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FILOSOFIA D~ FISICA MODERNA:
A A REVOLU<;AO EINSTEINIANA

o nome de Einstein esta intimamente ligado
a uma das mais profundas revolw;oes do nosso
seculo: sua teoria da relatividade geral e restrita,
suas contribui<;oes a mecanica quantica com a
teoria do quanta de luz, entre outras. Suas ideias
trouxeram modifica<;oes ate entao inimaginaveis em
nossa forma de pensar e entender 0 mundo. Desde
entao, 0 mundo ja nao e mais 0 mesmo. Nao se pode
mais pensar a realidade e 0 universo no qual
estamos inseridos sem levar em considera<;ao as
ideias do fisico alemao. Eis a tarefa da filosofia. Eis
o importante e ingreme caminho que espera 0

filosofo, se niio quiser se perder em meio a vas
especulat;oes de carater unicamente retorico. Com
este artigo, pretendemos entender um pouco da
Filosofia que esta por tras da revolu<;ao
einsteiniana. Dos pressupostos basicos e
fundamentais de suas teorias que revolucionaram 0

modo de pensar do homem moderno.

M ,Palavras-chave: Relatividade, Espa<;o-Tempo,
meria, Ontologia.:---
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Albert Einstein apareceu no ceu do seculo XX como u
cometa, e sua Teoria da Relatividade riscou 0 finnamen
noturno como um meteoro, que explodiu sobre a terra. f{
meio seculo que todo 0 mundo olha, estupefato, para ess
fenomenos, mas ninguem compreendeu nada. Em 1945/6

quando eu estava com Einstein na Universidade
Princeton, os professores de alto gabarito diziam que n~
havia meia duzia de homens capazes de compreender

teorias dele. Vm deles teve a sinceridade de dizer que nli
havia um s6 - Huberto Rohde

A revolu~ao cientffica iniciada com Galileu e qu
alcan~ou seu auge com Sir. Isaac Newton, modificou
velha concep~ao da Idade Media, exercendo grand
influencia na hist6ria do pensamento cientffico e filos6fico
Toda a evolu~ao de nossas ideias sobre a maneira pela qu
imagimlvamos a natureza podia ser concebida como u
desenvolvimento das ideias newtonianas.

No sistema newtoniano, a realidade ffsica s
caracteriza pelos conceitos de espa~o, tempo, ponto
materiais (concep~ao atomistica) e for~a. Segundo Newton
os fenomenos ffsicos devem ser interpretados com
movimentos de pontos materiais no espa~o, movimento
regidos por leis. Muito naturalmente, a apreensao de corpO
perceptfveis deu origem ao conceito de ponto material. Co
a imensa revolu~ao que traz os nomes de Faraday, Ampef
Maxwell e Hertz, a ideia da realidade ffsica deixa de se
puramente atomica, passando a utilizar 0 conceito de campo
Entretanto, os esfor~os dos ffsicos na epoca eram 0 d
estabelecer os princfpios ffsicos da natureza em base
mecanicas.
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A teoria da eletricidade de Maxwell ataca e abala
pela primeira vez a doutrina do movimento de
Newton, considerada como programa de toda a
ffsica te6rica. Verifica-se que as a~5es
recfprocas, exercidas entre os corpos pOl' COl'POS
eletricos e magneticos, nao dependem de COl'POS
agindo a distancia instantaneamente, mas sao
provocados pOI' opera~5es que se propagam
atraves do espa~o com uma velocidade finita.
Pe1a concep~ao de Faraday, estabelece-se que
existe, ao lado do ponto material e de seu
movimento, uma nova especie de objetos ffsicos
reais; dao-Ihe 0 nome de 'campo'. Procura-se
imediatamente concebe-Io, fundando-se sobre a
concep~ao mecanica, como urn estado (de
movimento ou de constrangimento) mecanico de
urn fluido hipotetico (0 eter) que encheria 0

espa~o. Mas esta interpreta~ao, apesar dos
esfor~os mais teimosos, nao da resultado. Entao
viram-se obrigados, pouco a pouco, a conceber 0

