou mais tarde) que, ‘bem 

lá no fundo’, não havia qualquer contradição real entre a precisão – de fato, ‘verdade’ – da teoria 

ondulatória de Maxwell e a visão alternativa da partícula ‘quântica’, que ele apresentou no artigo 5.37        
 
Leopold Infeld (1898-1968) fala da relatividade especial como a primeira revolução 

einsteiniana. Uma análise da física pré-relativística mostra que:    

                                                 
36 Id., 2001a, p. 201-202.   
37 Penrose, 2001, p. 11-12. 
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a) De acordo com o princípio da relatividade de Galileu, não há um referencial especial, 

privilegiado. Todos os referenciais inerciais oferecem perpectivas equivalentes para o estudo de 

um sistema mecânico.   
b) A adição galileana de velocidades é a base da composição de velocidades na mecânica 

newtoniana.  
c) As leis da mecânica são invariantes frente à transformação de Galileu.  
d) O princípio da relatividade de Galileu não se aplica ao eletromagnetismo. As equações 

de Maxwell são invariantes frente à transformação de Lorentz.  
e) A velocidade das ondas eletromagnéticas em um meio não resistente é uma constante 

universal. Esse resultado é incompatível com o conceito de éter e com a regra clássica da adição 

de velocidades.  
f) A contração de Lorentz-FitzGerald é uma hipótese ad-hoc – uma explicação elaborada 

com o objetivo de explicar um resultado experimental não previsto.    
g) As tentativas de conservar o éter na ciência são infrutíferas, artificiais, não 

convincentes.  
Assim, Infeld conclui que a física estava madura para a revolução de Einstein. “O que 

queremos dizer, em física, por uma revolução? Queremos dizer: um esclarecimento súbito dos 

nossos princípios, formação de uma nova representação, uma solução de contradições e 

dificuldades.”38 

Vários anos depois da publicação da segunda revolução einsteiniana da relatividade, 

Infeld diz a Einstein: “Creio que a teoria da relatividade restrita teria sido formulada sem demora 

se o senhor não o tivesse feito. Já era tempo para isso.” Ao que Einstein respondeu: “Sim, é 

verdade, mas o mesmo não se passa com a teoria da relatividade generalizada. Duvido se ela seria 

já conhecida agora.”39 

Para Einstein, a relatividade especial não é uma teoria revolucionária. Em entrevista 

concedida ao New York Times, em abril de 1921, ele diz que:  
 

Há uma falsa opinião, largamente difundida em meio ao público, de que a Teoria da 

Relatividade deve ser entendida como radicalmente diferente dos avanços anteriores da física 

(...). Os homens que lançaram as bases da física sobre as quais pude construir minha teoria 

foram Galileu, Newton, Maxwell e Lorentz.40  
 
No prefácio ao livro “Diálogos concernente aos dois principais sistemas de mundo”, 

editado por Stillmann Drake, um especialista em Galileu, Einstein chama de revolucionária a 
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39 Ibid., p. 73. 
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atitude de Galileu em relação ao dogma e à autoridade. Como um indubitável exemplo de teoria 

revolucionária, Einstein cita Copérnico, que alterou não apenas conceitos hegemônicos da ciência 

vigente, mas também valores profundos do ser humano ao retirar a Terra da posição central no 

cosmo.  

 Quando se refere aos seus trabalhos de 1905, Eintein não deixa dúvidas onde considera 

existir uma contribuição original sua à ciência. Assim, quando em maio de 1905 escreve a seu 

amigo Conrad Habicht (1876-1958) sobre quatro artigos que está produzindo para publicação, ele 

menciona que o primeiro, que trata das radiações e das propriedades energéticas da luz “é muito 

revolucionário, como você verá”. Quanto ao quarto artigo, que naquele momento diz dispor 

apenas de um rascunho grosseiro, sem qualquer alarde menciona que ele versa sobre a 

eletrodinâmica dos corpos em movimento, “que emprega uma modificação da teoria do espaço e 

do tempo”.41  

Mas o que, exatamente, significa uma teoria revolucionária, uma revolução científica? A 

resposta a essa pergunta exige uma caracterização do conceito articulada a uma análise sobre 

como se desenvolve o conhecimento científico: de forma contínua e cumulativa ou por rupturas e 

descontinuidades?  

O artigo “Sobre revoluções científicas, programas de pesquisa e a evolução do 

conhecimento”42 discute as origens do termo revolução, o seu uso como expressão de um avanço 

original e significativo no conhecimento científico (seja no âmbito das micro, mini ou macro 

revoluções), a subjetividade inerente à sua caracterização e julgamento, com a sua dependência 

de considerações históricas e concepções filosóficas, críticas à aplicabilidade desse conceito na 

ciência e uma análise de alunos de uma disciplina de história da física envolvendo a controvertida 

questão sobre se o conhecimento evolui ou se ele é substituído. 

Para o historiador George Sarton (1884-1956), é apenas aparente a constatação de que a 

ciência avança por saltos revolucionários, pois “à medida que detalhamos nossa análise vemos 

que os grandes passos se subdividem em pedaços menores e estes em outros ainda menores, até 

que, finalmente, parecem se anular em seu conjunto”43. 

