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RELATIVIDADE RESTRITA D,EEINSTEIN:
FUNDAMENTOS FILOSOFICOS

o centro da Relatividade Restrita encontra-
se no espar;o-tempo. A Relatividade vai da
invariancia it conexao do espafo e do tempo, que
sao relativos. Em sentido epistemol6gico, surge a
relatividade como correLar;ao metrica sobre as leis
dajfsica.

Palavras-Chave: E,<,pafo, Tempo e Relatividade
Restrita.

On this article, I explain the epistemological
conditions of the special theory of relativity. There is
a study of the space and time, according to the
implications to the law's invariance about the
phenomenology of observation.
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A Relatividade Restrita imp6s novo sentido a
fenomenologia do espa~o e do tempo. Assim, este sentido
esta inerente aos aspectos gnoseol6gico e ontol6gico da
mesma.

Um dos aspectos da nova interpreta<;:ao metrica de
Einstein reside na generaliza~ao do principio da relatividade
classica, que possibilitou a solu~ao das dissimetrias
electromagneticas pOl' meio das mudan~as de coordenadas,
onde os campos electrodinamicos referem a mesma forma.

A Relatividade Restrita ficara conhecida como uma
leitura ffsica sobre a invariancia das leis da ffsica, dada pela
conexao espacio-temporal. 0 novo esquematismo, definido
por Einstein, determinou uma forma de interpretar as leis da
ffsica. Do absolutismo das leis da ffsica de Arist6teles,
Galileu e de Newton surgiu 0 advento de uma nova ffsica
mais adequada a leitura dos observadores pel~
enquadramento relativistico do espa~o e do tempo. A partir
daqui, decretou-se a "covariancia da natureza" em duas
categorias fundamentais da metrica, isto e, 0 espa~o e 0

tempo. Porem, a Relatividade Restrita permitiu nova
expressao epistemol6gica para 0 acontecimento ffsico.

o principio da relatividade classica do movimento
possui valor fenomenico (aproximativo) para as leis da
mecanica, nao acontecendo 0 mesmo com 0 principio da
relatividade restrita. Este novo principio traduz, de forma
precisa e universal, 0 senti do da invariancia dos fen6menos
no espa~o-tempo. 0 comportamento dos fen6menos
manifesta-se em enunciados sob a "covariancia" e como
limite maximo para todas as velocidades.
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1_COVARIANCIA: VALOR E LIMITES

Vma lei da ffsica, que nao mude sob uma

f
-aDde coordenadas sera a mesma relativamente

trans orma~ , -' ,
t dos os referenciais pela transforma~ao defmlda.a 0 f' .As leis da fisica mantem a estrutura lSlCO-

matematica ou, ainda, 0 grau de invariabilidade em
diferentes sistemas inerciais pelos enunciados da
transforma<;:aode coordenadas de Lorentz.

As equa~6es de Lorentz sao jufzos modais, que
introduzem novos operadores nas leis da ffsica tais como:
necessidade, universalidade, contingencia, etc.

As transforma~6es de coordenadas sao um complexo
de enunciados, sinteticos e progressivos, a posteriori.

Assim, as leis da fisica justificam esta qualidade
devido a serem definidas por observadores equivalentes.1

A invariancia e uma propriedade de propriedades,
sendo a covariancia uma qualidade da regularidade das leis.
A covariancia refere-se as leis fundamentais e nao as
consequencias 16gicas. Com efeito, as equa~6es de Maxwell
SaD covariantes, mas a solu~ao das mesmas depende do
referencial.

Os principios da covariancia nao se referem a
propri~dades ou a formula~ao matemcitica, SaD antes
enunclados que definem a causalidade formal para as lei da

I
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ffsica condicionadas a graus de transforma<;ao e a sistemas
de inercia.

A invariancia e condi<;ao 16gica, enquanto que a
covariancia e ontol6gica. Mas a invariancia sera a forma e a
propriedade dos enunciados ffsicos, caracterizando a sua
universalidade. Porem, uma quantidade invariante e aquela
que tern 0 mesmo valor para todos os sistemas inerciais. A
covariancia apresenta-se como propriedade da regularidade
das leis da f[sica.

A covariancia surge como propriedade ontol6gica
das leis, enquanto que a invariancia e uma "propriedade
metrica".