'campo eletromagnetico' como 0 elemento
ultimo, irredutivel, da realidade ffsica. H. Hertz
conseguiu isolar 0 conceito de campo de todo 0

arsenal formado pelos conceitos da mecanica.
Percebe sua fun~ao, e the devemos este
progresso. Enfim H. A. Lorentz pode isolar 0

campo de seu suporte material. Com efeito,
segundo H. A. Lorentz, 0 suporte do campo e
figurado apenas pelo espa~o ffsico vazio ou eter.
Mas 0 eter, ja na mecanica de Newton, nao foi
purificado de todas as fun~5es ffsicas. Esta



evolw;ao chega entao ao fim e ninguem
acredita nas a~5es a distancia diretas
instantaneas, nem mesmo no dominio d
gravita~ao. E no entanto, par faha de fato
suficientemente conhecidos, nenhuma teoria d
campo foi tentada a partir da gravita~ao de mod
unilateral (EINSTEIN, 1981, p. 189).

No infcio do seculo XX a ffsica atravessou
grave crise, tendo sofrido fortes abalos sobre seu
fundamentos, que se acreditavam inviolaveis. 0 nome d
Einstein esta intimamente relacionado com estes abalos qu
mudariam para sempre nossas concep~5es de mundo. 0 an
de 1905 tern sido considerado pela comunidade de ffsicos d
todo 0 mundo como 0 "ano milagroso de Einstein'" - Annu
Mirabilis. As reflex5es de urn funcionario de patentes d
Berna revolucionariam 0 mundo.

Foi em 1905 que Einstein publicou nos Annalen der
Physik uma serie de artigos de grande importancia para 0

desenvolvimento posterior de suas ideias: 0 primeiro, que
aparece em mar~o de 1905, discorria sobre 0 conceito dos
quanta de luz2 - 0 efeito fotoeletrico - ou seja, a energia da
radia~ao eletromagnetica e descontfnua, isto e, repartida eI1l

I 0 ana de 2005 roi declarado pela comunidade internacional de ffsicoS

como 0 "Ano da Ffsica", conforme a revista Scientific American do
Brasil, n. 29, outubro de 2004, resoluyao que foi aceita pela ONU, erll

homenagem ao centenario de Einstein, devido aos grandes trabalhos por
ele desenvolvidos.
2 I I de maryo: "Sobre um ponto de vista heurfstieo relativo a gerac;iiOe
a transformac;ao da luz".
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discretos, os quanta de luz, onde aparece 0 conceito

paco~es 0 termo foton, na realidade, e de 1926. Antes
d foton. . . d d .~ falava-se em quantum de luz. Emstel.n e UZI~ ~ma
dlsso, -0 matematica para descrever 0 efelto fotoeletnco,
xpressa d 1 '1' Ie OS eh~trons sao arrancados e p acas meta lcas pe a

~01'dq~eciade radia~ao, 0 que Ihe valeu 0 Premio Nobel de
lOCI en
Ffsica de 1921. ., 3o segundo e 0 tercelro artlgos tern haver com sua

de doutoramento apresentada em 30 de abril de 1905 natese . .,
Uoiversidade de Zunque e depois envlada aos Annalen.

E'nstein apresenta a hipotese sobre 0 movimento das
I .

moleculas com a analise do movimento browmano,
possibilitando a confirma~ao experimental definitiva. da
existencia de atomos e moleculas, embara se possa dlzer
que, "0 triunfo da teoria at6mica" so tenha sido declarada
em 1913, apos tres anos de pesquisas e experimentos, por
Jean Perrin.

J'avais pour principal objectif... de trouver des
faits qui confirmeraient dans toute la mesure du
possible l' existence d' atomes de taille finie
determinee ... La [verification experimental de la]
loi, statisque... du mouvement brownien ...
doublee de la determination par Planck de la
vraie dimension des molecules a partir de la loi
du rayonnement... convainquit les sceptiques qui,
tels Ostwald et Mach, etaient encore a l' epoque

--3 Re -. --------
dete;pectlvamente, 30 de abril: Tese de doutorado - "Sobre uma nova
I/Iov·rnlnarilo das dimensi5es moleeulares"; II de maio: "Sobre 0

lrnento d . . ,f'.POStulad e partteulas suspensas em flutdos em repouso eOl1.Jorme
a pela teoria cinetiea do calor".



fort nombreux a douter de la realite de l'atol1l
(In: HOFFMANN, 1975, p. 68t

o quarto artigo apareceu em junho, estabelecendo
bases da re1atividade especials, unificando a mecanic
(modificando suas bases) e a eletrodinamica. A equa<;aoE
mc2 surgi u em 1907, reformulada do ultimo artigo de 19056

Tratava da conserva<;ao da massa e da energia e desenvolvi
o artigo da relatividade especial demonstrando
equivalencia entre materia e energia7

. F6rmula esta que se
a origem do desenvo1vimento da utiliza<;ao da energi
nuclear para fins civis ou mi1itares.