Nesse sentido, o descrutínio de uma história que busca esclarecer e mesmo enfatizar a 

contribuição de todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para o incremento gra-

dual do conhecimento mostra-se de grande relevância aos que defendem implícita ou explicita-

mente a concepção de ciência cumulativa. 

A caracterização da ciência como um empreendimento eminentemente coletivo é 

igualmente importante para os partidários do crescimento da ciência por descontinuidades. A ên-

fase dada à contribuição individual é que difere da anterior. Dentro da corrente revolucionária, é 

                                                 
41 Stachel, 2001, p. 18-19. 
42 Peduzzi, 2006. 
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basicamente no sentido de se gerarem condições propícias para o surgimento de maxi ou mini re-

voluções que viabilizam a síntese ou reestruturação de idéias que se insere a célula básica do tra-

balho individual. 

Segundo o historiador e astrônomo J. S. Bailly (1736-1793), revoluções de grande 

envergadura na ciência envolvem dois estágios bem característicos: “primeiramente se produz 

uma revolta capaz de destruir o sistema científico aceito; em seguida, introduz-se algo novo para 

ocupar o seu lugar”44. Nessa perspectiva, não se pode falar de uma revolução cartesiana ou de 

uma revolução galileana, porque as contribuições de Descartes e de Galileu ficaram basicamente 

restritas ao primeiro estágio, já que é somente com Newton que eclode uma nova filosofia 

natural. Mas a relatividade einsteiniana, restrita e geral, satisfaz os requisitos de Bailly.  

 O livro “A estrutura das revoluções científicas”, do físico e historiador da ciência 

Thomas S. Kuhn45, publicado em 1962, é um marco na história e na filosofia da ciência. Nessa 

obra, Kuhn critica de um lado a filosofia empírico-indutivista da ciência e de outro a histo-

riografia tradicional, que atribui à produção do conhecimento um desenvolvimento linear e cumu-

lativo. 

De acordo com Kuhn, a ciência progride através de uma seqüência de períodos de ciência 

normal, onde o desenvolvimento é cumulativo, alternados por períodos de crise-revolução, 

durante os quais ocorrem mudanças conceituais. 

Os períodos de ciência normal caracterizam-se pela adesão da comunidade científica a um 

paradigma – conjunto de definições, conceitos, leis, modelos, teorias, instrumentais, valores, etc., 

partilhados pelos praticantes de uma especialidade científica – que delimita o campo de trabalho 

do cientista, orienta a sua pesquisa, mostrando os problemas passíveis de investigação e a 

natureza das soluções aceitáveis, e viabiliza uma relativa abundância de comunicação 

profissional e unanimidade de julgamentos.  

Contudo, a pesquisa científica normal traz à tona problemas teóricos e/ou experimentais 

que se mostram resistentes à solução e, assim, instaura-se um período de crise. O seu 

equacionamento revigora a confiança da comunidade no paradigma como referencial de pesquisa. 

Por outro lado, a sua persistência e aumento, com a presença de novas situações sem solução, faz 

com que leis e conceitos fundamentais sejam criticamente examinados. A crise se aprofunda e se 

apresenta como irreversível quando surge um paradigma rival, que além de resolver os mesmos 

problemas que o paradigma dominante apresenta solução para as suas anomalias e faz novas 

predições passíveis de teste. A adoção do novo paradigma pela comunidade científica, em 

susbstituição ao anterior, caracteriza o que Kuhn denomina de uma revolução científica. 

Revoluções científicas, em geral, representam “episódios de desenvolvimento não-

cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um 
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novo, incompatível com o anterior”46. Consubstanciada a mudança conceitual, estabelece-se um 

novo período de ciência normal e toda a conjuntura de trabalho a ela inerente, na visão kuhniana. 

Karl R. Popper (1902-1994) rejeita a postura acrítica do cientista em um período de 

ciência normal. Para ele, as teorias científicas devem ser objeto de um permanente 

questionamento, pois não há outro modo de aferir o valor de uma teoria a não ser submetendo-a a 

contínuas tentativas de refutação. O cientista popperiano deve ter ousadia nas conjecturas e 

austeridade nas refutações. 

Mesmo com divergências profundas, Popper se alia a Kuhn na defesa de importantes teses 

dentro da filosofia da ciência. Ambos, por exemplo, defendem e realçam o embricamento íntimo 

e inevitável entre teoria e observação, posicionando-se contrariamente à generalização indutivista 

da ciência. 

Na visão de Popper, a substituição de uma teoria TA por outra, TB, demanda que TB: 

a) conflite com TA, isto é, que contradiga essa teoria em aspectos relevantes (por exemplo, 

questionando a validade de seus fundamentos); 

b) conduza a resultados tão bons quanto os produzidos por TA nos pontos onde essa teoria 

é bem-sucedida. 

Dessa forma, se na competição que se estabelece entre duas teorias concorrentes a 

vencedora for a nova, esta incorpora a anterior como um caso particular. É nesse sentido que, 

para Popper, o progresso na ciência, ou pelo menos aquele de maior expressão, é sempre revolu-

cionário47. 

A teoria da relatividade proporciona um interessante contraste entre as filosofias de Kuhn 

e de Popper quanto à avaliação de se a mecânica newtoniana é ou não um caso particular da 

mecânica relativística.  