Todavia, a covariancia pode nao implicar a
invariancia, porque se basta a si mesma. 0 invariante
absoluto implica a "covariancia" para se coadunar com os
sistemas inerciais.

A invariancia e uma forma de conhecimento que
determina a constancia para as leis da ffsica; enquanto que a
"covariancia" refere 0 conteudo ontol6gico da relatividade.

Segundo a fundamenta<;ao 16gica, a covariancia nao
e urn teorema, nem defini<;ao, mas antes axioma para a
relativiza<;ao das leis da f[sica, uma vez que se trata de uma
propriedade da regularidade dos fen6menos.

A covariancia define uma estrutura matem<itica
uniforme e universal para os comportamentos dos sistemas
de inercia, denotando 0 conteudo formal das leis da ffsica?

Estas leis, segundo a Relatividade Restrita, mantem-
se, na sua estrutura, nao se modificando de momenta a
momento, sendo esta caracteristica definida pela
covariancia.
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P A invariancia determina a posslblhdade d~s. leIs da
fisica se tornarem juizos qualit~tivos, pe~'mltll1do a
universalidade e necessidade das leIs. Ontolo~lcamente, a
covariancia e uma conditio sine qua non e nao causa das
leis.

Logo, a covarlancia define a formalidade das leis,
enquanto que a invariancia determina a materialidade das
mesmas.

2 SIMULTANEIDADE: A
ACONTECIMENTO

RELAf;AO DO

Quando dois fen6menos se apresentam
simultaneamente para S' (sistema de coordenadas em
movimento), podendo nao ser para S (observador em
repouso), implicarao, em alguns casos, alterac;6es a sua
ordem. 0 fen6meno da simultaneidade no aspecto
filos6fico, apresenta-se como "relac;ao de rela~6es".



Se, pOl"em,as rela<;6es metricas SaGvariaveis, entao
a simultaneidade, enquanto rela<;ao, determina urn elemento
objectivo ( quoad se ) como sujeito do sistema inercial.

Como a simultaneidade e uma defini~ao metrica para
os .acontecimentos, segue-se entao que os seus termos SaG
rems.

Gnoseologicamente, a simultaneidade e rela<;ao de
rela<;6es inerciais (sistema em repouso ou emmovimento).

Na ordem objectiva, esta estara no relacionamento
espacio-temporal definida pela metrica dos relogios.3

A simultaneidade, formalmente definjda, segundo as
equa<;6es que traduzem 0 comportamento real dos sistemas
de referencia, traduz-se num juizo ~ de rela<;ao
interfenomenico.

A simultaneidade e uma rela<;ao metrica, em
cinemMica, de n-acontecimentos operados em sistemas de
inercia e nao uma propriedade ou qualidade inercial.

2.1- Quoad se
Poderia acontecer que, num dado hie-nunc duas

sinaliza<;6es luminosas se encontrassem num 'ponto,
passando simultaneamente uma em frente a putra (com urn
~"elogio de precisao no observador para registar
mstantaneamente a passagem) e verificando-se urn
sincronismo perfeito.
. Na. o~dem real, podera registar-se uma diferen~a,

amda que mfmitesima e justificativa da nao simultaneidade
dos acontecimentos A' e B' em s' (em movimento), isto

3 Cf. Hansen, R. 0., "Multiple Moments of Stationary Space-Time" in:
Journal of Mathematical Physics, 15 New York, 1976, 1-6.
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. ntalmente, os relogiosexpenme . A'porque, d -0 registar tal discrepancla.
sensibilidade po era

2.2 - Quoad nos I

A simultaneidade, em _S , nao seria perceptivel,
a expressao das rela~oes, no aspecto visual de

pOl'que , . A

sincroniza~ao, nao e lOstantane~. .
podera a percep~ao VIsual ser concOlmt~n~e, mas

haveni, na sua forma~ao psicologica e. na trans.mfl.ss.aoparaI
tl'cal's do cerebro uma diferenc;a 10 Imtesima

os centros cor '
nos pontos-instantes. - -o proprio processo de percepc;a~ n.a fo~'ma~ao do
fenomeno simultaneo, em relac;ao a nos, lmphcana uma
determina~ao da nao simultaneidade. .