4 Eu tinha pOl' principal objetivo ... encontrar jatas que conjirmassem n
lIIedida do possive! a existencia de atom os de tamanho fin it
deterlllinado ... A [verificar;iio experill1enlal da} lei estatfstica ... d
IIlOvilllenfo browniano ... junto com a deferminar;iio pOl' Planck da
verdadeira dilllensiio das moleculas a partir da lei de radiar;iio...
convenceu os cepticos que, tal como Ostwald e Mach, eram ainda
epoca lI1uifOnUlI1eroros ern duvidar da realidade do atomo. Citac;ao d
Einslein, (traduc;ao nossa).
530 de junho: "Sobre a eletrodinamica dos corpos em movimentos".
6 27 de setembro: "A inercia de um corpo depende de seu conteudo de
energia?".
7 No infcio do seculo XX, com a formulac;ao da leoria da relatividade,
lei de conservac;ao da massa mereceu pequeno reparo. As variac;oes d
energia que ocorrem durante as transformac;oes qufmicas resultam d
lransformac;oes de massa. Assim, se uma reac;ao qufmica libera energia
porque uma mass a 111 transformou-se em energia. A luz da teoria .
Einslein, podemos enunciar a lei da conservac;ao da massa e da energ1

Numa transforll1ar;iio qufmica, a soma das massas e energias do
reagentes e sempre igual a soma das massas e energias dos produtos.
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Einstein ja havia come<;ado a :efletir sobre

A

sua teoria
. l'dade procurando estende-Ia ao fenomeno da

d relatlV 8 / .
a . d desde 1907, mas para tal eram necessarlOSvida e / . / .

gra. s conhecimentos em matematlca. E somente ao fUll
rnaJOre ." / 4' d a915 que Ell1stell1 ]fa Olerecer ao mun 0 uma nov
?e 1 tadio sobre 0 fenomeno da queda dos cm"pos. Amterpre ~ /. .

ravitacional e devlda a uma deformldade do espa<;o
for~a g . d"ftoroo dos corpos, ou seJa, urn corpo mo 1 lca 0 espa<;o
em u redor 0 que explica porque todos os cm"pos, qua1quer
~~ '. -seja sua massa, cmam com a mesma acelera<;ao. Emi~~6,Einstein envia a revista Annalen der Physik a primeira
exposi<;ao sistematica da relati vidade geral: "Os
fundamentos da teoria da Relatividade Geral".

A teoria especial reconciliou as disparidades da
mecanica newtoniana e do eletromagnetismo
maxwelliano, mas s6 para os cm'pos em
movimento uniforme, que viajam em velocidades
constantes em linha reta. Era necessaria uma
teona da relatividade geral para 0 mundo real, no
qual os cm"pos mudam de velocidade e dire<;ao -
em outras palavras, ela teria de levar em conta os
efeitos da acelera<;ao, incluindo a mais universal

8
Em 1907, Einstein declara ter lido uma das ideias mais felizes de sua

vida. E 0 ano em que ele descobre 0 princfpio de equivalencia para os
Sistemas medinicos uniformemenle acelerados, eSlendendo este
~nncfpio aos fenomenos elelromagnelicos. "Em seu principio da
qqUIValencia, de 1907 Einstein rebatia a tcoria, ate entao inabal:ivel, de

ue havia d" ' 0 0 I / I Ipeso d 01S llpos de massa: a massa gravltaclOna , rcsponsave pc 0

resp ~ uma bola de chumbo, por exemplo; e a massa merclal,
allr~nsavel pela resistencia da mesma bola a acelerac;ao. 0 nsico

aVa que s6 havia um lipo de massa". (GALISON, 2004, p. 40).



das acelera~6es, a gravidade (STYX, 2004, P.
28).