Na seção 6.5, mostrou-se que a transformação de Galileu pode ser obtida 

matematicamente a partir da transformação de Lorentz quando 1)( 2 cv . Mas esse resultado 

tem diferentes interpretações para Popper e Kuhn.  

Segundo Popper, a transformação de Lorentz se reduz à tranformação de Galileu quando

1)( 2 cv . Isto é, ao mesmo tempo que a teoria da relatividade (incluindo suas duas versões, a 

restrita e a geral) contradiz a teoria newtoniana em aspectos relevantes, ela a contém como uma 

excelente aproximação no domínio de baixas velocidades e de campos gravitacionais fracos. 

Já para Kuhn, a transformação de Lorentz se aplica sempre, independentemente das 

intensidades das velocidades envolvidas em relação à velocidade da luz. Isso ocorre porque o 

paradigma relativístico é incompatível com o paradigma clássico.  

Assim, é o próprio Kuhn quem pergunta: a dinâmica newtoniana pode realmente ser 

‘derivada’ da dinâmica relativística? A que se assemelharia esta derivação? A sua resposta, em 
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essência, é a seguinte: 
 

Imaginemos um conjunto de proposições , ...,, ,21 nEEE  que juntas abarcam as leis da teoria da 

relatividade. Essas proposições contêm variáveis e parâmetros representando posição espacial, tempo, 

massa em repouso etc.... Para demonstrar a adequação da dinâmica newtoniana como um caso especial, 

devemos acrescentar aos iE  proposições adicionais, tais como 1)2( cv , restringindo o âmbito dos 

parâmetros e variáveis. Esse conjunto ampliado de proposições é então manipulado de modo a produzir 

um novo conjunto ,,..., 21 mNNN  que na sua forma é idêntico às leis de Newton relativas ao 

movimento, à gravidade e assim por diante. Desse modo, sujeita a algumas condições que a limitam, a 

dinâmica newtoniana foi aparentemente derivada da einsteiniana... Todavia [continua Kuhn] tal 

derivação é espúria... As variáveis e os parâmetros que nos iE  einsteinianos representavam posição 

espacial, tempo, massa, etc. ainda ocorrem nos iN  e continuam representando o espaço, o tempo e a 

massa einsteiniana. Mas os referentes físicos desses conceitos einsteinianos não são de modo algum 

idênticos àqueles conceitos newtonianos que levam o mesmo nome. (A massa newtoniana é conservada; 

a einsteiniana é conversível com a energia. Apenas em baixas velocidades relativas podemos medi-las 

do mesmo modo e mesmo então não podem ser consideradas idênticas.) A menos que modifiquemos as 

definições das variáveis dos iN , as proposições que derivamos não são newtonianas. Se as mudamos, 

não podemos realmente afirmar que derivamos as leis de Newton, pelo menos não no sentido 

atualmente aceito para a expressão derivar.48 
 

De acordo com a estrutura conceitual da mecânica relativística, a massa de um corpo 

depende da sua velocidade relativamente a um dado observador. Da mesma forma, no referencial 

relativístico, verifica-se a contração de um objeto na direção do movimento (que não é absoluta, 

como pensavam FitzGerald e Lorentz, mas relativa, ou seja, ela depende do referencial utilizado 

nas medições49). Para pequenas velocidades, esses dois efeitos relativísticos podem não ser 

macroscopicamente perceptíveis, mas, o que é importante, não deixam de existir.  

Mostrando que a massa de um corpo é uma medida do seu conteúdo de energia, Einstein 

funde em um só princípio os princípios da conservação da massa e da conservação da energia, 

considerados independentes antes da relatividade. Certamente, a quantidade de energia que deve 

ser cedida a um corpo para que se constate empiricamente um acréscimo em sua massa é muito 

grande. Não obstante, mesmo que uma pequena elevação na temperatura de um corpo não resulte 

em um acréscimo perceptível em sua massa, ela efetivamente ocorre no referencial relativístico, e 

está relacionada à energia transferida ao corpo. 

A massa, a energia, o momento, o espaço, o tempo etc., da teoria da relatividade, são 

conceitos que apenas mantêm a mesma nomenclatura que os seus equivalentes clássicos. Fisi-

camente são diferentes, porque compõem uma nova estrutura conceitual, irreconciliável com a 

                                                 
48 Kuhn, 1987, p. 135-136.  
49 Ostermann; Ricci, 2002. 
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anterior. Como ressalta Kuhn, “precisamente por não envolver a introdução de objetos ou 

conceitos adicionais, a transição da mecânica newtoniana para a einsteiniana ilustra com 

particular clareza a revolução científica como sendo um deslocamento da rede conceitual através 

da qual os cientistas vêem o mundo”50.  

Segundo Kuhn, em um embate paradigmático, é o paradigma que logra êxito que 

impulsiona a pesquisa.    
 

Embora uma teoria obsoleta sempre possa ser vista como um caso especial de sua sucessora mais 

atualizada, deve ser transformada para que isso possa ocorrer. Essa transformação só pode ser 

empreendida dispondo-se das vantagens da visão retrospectiva, sob a direção explícita da teoria mais 

recente. Além disso, mesmo que essa transformação fosse um artifício legítimo, empregado para 

interpretar a teoria mais antiga, o resultado de sua aplicação seria uma teoria tão restrita que seria capaz 

apenas de reafirmar o já conhecido. Devido à sua economia, essa reapresentação seria útil, mas não 

suficiente para orientar a pesquisa.51    

 
8.3 A teoria da relatividade especial foi uma resposta ao “resultado negativo” 
da experiência de Michelson-Morley? 

 
Em um artigo escrito em 1949, em homenagem aos setenta anos de Einstein, R. A. 