Uma diferen<;a minima e suficiente para que dOlS
acontecimentos A' e B' nao se encontrem ao mesmo tempo
em C. A simultaneidade podera surgir como' rela~ao
perceptivel dos relogios ou da metrica .

No dominio ontologico, a relatividade da
simultaneidade nao derroga 0 principio da causalidade pelas
rela<;6es de dois fenomenos A (causa) e B (efeito). 0
fenomeno B sera ulterior a A para todos os observadores. 0
principio da causalidade continua a fundamentar a
simultaneidade, porque este e da ordem do esse para este
fenomeno relacional. Logo, a simultaneidade pertence a
ordem fenomenologica.

Com efeito, a "simultaneidade" e urn dado metrico
da fe~omenologia inercial, visto que 0 principio da
causah~ade fisica admite que nenhum sinal, ligando dois
acontecimentos, se propague com velocidade superior a da
luz.



A condi~ao ontol6gica da simultaneidade
fen6menos reside nos referenciais, movendo-se
velocidade inferior a da luz pelo principio da isotropia.

dos
com

3 CONExAO ESPA90-TEMPO: ASPECTO
FILOSOFICO

3.1 - S6 Einstein fora capaz de extrair todas as
consequencias da invariancia. Longe de constituirem
entidades independentes, como apresentava a Mecanica de
Galileu e de Newton, 0 espa~o e 0 tempo encontrar-se-ao
intimamente ligados, porque a teoria da Relatividade se
refere como teoria do espa~o-tempo.

Contudo, 0 certo e que esta nova simetria e do
mesmo grau que a das rota~oes, nao actuando sobre 0
espa~o e 0 tempo. Se acrescentarmos, as tres dimensoes do
e~pa~~, uma quarta para formar urn novo es.pa~o-tempo, a
Slmetna de Lorentz-Poincare sera uma especie de rota~ao no
esp~~o-tempo. Para se criar uma rota~ao no;espa~o-tempo,
proJectar-se-ao as dimensoes espaciais no tempo e vice-
versa. As rota~oes de Lorentz-Poincare ultrapassam a
matemarica, podendo verificar-se em virtude do movimento.

A chave para a compreensao das estranhas
projec~oes ou distor~oes do espa~o-tempo esta na
velocidade da luz e no campo electromagnetico de Maxwell.

3.2 - 0 continuo quadridimensional e 0 "invariante
a~solu"to", s~ndo a, unica entidade absoluta criada pOI'
Elllstem. Ass1m, sera 0 espa~o-tempo urn absoluto metrico,
enquanto que a metrica de Newton impoe dois absolutos: 0
espa~o e 0 tempo.

. d Einstein: Fundamentos Filos6ficos
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A co.nexao 1" Pta~que a realidade flsica se med1ra
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" nstante. sto SI ,. fuma co ologia metric a sendo a UnIca orma
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sao ~ "constantes". A conexao espa~o-tempo, quanto a
mantem-se , . 1 d. 'uma expressao metnca e conceptua 0
gnose01?gla't e Quando se diz "acontece", significa que se
aconteclmen o.
verifica no "espa~o-tempo". .' . ,

Esta entidade sintetica e metnca defme-se num J.UlZO
progressivo a posteriori, porque fundamentado nas ~e~lda_ e
na extensao real dos corpos, implicando uma d1stm~ao
formal e nao determinando a separa~ao espacio-temporal.

A dualidade do "continuo quadridimensional" perde
a sua autonomia como invariante, dado que a 16gica das
metric as 0 exige. Daqui surgira uma nova maneira de mediI'
os acontecimentos.

A fusao da coordenada temporal no continuo
quadridimensional tem valor formal e nao se deve entender
como identifica~ao pura e simples desta coordenada com as
tres espaciais.

Ontologicamente, a identifica~ao entre as varias
coordenadas, incluindo a temporal, significaria negar a
realidade do fieri e a distin~ao fundamental entre a extensao
e 0 m.ovi~ento. A distin~ao entre 0 espa~o e 0 tempo e urn
dado Imedlato da consciencia e da intui~ao intelectiva.

_ 3.3 - A conexao espa<;o-tempo e uma entidade de
razao, mas com fundamento real. Tal asser~ao justifica-se
porque se trata de uma rela~ao abstracta entre dois conceitos



e universais (porque todos Os
participam desta dualidade distinta, mas

transcendentais
acontecimentos
insepanivel).