A relatividade geral teve muitas conseqiH~ncias qUe
foram verificadas atraves dos anos e confirmadas pela
observac;ao, pOl' mais estranhas que algumas possal1l
parecer. Assim, verificou-se que 0 tempo nao e absoluto; ele
parece andar mais depressa para um observador que esta
olhando urn corpo que viaja muito depressa em rela~ao a
ele, observador. Isso foi constatado usando-se os modernos
rel6gios atomicos de grande precisao. Corpos que se movem
muito depressa em relac;ao a um observador tambem
parecem crescer em massa, como foi confirmado po
medidas feitas em aceleradores de partfculas, onde a
partfculas nucleares SaDaceleradas ate velocidades que sao
uma fra~ao apreciavel da velocidade da luz. Pois aqui, como
em todos os casos, esses efeitos da relatividade s6 sao
notados quando as velocidades envolvidas SaD realment
muito grandes. Em um foguete espacial que desenvolva uma
velocidade pr6xima da luz, todos os corpos se contraem ao
mover-se; a contrac;ao de um objeto em movimento aumenta
proporcionalmente a velocidade. .

Talvez a mais espetacular, e certamente malS
significativa, das 'predic;6es' da relatividade geral tenha sido
a curvatura da luz das estrelas. N6s pensamos na luz
viajando em linha reta, mas, se 0 espac;o e curvo, 0 trajeto da
luz sera uma curva; mais particularmente, se a luz pass~
perto de um corpo macic;o como 0 Sol, entao 0 espac;o ser~
mais curvo e a luz ira viajar em um percurso que se v~
desviar ainda mais da linha reta. Um eclipse total do Sol e
uma ocasiao ideal para se observar tal efeito, e foi 0 que
aconteceu em 1919.
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ASPECTOS ONTOLOGICOS DA
oS ToNIANA E EINSTEINIANA
NEW

C a teoria da relatividade e a mecanica quantica,
om R I -dificac;ao tao profunda quanto a evo uc;ao

uma 'f~o do sec XVII OCOITeuem nossa visao de mundo.
CientI lca '. d'

. da relatividade fO! uma das duas gran es veltentes
A teona 'd d sar. tigarao ffsica que revoluclOnou 0 mo 0 e penda lOves ~
do homem ocidental, sobretudo.. " ."

Ho'e nos referimos ao umverso newtomano e ao
. '~einsteiniano" - 0 primeiro e um mundo deumvcrso .

absolutos, 0 segundo de relatividades. No umverso
newtoniano, 0 tempo fIui inexoravelmente, ser::pre na
mesma medida, agora e para sempre. Sem excec;ao,. t~do
efeito tem uma causa. 0 futuro e perfeitamente prevlslvel
com base no passado. No universo einsteiniano, 0 tempo
nao e absoluto. 0 fIuxo temporal depende do observador.
Alem disso, de acordo com a nova ffsica quantica que
Einstein ajudou a estabelecer, a despeito de ,suas reser~as,. as
incertezas intrinsecas da natureza em myel subatomlco
impedem a previsao do futuro. As certezas devem ser
substitufdas pelas probabilidades. 0 grande genio alemao
parece, aqui, haver falhado em sua intuic;ao. Einstein nunca
aceitou decisivamente esse carater probabilfstico da
mecanica quantica, donde resultou sua tao mencionada
frase: "Deus nao joga dados".

o carater estatistico dessa teoria origina
necessariamente da insuficiencia da descric;ao
dos sistemas na mecanica dos quanta, e nao
haveria motivo algum para pressupor que, no
futuro a fisica viesse a ter como fundamento,



basico a estatfstica. Em minha opiniao, a teoria
contemporanea dos quanta representa a melhor
formular;ao do relacionamento, dados certos
conceitos basicos fixos provindos quase todos da
mecanica classica. Entretanto, acredito que essa
teoria nao oferece urn ponto de partida
apropriado para 0 desenvolvimento futuro. Neste
ponto, minhas expectativas desviam-se bastante
das expectativas dos ffsicos contemporaneos.
Estao convencidos de que e impossfvel explicar
aspectos essenciais dos fen6menos dos quan
(mudanr;as aparentemente descontfnuas de um
sistema e nao determinadas no tempo, qualidade
simultaneamente corpusculares e ondulat6rias
dos transportadores elementares de energia) com
uma teoria que descreve 0 estado real das coisas
[objetos] por meio de funr;oes contfnuas de
espar;o para as quais sac validas equar;oes
diferenciais... Acima de tudo, entretanto,
acreditam que 0 carater aparentemente
descontfnuo dos processos elementares s6 podem
ser descritos pOl' meio de uma teoria
essencialmente estatfstica, na qual as mudanr;as
descontfnuas dos sistemas sac explicadas pe1as
mudanr;as contfnuas das probabilidades dos
possfveis estados (EINSTEIN, 1982, p. 82 e 83).