Millikan relaciona a gênese da teoria da relatividade especial ao experimento de Michelson. Para 

Millikan, o trabalho de Einstein reflete o traço marcante do pensamento científico moderno, que é 

o de descartar todas as concepções a priori sobre a natureza da realidade atendo-se aos fatos 

experimentais, independentemente de eles parecerem ou não razoáveis no começo da 

investigação. “Em uma palavra, a ciência moderna é essencialmente empírica” diz Millikan, que 

completa: 
 

Esse experimento, depois de ter sido realizado com extraordinária habilidade e refinamento por 

Michelson e Morley, proporcionou, com grande precisão, a resposta de que... não existe nenhuma 

velocidade observável da Terra em relação ao éter. Esse fato experimental desarrazoado, aparentemente 

inexplicável, foi muito incômodo para a física do século XIX, e por aproximadamente vinte anos os 

físicos procuraram uma resposta satisfatória, mas sem sucesso. Então Einstein nos chamou a atenção: 

vamos simplesmente aceitá-lo como um fato experimental estabelecido, e trabalhar as suas 

conseqüências inevitáveis... Assim nasceu a teoria da relatividade especial.52     
 
De acordo com um positivista, uma teoria física deve ter os seus fundamentos baseados na 

experiência concreta do fenômeno. O surgimento da relatividade especial, poucos anos depois do 

experimento de Michelson-Morley, no contexto de uma ciência dominada pelo positivismo, 

                                                 
50 Kuhn, 1987, p. 137. 
51 Ibid., p. 137. 
52 Holton, 1995c, p. 280. 
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tornou inevitável o vínculo desse célebre experimento com a gênese da teoria de Einstein.53  

Mas entre o experimento realizado por Michelson e Morley, em 1887, e a publicação da 

teoria da relatividade, em 1905, inúmeras foram as tentativas feitas para a preservação do éter na 

ciência, como as hipóteses de arrastamento parcial ou total desse fluido, as contrações de Lorentz 

e FitzGerald e a realização de novos experimentos.  

Em 1895, por exemplo, Michelson estrutura um experimento para testar a hipótese de 

Stokes (seção 4.7). Também Morley, em colaboração com D. C. Miller, realiza uma série de 

experimentos utilizando diferentes sólidos como braços para o interferômetro. Com base na teoria 

do elétron de Lorentz, eles esperavam testar o efeito de diferentes estruturas moleculares nos 

deslocamentos dos feixes luminosos. O resultado continuou a ser o mesmo – não foi constatado 

nenhum movimento da Terra em relação ao éter.  

Para Rayleigh, a hipótese de um éter estacionário, embora sedutora, não podia ser 

considerada como cabalmente estabelecida. Assim, ele propõe a realização de um experimento 

para verificar se a trajetória de um raio de luz passando próxima a um corpo bastante maciço e 

em alta velocidade sofre ou não alguma alteração. “Se for detectado um efeito, então corpos em 

movimento podem, mais ou menos, comunicar seu movimento para o éter circunjacente”. O 

experimento proposto foi conduzido por Oliver Lodge, a partir de diversos delineamentos 

experimentais, com aperfeiçoamentos sucessivos dos instrumentos utilizados, de 1891 a 1894, 

sempre com resultado negativo.54 

O interesse pelo éter e seu (possível) relacionamento com a matéria ponderável foi um 

tema vivamente discutido por vários cientistas. Na reunião de 1898 da Sociedade Germânica de 

Cientistas e Físicos, por exemplo, o problema concernente ao comportamento do éter em meios 

em movimentos foi objeto de uma discussão especial, com a presença de Lorentz.   

Em termos mais gerais, o problema do éter pode assim ser colocado: O éter existe? Em 

caso afirmativo, quais as suas propriedades físicas? Como a Terra se movimenta em relação a 

ele? A Terra é permeável ao éter ou ela o arrasta, total ou parcialmente? Se a Terra se movimenta 

em relação ao éter, que influência tem esse movimento sobre os fenômenos ópticos e 

eletromagnéticos?  

Poincaré, Lorentz, Michelson e tantos outros eram sensíveis ao problema do éter, mas não 

Einstein. Quando Einstein formula a teoria da relatividade, não há qualquer referência ao éter. 

Em parte por isso, mas também por alterar conceitos físicos que não estavam sendo objeto de 

qualquer questionamento, a assimilação da teoria de Einstein pela comunidade científica 

                                                 
53 Segundo os positivistas lógicos, a base para a análise da ciência é o empirismo clássico e a lógica formal. Por 
princípio, recusam juízos sintéticos a priori. Admitem apenas asserções empíricas sobre objetos de toda a espécie e 
proposições analíticas da lógica matemática. A verificabilidade demarca os enunciados com significado cognitivo 
(que podem ser verdadeiros, se corroborados pela ciência, ou falsos, caso contrário) dos sem significados ou 
metafísicos (que são, simplesmente, destituídos de sentido).  
54 Hirosige, 1976, p. 29-30. 
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demorou vários anos. Não havia, igualmente, resultados experimentais que a pudessem 

corroborar. Pelo contrário, em um artigo publicado no Annalen der Physik, em 1906, o físico 

Walter Kaufmann (1871-1947) afirmava ter refutado experimentalmente a teoria da relatividade 

de Einstein. Aparentemente, não havia erro nos experimentos de Kaufmann. Eles, inclusive, 

davam resultados próximos as previsões das teorias de Abraham e Bucherer sobre o movimento 

do elétron. Porém, nessas teorias havia suposições ad-hoc sobre a massa do elétron em 

movimento, que Einstein refuta.   