Nenhuma ac~ao ffsica se pode d&i" so na pura
extensao a tres dimensoes ou seguir a trajectoria espacial do
ente movel, sem estar conexa e implicada no tempo.

Mas, igualmente, nao podem transmitir-se com
velocidade infinita ou instanUinea, como queria a ffsica
classica, determinando uma "dicotomia" entre 0 espa~o e 0

tempo. Todos os acontecimentos na natureza saD espacio-
temporais.

as conceitos de espa~o e de tempo fundamentam-se
na intui~ao ou na imagem dos corpos extensos e moveis,
como entidades singulares, Porem, a distin~ao na correla~ao
e formalmente logica e fundamental mente real.

o espa~o-tempo, na sua conexao,
predicamentalmente determina uma fundamentac;ao na
categoria da "relac;ao".

Trata-se, pois, de urn esse ad aliquid fenomenico, ou
seja, a conexao expressa uma rela~ao entre duas variaveis
quantitativas: a coordenada fluente ou imaginaria: T+--tif3
(tempo) e a variavel real (E+--ta) espa~o pelo tal como se
expressa no variante absoluto. .

A conexao espac;o-tempo ou 0 "invariante absoluto"
traduz-se numa correspondencia com os numeros
complex os. A correspondencia e fundamental porque
permite nao so exprimir a natureza da conexao, como
tambem determinar a essencia de cada parametro,

A conexao espa~o-tempo e uma qualidade primaria,
porque existe na ordem real como durar intrfnseco dos
fenomenos.

, de Einstein: Fundamentos Filosojicos
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mo propriedade fundamental do
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. nW q~rem f" daconteClme, 1 gl'camente as equa~oes lSlcas 0d 'a onto 0 'durar. To aVI "1' e uniforme determinam re1a~oes com
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invanante e un -o , ' A natureza e 0 valor da conexao espac;o-
extensoS e movelS, . - 'd 1

mo forma de perfelc;ao aCl enta,
t mpo surgem co . 1e f a e 0 acW de perfeic;ao espaclO-tempora,

A orm ".". t abstracto e complexo de pontos-mstantes ,
como conJun 0 " ., 'd I" a l' 't '~. ue reve1a um eXlstIr aCl enta. 1m] e e a
em potenCla, q . . . f d~ . u operarao do intelecto que flmtlza a orma epotencla 0 ~
perfeic;ao.

Assim, 0 espac;o - tempo, como esquema abstracto,
apresenta-se como ente de razao, mas c?m fundamento real.

o ser de razao e 0 que eXlste formalmente no
inte1ecto, mas fundamentando-se na ordem real. A conexao
espacio-temporal existe no intelecto.

Contudo, a conexao e uma rela~ao abstracta,
constituida por dois termos, que SaD conceitos
transcendentais e universais, porque 0 espac;o e 0 tempo saD
variaveis. Tambem, a conexao se-lo-a, porque forma de
perfeic;ao como existir do E - T e limite potencial do
acontecimento.

3.4 - a fundamento real e cada "ponto-instante" dos
acontecimentos que se revela no "ds2", uma vez que este se
caracteriza por variaveis (x, r, z, ict) que representam leis
gerais dos fenomenos ffsicos.

Nao obstante, os acontecimentos da ordem real sao
espacio-temporais, enquanto conexos. Nenhuma ac~ao ffsica
se ope:a somente no espa~o puro a tres dimens6es ou se
transmlte com vel 'd d . f' . .OCI a e 10 lmta, ASSllll se fundamentam
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os conceitos abstractos do espac;o-tempo, enquanto conexos
ou seja, como continuos a 4-dimens5es, '

Mas, predicamentalmente, a categoria da conexao E~
Tea "relac;ao", que e transcendental, uma vez que se opera
entre termos correlativos,

A forma geometrica do continuo E-T, a 4-
dimens5es, funda-se em dois grupos de leis do movimento e
do campo, que diferem de forma total e realmente do
Universo, onde acontecem os movimentos e os fen6menos.
Aqui trata-se do espa~o de forma riemanniana, visto que as
equa~5es da gravitac;ao exigem urn espac;o-tempo curvo.