o desenvolvimento das ideias de Einstein
modificaram a filosofia da ffsica modern a em seu aspecto
ontol6gico, quer dizer, no que tange ao objeto do
conhecimento cientffico, alterando radicalmente a teoria
filos6fica de espa90 e tempo, a rela9ao destes com a materia,
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rDpreensao da natureza fundamental da materia; e
e ~t~~OI6gico, no que diz respeito a rela9ao entre 0
eplS . t como conhecedor, e 0 objeto (a realidade), a ser.entJs a, _ . _ .
CI 'da mas do qual nao lremos nos ocupar senao mUltoonhec1 , .. ..,
c . mente, pouco malS adlante, neste artlgo. Fot na teonableve ~ . ~.-etatividade e na mecamca quanttca que ocorreram
da I . d·· . ddanras fundamentals no que lZ respelto ao conceIto e
IUU or h ~ I

lidade e de como con ece- a.
rea d· ·d I . dOs problemas levantados e ISCUtlos pe a teona a
elatividade e as conseqtiencias da revolu9ao einsteiniana

~stao essencialmente vinculados as implica90es filos6ficas
da ffsica modern a e a nos sa visao de mundo. Disso resulta
claro a importancia de entender a filosofia da fisica
moderna. A importancia da teoria da relatividade e
evidenciada por toda a comunidade de ffsicos, entre eles,
Alan Kostelecky: "A teoria da relatividade esta no amago
das teorias fundamentais da ffsica" (KOSTELECKY, 2004,
p.73).

Curiosamente, se por urn lade Einstein contesta os
principios mais fundamentais da mecanica newtoniana em
seu carateI' absolutista, nao podemos deixar passar que, por
outro lado, Einstein retoma 0 carater granular da
constitui9ao da natureza da luz defendida por Newton,
contestada pOl'Huygens, e abandonada ap6s a comprova9ao
a partir dos experimentos de Thomas Young do carater
ondulat6rio da natureza da luz.

Para Newton, a luz consistia de urn fIuxo de
partfculas, ao passo que Huygens defendia 0 carater
onctulat6rio da luz. 0 experimento de Young, ou como
~arnb.em e conhecido, 0 experimento da fenda dupla,
conslstia em fazer urn raio de luz incidir sobre uma barreira
°rn duas fendas; a luz que passava pOl'elas e registrada em



uma placa fotografica. 0 experimento da fenda dUPla
demonstrou que a luz se comportava como onda e a
interpreta<;ao da luz como onda foi matematicamente
demonstrada por Maxwell.

Em 1900, Max Planck anunciou a teoria dos quanta:
a energia das ondas eletromagneticas e emitida e absorvida
de forma descontinua, em pequenos pacotes discretos, os
quanta. Ao descobrir a propriedade que alguns metais
possuem de emitir eletrons sob 0 efeito da radia<;ao
luminosa, 0 efeito fotoeletrico (ver mais acima 0 primeiro
artigo de Einstein que the deu 0 Premio Nobel de 1921),
Einstein considerou a teoria de Planck lan<;ando mao do
conceito de quanta de luz. Einstein sugeriu que se tratasse a
luz da mesma maneira como Planck tratara a energia das
ondas, ou seja, aplicando-se a ela a descri<;ao granulada.
Segundo Einstein, um raio de luz deve ser visto como urn
feixe de graos minimos, os fotans. Assim, Einstein provocou
a ressurrei<;ao do modelo dos corpusculos newtonianos com
a incorpora<;ao do f6ton.

o efeito fotoeletrico revela que a luz tern
caracteristicas de particula. A experiencia das
duas fendas revela que a luz manifesta as
propriedades de interferencia das ondas. Em
conjunto, elas moW"am que a luz tern
propriedades tanto de onda quanta de particula.
o mundo microsc6pico nos obriga a desfazer-nos
da nossa intui<;ao de que uma coisa ou e uma
particula ou e uma onda e aceitar a possibilidade
de que seja partfcula e onda ao mesmo tempO
(GREENE, 2001, p. 123).