Esses fatos, em conjunto, acabaram promovendo um vínculo entre as razões da 

formulação da relatividade e o experimento de Michelson-Morley:  
 

Em retrospecto, parece inevitável que durante a década que se seguiu ao artigo de Einstein de 1905 

ocorresse – especialmente na literatura didática – uma união simbiótica entre o enigmático experimento 

de Michelson e a surpreendente teoria da relatividade. O indubitável resultado dos experimentos de 

Michelson podia ser visto como fonte de uma base experimental para a compreensão da teoria da 

relatividade que, não obstante, parecia contrária ao próprio senso comum; a teoria da relatividade, por 

sua vez, podia fornecer uma explicação não artificial ou ad-hoc do resultado experimental de 

Michelson, que ocorria quando se baseava na suposta contração de Lorentz-FitzGerald. Isto provou ser 

um casamento de longa duração.55     
Desde então, à luz do positivismo, a ligação genética entre a teoria de Einstein e o 

experimento de Michelson-Morley cristalizou-se nos livros-textos de física, em livros de 

divulgação da ciência e em palestras proferidas por cientistas eminentes. Porém, os estudos 

desenvolvidos por G. Holton, T. Hirosige56, I. Lakatos (1922-1974)57 e tantos outros mostram 

que a relação direta de causa e efeito entre o experimento e a teoria é insustentável.  

Ao se relacionar a teoria da relatividade com o experimento de Michelson-Morley, não se 

deve sobrepor, inadvertidamente, o contexto da justificativa da teoria com o contexto da sua 

descoberta. Assim, ao escrever sobre a teoria da relatividade em 1915, Einstein diz que é difícil 

justificar a teoria da relatividade “quando não se está familiarizado com as experiências e os 

processos de pensamento que a precederam”. Ele, então, discute o experimento de Fizeau e a 

teoria de Lorentz, que contradiz o princípio da relatividade ao afirmar que um sistema em 

repouso em relação ao éter tem propriedades especiais; ressalta a incompatibilidade da teoria de 

Lorentz com a experiência de Michelson-Morley; critica o caráter ad-hoc da contração de 

Lorentz e FitzGerald; afirma que, com o abandono do éter e a reformulação dos conceitos de 

espaço e de tempo, é possível reconciliar o princípio da relatividade com o princípio da 

constância da velocidade da luz; salienta que a hipótese da contração de Lorentz e FitzGerald 

emerge como uma conseqüência da teoria. Como realizações da relatividade, Einstein destaca a 
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57 Lakatos, 1999. 
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aplicabilidade das equações de Maxwell para a eletrodinâmica dos corpos em movimento, sem a 

necessidade de hipóteses especiais, uma teoria simples para o efeito Doppler e a relação entre 

massa e energia (ainda sem “confirmação” experimental).58 

Contudo, encontram-se em Einstein concepções ambíguas em relação ao papel dos 

experimentos de Michelson sobre as suas idéias, por exemplo, em afirmações como: “não há 

dúvida de que os experimentos de Michelson foram de considerável influência sobre o meu 

trabalho; “o experimento de Michelson-Morley teve um efeito desprezível sobre a descoberta da 

relatividade”.59  

Assim, em aula que profere em 1921, Einstein, certamente, faz sorrir os defensores do 

credo positivista:  
 

(...) esta teoria não tem uma origem especulativa; sua invenção se deve inteiramente ao desejo de fazer 

uma teoria física se ajustar aos fatos observados, tão bem quanto possível... A lei da constância da 

velocidade da luz no espaço vazio, confirmada pelo desenvolvimento da eletrodinâmica e da óptica, e a 

igual legitimidade de todos os referenciais inerciais (princípio da relatividade especial), provada de uma 

maneira particularmente incisiva pelo famoso experimento de Michelson [e Morley], exigiram, para 

começar, que o conceito de tempo fosse tornado relativo, com cada sistema inercial possuindo o seu 

tempo especial.60 
   
Em uma conferência realizada na Universidade de Kioto, no Japão, em dezembro de 

1922, Einstein61 diz que não é fácil falar sobre como chegou à relatividade, pelo número de 

variáveis envolvidas e pelo impacto exercido por cada uma em diferentes estágios de seu 

pensamento. Entretanto, situa as suas primeiras reflexões no problema de como seria possível 

determinar o indubitável movimento da Terra em relação ao mar de éter, concebendo, inclusive, 

um experimento para investigar esse fenômeno. A idéia, não testada, envolvia a divisão de um 

feixe luminoso por espelhos, que refletiriam luz no sentido do movimento da Terra e no sentido 

oposto. Existindo uma diferença de energia entre os dois feixes, ela poderia ser constatada pelo 

calor gerado em dois termopares.   
  