Mas, a hip6tese do espac;o e do tempo euclidianos
conduz a antinomias insoluveis, como 0 infinito actual. As
estruturas euclidianas diferem da forma geometrica do
pr6prio Universo, sendo infinito e ilimitado, porque "curvo"
e fechado sobre si mesmo. Infere-se como limite de urn E4

(hiper-espa~o a 4-dimens5es), ou seja, urn ~3 curvo onde
existimos como entes tri-dimensionais.

Com efeito, nao podemos imaginar a 4a dimensao,
que ficaria para dentro e para fora do nosso Mundo, como
limite curvo a 3-dimens5es segundo uma hiper-esfera a 4-
dimens5es.

A Relatividade, quer restrita quer generalizada,
confirma a tese de que os conceitos do espa~o e do tempo se
determinam pela experiencia e se desenvolvem pelo
progresso da fisica, obrigando a substituir a forma intuitiva e
absoluta pOl' uma nova entidade, onde espa90 e tempo sao
"relativos" pelo cron6tropo de Minkowsky.

Poderiamos, realmente, chamar a Relatividade uma
"teoria do absoluto ffsico". Trata-se, pois, de uma teoria
matemcitica, que se descreve num contexto espacio-

, d Einstein: FlIlldamelltos Filos6Jicos
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I . 'd de restrita de Elllstem con Irma, pe 0A Re aUVl a
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metodo ClenU lCO, J ~

absolutooS. e 0 tempo nao san realidades absolutas em
espac;o '

. b' t tes e independentes dos corpos reats e seusSl su SlSen
movimentos.

3.5 _ 0 acontecimento e continuo pel0 conceito de
limite a Cantor (conexao convergente dos P-I) ou pelo
conceito de corte a Dedekind.

4

o acontecimento cinematico, enquanto continuo, e
complexo porque formado por dois graus, 0 espacial
(E H a)e 0 temporal ou continuo fluente (T H ~i).

Pel0 conceito de limite a Cantor, partiremos de uma
sucessao contingente de Cauchy, 0 termo geral (P-I)n, duma
serie convergente, tende para zero sempre que n cresce
indefi nidamente. 5

De acordo com este criterio de convergencia,
poderemos estabelecer uma soma de sucess5es:

4 Cara a B J '- •T' <; fi ' " Lu;oes de Agebra e Analise Volume I 4° edi<;ao
5 Ipogr~ la Matem<hica, Lisboa 1950 83-8'4 ' ,

Cr. IbIdem, 315, '"
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Sendo (P-I), numero real imagimirio d
correspondencia de dois termos, gera-se uma nova sintes:
(P-I)n, que cobre as "lacunas" no conjunto dos numeros
complexos. A sucessao e complexa (R, I) devido a ser limite
comum de duas sucessoes transfinitas convergentes.

Vma sucessao decrescente (P-I)n-I e outra crescente
(P-I)n+1determinam urn limite comum e preenchimento das
lacunas pelo (P-I) ---7 (R, I), dado que R e urn numero real e
o numero imaginario corresponde ao tempo: 1. Segundo a
dicotomia, registar-se-ia uma serie infinita de passagens.

A divisibilidade dos (P-I)n s6 satisfaz a condi9ao da
densidade. 0 continuo do acontecimento ffsico-matematico
e constituido por infinitesimos espacio-temporais em
potencia.

A serie cinematica do acontecimento e convergente.
Mas, 0 acontecimento, em repouso, e descontinuo ou
denso.6

Assim, segundo a densidade, dados dois elementos
(r) e (s), arbitrariamente vizinhos, existem entre eles um
numero infinito de caracteristicas da mesma natureza. Mas,
verificando-se tal propriedade, na linha cinematica, s6
provaria a divisibilidade ate ao infinito do espa90 e do
tempo.

4 - TRANSFORMAr;OES DE LORENTZ: DOMINIO
EPISTEMOLOGICO

A verifica9ao experimental dos resultados das
transforma90es de Lorentz serve como confirma9ao te6rica
dos princfpios da teoria da Relatividade Especial. A
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d leis da ffsica mantem a sua
estrutura e forma aSuese justifiquem as transforma<;oes

al'dade sempre q d' ' Iunivers I . 11'dade das leis con lClona-se pe asA Unlversa ,de Lorentz. _ d Lorentz. Com efelto, estas
f maroes e 'trans or. ~ _0 conditio sine qua non para as leIS da

tologlcamente sa ' d f"on, t nsforma90es de Lorentz, as leIS a lSlca
ffslca. Sem as ra .