A Filosofia da Frsica Moderna: A Revoillfiio Einsteiniana

~

Em 1923, De Broglie sugeriu que a dualidade onda-
/ la nao se aplicava somente a luz, mas a materia de

partlcIJodogeral e ganhou 0 premio Nobel de 1929 pelo
um m , . 'd ,. 9. nvolvimento do esquema matematlco e suas I elas .
des

e
tais ideias, a ffsica se viu obrigada a encarar de frente a

Com 'd d '1'ncertante ideia de que a reah a e, em seu mve mmsdesco , .
d mental tern um carateI' dual, quer dlZer, corpuscular-fun a ' .

dulat6rio. Assim como 0 enorme valor de c (a velocldade
~n luz) oculta em grande medida, a verdadeira natureza do
e:pa<;o e do tempo, 0 valor mfni~~ de Ii (a ~~nstante de
Planck) oculta os aspectos ondulatonos da matena no mudo
cotidiano. Ideia que Einstein ajudou a estabelecer ao
postular 0 conceito dos quanta de luz.

A INTUI9AO E A UNIDADE ONTOLOGICA
ORIGINA.RIA

Vma das constantes preocupa<;6es, filos6ficas e
cientfficas, de Einstein, dizia respeito ao funcionamento e a
origem do universo. Depois da relatividade geral, Einstein
investiu, sem grande sucesso, numa teoria que unificasse a
teoria da relatividade geral (gravita<;ao) e 0

eletromagnetismo. Trata-se da teoria do campo unificado1o.

9 "Ele pensou que se a equa<;ao E = mc2 relaciona massa e energia e se 0

proprio Einstein e Planck relacionaram energia a freqiiencia das ondas,
entao, combinando-se as duas coisas, a mass a tambem deveria ter uma
~ncarna<;aoondulat6ria ... Einstein aceitou imediatamente essa ideia de
10eE~roglie'" GREENE, op cit., p. 124.

Jnstein morreu sem ter conseguido demonstrar analiticamcnte a ideia
~b. a qual depositava profunda certeza intuitiva: uma Teoria do Call/po
n l1ificado. Einstein via a Unidade do Universo, mas 0 Universo--111p-.·
real~lco-analftico nao Ihe permitia ver atraves da pluralidadc a unidade

o cosmos.



"0 ultimo passo dado pela teoria da relatividade di~
respeito a teoria unitaria do campo" (EINSTEIN, 1984, P.
6). 0 prop6sito de Einstein era unificar 0 conceito de campo
da teoria eletromagnetica de Faraday e Maxwell Corn a
teoria do campo relativista, uma vez qu~ a teoria da
relatividade geral e, tambem ela, uma teoria de campo. Na
realidade, "0 seu desenvolvimento nao teria sido possivel
numa teoria de a90es a distancia exercida pOl' pontos
materias" (EINSTEIN, 1984, p. 169). Einstein passou da
teoria da relatividade restrita para a teoria da relatividade
geral e dedicou longos anos de sua vida a teoria do campo
unitario. "Antes dele (Maxwell), eu concebo 0 real fisico ...
como urn conjunto de pontos materiais ... Depois dele, eu
concebo 0 real ffsico representado pOl' campos continuos,
nao explicaveis mecanicamente, mas regulados por
equa90es diferenciais parciais" (EINSTEIN, 1981, p. 196).

Essa pesquisa nao poderia deixar de ser conduzida
pOl' uma especie de intuirr'{io de que 0 universo e regido por
leis elementares. Intui9aO que encontramos, por exemplo, na
origem da filosofia, com os fi16sofos pre-socr:iticos. Tal
como declara Nietzsche, pOl' tras da ideia de Tales de
Mileto, de que "tudo e agua", reside uma intui9ao originaria
que encontramos em muitos fi16sofos e na qual esta contida
em germen 0 pensamento de que "Tudo e UIJ1"; consiste de
uma representa9ao, urn postulado metafisicp (ontoI6gico).
de unidade atraves da hip6tese da agua.