Ainda estudante, enquanto pensava nesse assunto, tomei conhecimento do surpreendente resultado da 

experiência de Michelson. Cedo concluí que nossa idéia sobre o movimento da Terra em relação ao éter 

era incorreta, caso admitíssemos como correto o resultado nulo do experimento de Michelson. Esse foi o 

primeiro caminho que me levou à teoria da relatividade. 
 
E prossegue Einstein:  

 

Tive a oportunidade de ler a monografia de Lorentz, de 1895, na qual ele discute e soluciona 

                                                 
58 Holton, 1995c, p. 291-292. 
59 Ibid., p. 281. 
60 Ibid., p. 353. 
61 Einstein, 1982. 
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completamente o problema da eletrodinâmica em primeira ordem de aproximação, ou seja, desprezando 

termos de ordem superior a cv / , onde v é a velocidade de um corpo em movimento e c é a velocidade 

da luz. Então, passei a considerar o experimento de Fizeau...   
  
Assumir a invariância das equações de Maxwell e Lorentz no sistema de referência do 

corpo em movimento assegurava a constância da velocidade da luz, mas isso conflitava com a 

adição galileana de velocidades, assevera Einstein, que diz ter passado mais de um ano tentando 

resolver esse assunto. Segundo ele, a solução ocorreu por acaso, quando de uma visita a seu 

amigo Michele Besso:  
 

Iniciei a conversa da seguinte maneira: ‘recentemente, tenho trabalhado em um problema difícil. Hoje 

vim aqui para lutar contra ele, com a sua ajuda’. Discutimos cada aspecto do problema. Então, 

repentinamente, compreendi onde estava a chave para a sua resposta. No próximo dia voltei a visitá-lo e 

falei, sem mesmo dizer olá: ‘obrigado; consegui resolver completamente o problema’. Cheguei à 

solução através de uma análise do conceito de tempo, que não podia ser definido de forma absoluta.    
 
Esses últimos posicionamentos de Einstein reforçam a visão de ciência da época, 

mostrando, em boa medida, que Einstein não estava imune a ela. Entretanto, com o tempo, 

acentua-se a percepção de Einstein de que a gênese de uma idéia passa por caminhos muito mais 

complexos do que aqueles que aparentemente sugerem uma ligação trivial e imediata com o dado 

concreto do experimento. De qualquer modo, em termos da aceitação inicial da relatividade, o 

seu vínculo com um experimento que gerou desconforto e perplexidade no meio científico parece 

ter sido bastante útil.  

No livro “Albert Einstein: a sua obra e a sua influência no mundo contemporâneo”, 

escrito por Leopold Infeld (1898-1968), em 1950, o autor diz que “a árvore da ciência nasce no 

solo das nossas experiências, e isto é também verdadeiro no que diz respeito à teoria da 

relatividade”. Mas algumas páginas depois, ele também afirma que “qualquer teoria científica, 

mesmo de carácter especulativo, só tem sentido quando é provada experimentalmente. Morre se 

falha nesta prova”. Assim, diz que vai abordar a teoria de Einstein “como uma estrutura racional 

que é, em parte, filosófica e especulativa, mas que é susceptível de verificação experimental. Não 

é metafísica nem misteriosa”. 62   

Porém, se “os fundamentos sobre os quais se ergue a teoria da relatividade são princípios 

simples baseados na experiência”63, se são apenas a formulação de resultados experimentais, 

então onde está a contribuição original de Einstein? Ao que Infeld responde que, não obstante a 

simplicidade dessas suposições fundamentais, “ao serem consideradas em conjunto tornam-se 

revolucionárias”, pois Einstein removeu a aparente contradição existente entre elas modificando 
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as noções clássicas de espaço e de tempo.64 De fato,  
 

Para estender o princípio da relatividade da mecânica (onde era válido) à toda a física, e ao mesmo 

tempo explicar os resultados nulos de todos os experimentos ópticos e elétricos de arrastamento do éter, 

era preciso ‘apenas’ abandonar a noção de sistema de referência absoluto e, com ele, o éter. Mas sem 

eles, a paisagem familiar mudava repentinamente, de forma drástica e em cada detalhe. A física era 

deixada sem a sua velha esperança, preenchida parcialmente algumas vezes, mas de forma gratificante 

em outras, de explicar todos os fenômenos por meio de uma teoria mecanicista consistente.65 
 
A mudança necessária de paradigma, do éter para o relativístico, só se mostra clara ou 

evidente frente ao distanciamento histórico dos fatos. Na verdade ela é complexa, pois exige a 

revisão de concepções científicas, epistemológicas e ontológicas. Efetivamente, alguns cientistas 

jamais conseguiram fazer essa transição – Michelson e Lorentz, entre outros. 

Quanto ao éter, Infeld considera que ele “é um conceito totalmente supérfluo para a 

compreensão da física moderna, mas indispensável para a compreensão desta ciência. O 

insucesso desse conceito levou à formulação da teoria da relatividade por Einstein”66. 