, contI'ngentes e partlculares.senam - " " 'As transforma90es de Lorentz saGJUl:OSsmtetl~os a
, 'f damentados uma vez que san enunctados

postenon un ', que determinam a forma como se encontram as
progress1vos , .
leis na natureza flslca. -

Ontologicamente, as transforma90es de Lorentz,
aIem de se fundamentarem nas categorias da ne~essidade e
da rela<;ao, exprimem-se na quantidade e na qualldade. Mas,
a grande inferencia ontol6gica reside na "necessidade" e na
universalidade dos sistemas inerciais. As transforma90es de
Lorentz sao fun90es dos princfpios da homogeneidade e da
isotropia do espa90-tempo.

A tradu9ao da descri9ao de 0 para 0' chama-se
transforma<;ao de coordenadas do observador fixo em 0
para um observador 0' em movimento. Poderemos
apresentar estas como uma especie de "dicionario
matematico", que esta apto para comparar 0 com 0',

Da-se, assim, uma orienta<;ao global a forma como
podemos fazer para chamar as leis da natureza descri<;oes de
acontecimentos ffsicos em observadores inerciais diferentes
e chegaremos a determinar a natureza das transforma<;oes de
um referencial fixo num em movimento.

" ,1!ma transforma9ao de coordenadas, tal como um
dlclo~arlo, refere a mudan<;a de significado das coordenadas
nas leISda ffsica.



As transforma~6es de coordenadas d~ Lorentz san 0
diciomirio 16gico da covariancia e da invariancia das leis da
ffsica, emprestando nova semantica a estas, Poderemos ter
um diciomirio da covariancia, onde todas as leis da natureza
sejarn irnutaveis, transformando estas, em linguagem
maternMica, para outro sistema inercial de refcrencia.

Os ffsicos, entre Newton e Einstein, a¢eitaram as leis
ffsicas, como con'ectas, dizendo que nao hav~ria razao para
rejeitar as transforma~6es de Galileu, considerando 0 espa~o
e 0 tempo absolutos.

Com efeito, se nos limitarmos as leis que governarn
o movimento dos corpos, entao teremos todas as raz6es para
aceitar os conceitos de Newton do espa~o e do tempo
absolutos, conduzindo-nos as transforma~6es de Galileu,
que nos orientam para as leis do movimento.

o principio da "invariancia" tornou-se instrumento
necessario nas maos dos ffsicos, porque imp6em condi~6es
as leis. 0 principio da invariancia permite urn juizo modal
sobre a forma como se transformam as leis da fisica.

As transforma~6es, que Einstein derivou
independenternente segundo urn ponto de vista mais gera1 e
universal, foram introduzidas por Lorentz e consideram-se ......J _
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A fim de se encontrar este dicionario, segUlrernos
tres regras:

o dicionario da invariancia esta conforme a
l6gica, sendo consistente;
Estani conforme as leis da algebra e da
geometria;
Nao contradiz leis conhecidas sobre 0 espa~o e 0

tempo.

. '. FUlldamelltos Filos6jicos
't de ElIlstelll.

Relatividade Restrl a

- .,' todos os fen6menos, sendo
. apllcavels a ~ b" dniversals e e 0 tempo no am Ito os

com? hU para tratar 0 espa~o
camIn 0 d' Amicos. _
f 0'menos electro In~ correctas as transforma~oesen onslderou ILorentz c . t mecanicos govern ados pe 0

nteClmen os ' d"galilaicas para aco absolutos. Porem, para os emms
espa<;o e pel~. temP:de se regista a constante da ve10c!dade
dominios da fISlca, 0,. novo grupo de transforma~ao de

a necessano dda luz, ser l' arao aos fen6menos a natureza.
d ara dar exp IC ~ '" dcoordena as P 6es de Lorentz, no domlOlo a

As tran_sforma<;proprium que orientam todo 0
re1atividade, san um't' 0 possibilitando uma nova visao

atismo materna IC , .
esquem .~ . d l' da ffsica e consequente lelturada covarlancla as elS
epistemol6gica.