Esta certeza, visao intuitiva, da harmonia do
universo permeia toda a obra e os esfor90s de Einstein, tal
como ele mesmo declara. Na realidade, 0 espirito cientificO,
para Einstein, nao existe sem uma religiosidade c6smica.
Uma religiosidade que se distingue da cren9a das multidoes
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onsideram urn Deus antropom6rfico II. A religiosidade
que ~entista consiste em extasiar-se diante da harmonia das
d~ c~a natureza, que revelam uma inteligencia superior a
leIS E .

d S os pensamentos humanos. ste sentImento se
roO . 1 . ,.

para inclUSIve, com aque e que ammou os espmtoscom '
criadores religiosos de todos os tempos. Embora, em alguns

omentos, Einstein pare9a nao saber reconhecer 0
:ntimento que anima aqueles que acreditam em sua fe.

o misterio da vida me causa a mais forte
em09ao. E 0 sentimento que suscita a beleza e a
verdade, cria a arte e a ciencia. Se alguem nao
conhece esta SenSa9ao ou nao pode experimental'
espanto ou surpresa, ja e urn morto-vivo e seus
olhos se cegaram. Ameolada de ternor, e a
realidade secreta do misterio que constitui
tambem a religiao. Homens reconhecem entao
algo de impenetravel a suas inteligencias,
conhecem pOl'em as manifesta90es desta ordem
suprema e da Beleza inaltenivel. Homens se
confessam limitados e seu espfrito nao pode
apreender esta perfei9ao. E este conhecimento e
esta confissao tomam 0 nome de religiao. Deste
modo, mas somente deste modo, sou
profundamente religioso, bem como esses
homens. Nao posso imaginal' urn Deus a
recompensar e a castigar 0 objeto de sua cria9ao.
Nao posso fazer ideia de urn ser que sobreviva a

-----I ----------

I "

Su ~sta convic~ao, Iigada ao sentimento profundo de uma razao
Penor d d d .,' d .ide' , esvendando-se no mun 0 a expenencla, Lra uz para mlm a
la dc DE' d' d' S .PClo eus. m palavras sImples, po er-se-Ia tra UZlr, como pmoza,

Lermo 'panLefsmo'" (EINSTEIN, 1981, p. 209).



morte do corpo. Se semelhantes ideias germinarn.
em um espfrito, para mim ele e urn fracQ
medroso e estupidamente egoista (EINSTEIN'
1981,p.12e13). '

A existencia individual deve ser vivida com urn
desejo de experirnentar a totalidade do Ente como um tOdo
perfeitamente inteligivel. Esse desejo esta na raiz dos
grandes reformadores e criadores religiosos da humanidade ,
seja no cristianismo, no budismo, ou entre os profetas de
Israel. Mas a religiosidade cosmica, da qual Einstein se faz
porta-voz, nao possui dogmas e nao possui igrejas que
possam ensinar a religiao cosmica. Einstein oao cre em um
Deus que se preocupe com nossas necessidades pessoais.
Ele aceita 0 mesmo Deus que Spinoza chama de a alma do
universo. Aqui, 0 sentimento de religiosiqade se adquire
pel a contemplac;ao do universo, de suas leis, que conduz 0

espfrito cientffico ha urn extase e anebatamento quase
mfstico.

Sem a convicc;ao de uma harmonia intima do
universo, nao pode haver ciencia. Esta convicc;ao e a base de
toda criac;ao cientifica. Em toda a extensao dos nossos
esforvos, entre as velhas e as novas concepc;6es, entrevemos
a ansia eterna de compreensao, a intui(:ao inabalavel da
harmonia universal, que se robustece na propria
multiplicidade dos obstaculos, que se oferecern ao noSSO

entendimento.
Saber - intuir - que existe algo profundamente

racional e belo, algo que compreendemos apenas em forma
muito rudimentar - e esta experiencia que constitui a atitude
genuinamente religiosa - e esta a emoC;aofundamental que
esta na raiz de toda a ciencia, da arte, dos grandes
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madores religiosos. E estas, as leis cosmicas, "devem
refo: tuidas em profundo silencio - nao podem ser captadas
ser 10analisadas pelo rufdo mental. A analise mental pode
f1~~eder, como elemento necessario, mas so a intuic;ao
p~emica e suficiente para plenificar a vacuidade do
COS ,,12

homem
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