É interessante observar que, no âmbito do positismo, o experimento de Michelson e 

Morley era tão embaraçoso para os experimentalistas com pressupostos teóricos sobre o éter 

quanto, com o advento e a aceitação da relatividade, ele era fundamental para os 

experimentalistas com pressupostos relativísticos.67 

Entre 1950 e 1954, o físico e historiador R. S. Shankland (1908-1982) realiza cinco 

entrevistas com Einstein, abordando diversos aspectos de seu trabalho. Quando, na primeira 

delas, Shankland lhe pergunta sobre quando teve conhecimento da experiência de Michelson e 

Morley, Einstein responde que foi através dos escritos de Lorentz, mas apenas depois de 1905, 

“se não eu a teria mencionado em meu artigo”; e Einstein prossegue dizendo que os resultados 

que mais o influenciaram na elaboração da sua teoria foram as observações sobre a aberração 

estelar e as medidas de Fizeau sobre a velocidade da luz na água em movimento – “elas foram 

suficientes”, conclui Einstein”.68 

Na terceira entrevista concedida a Shankland, dois anos depois da primeira, Shankland 

volta a perguntar a Einstein quando ele teve conhecimento do experimento de Michelson, ao que 

Einstein responde: “Isso não é fácil [de responder]; não estou certo quando ouvi falar do 

experimento de Michelson pela primeira vez. Não tenho consciência de ele ter exercido uma 

influência direta sobre mim durante os sete anos em que a relatividade foi minha vida. Penso que 

o aceitei simplesmente como verdadeiro.”69 
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Nesse mesmo ano (1952), Einstein redige um texto em homenagem ao centenário de 

nascimento de Michelson. Após ressaltar a relevante contribuição desse cientista à ciência, 

Einstein diz que foi através de um trabalho de Lorentz sobre a eletrodinâmica dos corpos em 

movimento (1895) que ele travou contato com o experimento de Michelson-Morley, e que isso 

ocorreu antes do estabelecimento da teoria da relatividade especial. Considerando pouco 

convincente a suposição de Lorentz de um éter estacionário, e artificial a explicação do resultado 

que ele dá a esse experimento, Einstein friza que o que o levou “diretamente a teoria da 

relatividade” foi o problema da assimetria envolvendo a interação eletrodinâmica entre um ímã e 

um condutor em movimento relativo. Reconhecendo que também foi guiado pelo resultado do 

experimento de Fizeau e pelo fenômeno da aberração, Einstein conclui afirmando que 

“naturalmente, não existe um caminho lógico que conduza ao estabelecimento de uma teoria, mas 

apenas tentativas construtivas, controladas por considerações cuidadosas do conhecimento 

factual”.70    

Portanto, entre os experimentos que Einstein menciona, e que em conjunto com outras 

concepções culminaram com a formulação da relatividade, não há deferência especial ao 

experimento de Michelson e Morley. Por certo, “o respeito aos fatos”, do credo positivista, é 

importante, pois toda a pretensão de conhecimento acerca da realidade física não pode ignorar ou 

preterir a base factual, o dado concreto da experiência no julgamento de teorias. É a função desse 

dado, como fonte única e inspiradora, necessária e suficiente, para a formulação de teorias que é 

questionável, pois há muitas outras coisas envolvidas no contexto da descoberta. Os conceitos 

que estruturam uma construção teórica podem ser sugeridos pela experiência, mas de modo 

algum deduzidos logicamente a partir dela, como diz Einstein.   

Efetivamente, antes de 1905, Einstein teve acesso a apenas duas publicações de Lorentz: o 

artigo La théorie életromagnétique de Maxwell (1892) e o livro “Teoria dos fenômenos elétricos 

e ópticos em corpos em movimento” (1895), no qual Lorentz apresenta uma teoria de primeira 

ordem para a eletrodinâmica dos corpos em movimento, discutindo a teoria do éter de Fresnel e o 

fenômeno da aberração. Neste livro, Lorentz menciona três experimentos cujos resultados diz 

demandarem considerações adicionais de sua teoria: a) o experimento de Mascart (1872); b) os 

experimentos de 1881 (Michelson) e de 1887 (Michelson e Morley) e a hipótese ad-hoc da 

contração (já anunciada em 1892-1893) e c) o experimento da polarização (da luz) em colunas de 

vidro, de Fizeau.  

Como ressalta Holton, quando Einstein menciona, no começo de seu artigo de 1905, “as 

tentativas malsucedidas de detectar o movimento da Terra relativo ao meio luminífero”, sem dar 

nomes a essas investigações, ele poderia estar se referindo a um (ou mais) dos três experimentos 
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descritos por Lorentz em seu livro, ou mesmo a vários outros – Rayleigh (1902), Brace (1904), 

Fizeau (1905) e Trouton e Noble (1903).71   

Para Abraham Pais, essa omissão pode ser entendida admitindo-se que “o 

descontentamento de Einstein com as explicações anteriores para os efeitos de primeira ordem 

pode ter tornado menos central para ele o mistério do efeito nulo de segunda ordem de Michelson 

e Morley. Apesar disso, este ‘inexplicável resultado’ o afetou”72. 