Einstein, no prelUdio ao artigo de 1905, que ma:c.a 0
inicio de uma das teorias mais fluorescentes de to~a a fIS.IC~,
e de que celebramos 0 centenario da sua elabora~ao, deflOlU
as linhas orientadoras sobre a electrodinamica dos corpos

" " t" "que seem movimento. E fe-lo demarcando as aSSlme nas
inferem relativamente a corpos em movimento, imp?stas
pela electrodinamica. Ao determinar este ideario, CarnlO?a-
se na certeza e objectividade onde 0 seu modelo sera a
sintese entre dois pontos da natureza fisica, colocando-se
dialecticamente entre a tese (a Mecanica Classica) e a
antitese dos fen6menos electrodinamicos.

Einstein elevou a categoria de postulado uma
suposi~ao que se chamou de principio da relatividade e
introduziu urn postulado aparentemente incompatfvel,
segundo 0 qual a luz, no espa~o vazio, se propaga com
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velocidade determinada e independente do estado d
movimento e da fonte luminosa. Estes dois postulado
foram suficientes para chegar a uma electrodinamica do
corpos em movimento livre de contradivoes. A introduva
de um eter luminifero revelar-se-a superf!uo devido a
resultado negativo da experiencia de Micbelson-Morley.
Nao obstante, a ideia de invariancia, centro da teoria d
Relatividade, ja pairava no espirito de Leibniz e de Galileu.
Mas, foi 0 genio de Einstein que explicitou tal princfpio e 0

elevou a categoria de postulado (com 0 nome de principio
da relatividade). 7

o modelo da Relatividade restrita, como nova forma
de escrever as leis da fisica, inscreve-se na simplicidade da
geometria pseudo-euclidiana, como se justifica pelo
cron6tropo de Minkowsky.8 Einstein encontrava-se num
dilema gnoseol6gico, pOl"que as leis da Mecanica, onde
radicava a teoria mecanicista do Universo, na passagem de
urn sistema em repouso para outro animado de transla<;ao
uniforme em rela<;ao ao primeiro, exigiam nao s6 uma
transforma<;ao de coordenadas, como tambem nova slntese
do espa<;o e do tempo, uma vez que a ffsica classica
conhecia um s6 tempo.

A ideia dos fisicos do seculo XIX, concebendo um
suporte de propagavao das ondas electromagneticas (0 eter),
tal como Platao e Arist6teles, radicava num meio
omnipresente. Este foi desvanecido pelos resultados
negativos da experiencia de Michelson-Morley, dando
possibilidades a processar-se uma generalizavao no grupo de
transformavao de coordenadas de Galileu.

7 Cf. Dive, P., Les Interpretations Physiques de La The6rie d'Einsteil1,
Dunod, Paris, 1985, 45-46.
8 Cf. Ibidem, 50-60.

E. 'teill· FUlldamentos Filos6jtCOS
.' d Restrita de ms· .

Relaftvlda e

_ d transformavao, que permitem,
As relavoes bel cl·das no referencial S, determinar

d'd s esta e e .segundo me I ~ mesmo acontecimento e feltas pOl'
resultados relatlVOS aOfrencial S' obedecem ao classico

. dor no re e ' .urn obselva -0 de coordenadas de Gahleu. Estas
d transforma<;a . ,.grupO e _ _ tais que dados os pnnclplOs da

f rma<;oes san ' . .trans
A

0.. N ton nao ha experiencIa que penmta
Mecamca de ew, , . 9

1 ' 0 sistema que esta em movlmento.
afirrnar qua sera . M A· dEinstein englobou, numa unica teona, a ecamca. e

6 t' ca e a Electrodinamica de Max well. Asslm,
Newton, a pl.. . ·f· d'·t de apresentar a pnmeua teona um lca ora,
teve 0 men 0e antevendo 0 que, neste momento, se passa aocomo qu ., - F' .
tentar-se uma teoria geral de umflcavao da lSlca entre
Relatividade e Mecanica Quantica.
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Cf. Born MD' R L "

Berlin 196'9 2·' Ie e atlvltaetstheorie des Einsteins, Springer-Verlag,
, , 06-208.