Ainda segundo Pais, a afirmação de Einstein de que a aberração e a experiência de Fizeau 

“foram suficientes”, como ele diz a Shankland, em 1950, constitui “a mais importante declaração 

feita por Einstein sobre as origens da teoria da relatividade restrita”:  
 

Mostra que o principal argumento que, em última instância, o levou à teoria restrita não foi tanto a 

necessidade de resolver o conflito entre o resultado de Michelson-Morley e a versão da teoria do éter 

que prevalecia em fins do século XIX, mas, sobretudo, independentemente da experiência de 

Michelson-Morley, a rejeição desse edifício do século XIX como intrinsecamente não convincente e 

articial.73   
 
As experiências de Michelson e outros experimentos certamente influenciaram o jovem 

Einstein, mas o contexto da descoberta de uma teoria como a relatividade pode ser muito mais 

rico e amplo do que aquele que se limita a uma análise da dinâmica interna da ciência, à luz de 

considerações filosóficas. Outros fatos de ligação menos óbvia com a teoria podem ter sido 

igualmente importantes para a sua estruturação. Assim, como um interessante contraponto à visão 

empirista que associa a gênese das idéias de Einstein ao resultado negativo da experiência de 

Michelson-Morley, pode-se mencionar a hipótese do sociólogo Lewis Samuel Feuer sobre a 

possível influência de certas idéias sociopolíticas na estruturação da teoria einsteiniana, em 

função de seu círculo de amizades com colegas socialistas:  
 

Imaginem o jovem gênio Einstein no ambiente de um grupo de estudantes radicais de Zurique, no qual 

as idéias revolucionárias de Marx misturavam-se com as de Mach. Einstein impregnou-se da idéia de 

que as leis sociais eram relativas a sistemas sociais transitórios; as leis da sociedade contemporânea 

eram, na verdade, expressões das relações burguesas, e não absolutos imutáveis. À noite, podemos 

supor que ele e Fritz Adler discutissem se os observadores burgueses e os socialistas poderiam 

descrever um mundo social comum, ou se os eventos sociais descritos variam de acordo com o ponto de 

vista social do observador, pois também essa era uma questão que os filósofos austro-marxistas 

debatiam sem cessar. Como se expressariam essa emoção e essa visão revolucionárias marxistas, ainda 

que sob forma sublimada e transfigurada, na mente de um jovem “gênio revolucionário” da física? As 

emoções que davam origem à relatividade sociológica poderiam então procurar expressar-se em uma 

                                                 
71 Ibid., p. 320. 
72 Pais, 1995, p. 135. 
73 Ibid., p. 133. 
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relatividade física; transpostas para o mundo físico e projetadas em seu estudo, gerariam uma derrubada 

do espaço e do tempo absolutos, assim como uma concepção da relatividade entre as medidas de 

extensão e tempo e o estado de movimento do observador.74 
 
Entrevistado em 1953 pelo físico N. L. Balazs, Einstein diz, mais uma vez, que se 

familiarizou com o experimento de Michelson e Morely através de Lorentz, mas que esse 

experimento não teve papel na fundação da relatividade. Positivamente, a teoria da relatividade 

não foi elaborada para explicar o resultado desse experimento.75  

Em carta a um historiador de Illinois, um ano antes de falecer, Einstein deixa claro a falta 

de laços estreitos entre a relatividade e o famoso experimento:    
 

Demonstrar que esse esperado efeito de segunda ordem estava de fato ausente em um caso decisivo foi 

o maior mérito de Michelson. Essa obra de Michelson, grande tanto pela vigorosa e clara formulação do 

problema como pela habilidosa maneira de alcançar a precisão de medida que se requeria, constitui a 

contribuição imortal que ele deu ao conhecimento científico. Essa contribuição erigiu-se em novo e 

sólido argumento favorável à não existência do movimento absoluto,  princípio da relatividade especial, 

o qual nunca foi posto em dúvida no campo da mecânica, desde Newton, mas que parecia incompatível 

com a eletrodinâmica.  
 
E Einstein prossegue:  

 

Sobre meu próprio trabalho, o resultado de Michelson não exerceu influência ponderável. Nem mesmo 

recordo se o conhecia quando escrevi, pela primeira vez, sobre o primeiro assunto [1905]. A razão 

reside em que eu estava, por motivo de ordem geral, firmemente convencido de que o movimento 

absoluto não existe e meu problema se resumia em saber como conciliar esse ponto com o 

conhecimento que temos da eletrodinâmica. Entende-se, assim, porque, em minha obra pessoal, não 

coube papel ou, pelo menos, papel decisivo ao experimento de Michelson.76 
 
 

  
Fig. 8.3 - Einstein, em seu último ano de vida. 

                                                 
74 Jammer, 2000, p. 27-28. 
75 Ibid., p. 340. 
76 Ibid., p. 343. 
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Nos últimos anos de vida, Einstein não estava bem de saúde e sua memória acusava 

falhas, mas por diversas vezes o “velho Einstein” deixou claro a não existência de um vínculo 

genético entre o experimento de Michelson-Morley e a teoria da relatividade. 

No âmbito da ciência, essa conexão indevida foi suscitada e estimulada pelo positivismo 

(algumas vezes, com a ajuda do “jovem Einstein”), que ainda hoje tece raízes profundas e exibe 

traços marcantes entre os cientistas. No processo de transposição didática do saber sábio para o 

saber a ser ensinado, esse equívoco foi levado para os materiais didáticos (e também para os 

livros de divulgação científica) e daí para a sala de aula. A reversão desse quadro passa, 

necessariamente, pela presença de uma história de qualidade no ensino da física.  
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