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A perspectiva da Relatividade é como o descortínio de
um longo caminho que temos à frente para percorrer. E
ninguém melhor do que seu próprio criador para nos introduzir nos recessos de seu pensamento.

O fato físico.
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Diz Einstein que em física se podem distinguir teorias
de naturezas diferentes. A maioria são teorias construtivas: por meio de um sistema de fórmulas relativamente
simples tomadas como base, estas teorias tratam de construir uma imagem de fenômenos mais complexos. Assim
é que a teoria cinética dos gases procura reduzir os fenômenos mecânicos, térmicos e de difusão a movimentos do
moléculas, isto é, de construir, partindo da hipótese do movimento molecular. Quando se diz que se logrou perceber
um grupo de fenômenos naturais, isto significa sempre
que se encontrou uma teoria construtiva que engloba os
fenômenos em questão.

Teorias de princípio.
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Ao lado, porém, desta importante classe de teorias
há uma segunda denominada teoria de princípios que,
em lugar do método sintético, emprega o método analítico. Nesse caso, o ponto de partida e a base não estão
constituídos por elementos de construção hipotética, mas
por propriedades gerais encontradas empiricamente, nos
fenômenos naturais, princípios donde se depreendem, em
seguida, os critérios matemáticos formulados e que os fé-
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nômenos particulares ou as suas imagens teóricas devera
satisfazer. A termodinâmica, partindo de resultados
. gerais da experiência de que o movimento perpétuo é impossível, procura determinar, por via analítica, as relações a que os fenômenos particulares devem satisfazer.
As teorias construtivas possuem, além da capacidade de
adaptação € evidência, a vantagem de serem completas: a
vantagem das teorias de princípio é a perfeição e a segurança dos fundamentos. A teoria da relatividade pertence, como é lógico, à segunda categoria. Para compreender a sua essência deve-se, primeiramente, aprender a
conhecer os princípios sobre os quais repousa. Antes,
porém, de examiná-los, devemos fazer notar que a teoria
da relatividade pode ser comparada a um edifício de dois
andares, que são a teoria da relatividade particular e u
da relativiade generalizada. A primeira, sobre a qual
descansa a segunda, concerne a todos os fenômenos físicos com exceção da gravitação; a teoria da relatividade
generalizada é onde repousa a gravitação e as suas relações com as demais forças naturais.

Princípio da relatividade.
Desde a antigüidade grega é conhecido que, para se
descrever o movimento de um corpo, tem-se que recorrer
ao movimento de outro corpo, com o qual se relaciona o
movimento do primeiro. O movimento de um carro se
relaciona com o solo, o movimento de um planeta com a
totalidade das estrelas fixas. Em física, principalmente na parte que concerne ao espaço, os corpos com
os quais se relacionam os fenômenos, são designados com
o nome de "sistemas de coordenadas". Por exemplo, nã-j
se pode formular as leis da mecânica d-e Gaüleu e de
Newton, senão utilizando-se de um sistema de coordenadas.
Mas, para que as leis da mecânica sejam válidas, não
se pode escolher à vontade o estado de movimento do sistema de coordenadas (deve ser sem rotação e sem aceleração). Um sistema admissível em mecânica chama-se
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"'um sistema de inércia". O estado de movimento de um
sistema de inércia não é, segundo a mecânica, determinado sem ambigüidade pela natureza. Temos que esclarecer melhor: um sistema de coordenadas que se move em
linha reta e com um movimento uniforme em relação a
um sistema de inércia, é igualmente um sistema de inércia.
Por princípio de relatividade particular entende-se a extensão da proposição pré-citada a qualquer fenômeno natural : toda lei geral da natureza, válida para um sistema
de coordenadas K, deve ser válida sem modificações para
um sistema de coordenadas K sub uno, animado de uai
movimento de translação uniforme com relação a K.

Segundo

princípio.

O segundo princípio sobre o qual repousa a teoria da
relatividade particular é o princípio da constância da volociãade da luz no vácuo. Este princípio diz: a luz tem
.sempre no vácuo uma velocidade de propagação determinada (claro que é independente do estado de movimento
•e da fonte luminosa). A confiança que os físicos depositam nesse princípio provém do triunfo da electrodinâmica
de Lorentz-Maxwell.
Mas, devemos notar que os estudos de A. Righi demonstraram estar errada a experiência de Michelson-Morley; não obstante, notou o próprio Righi, isso não eqüivale
a dizer que a Relatividade particular esteja privada de
bases experimentais.
Os dois princípios indicados estão poderosamente
•apoiados pela experiência; não parecem, porém, ser logicamente compatíveis. A teoria da relatividade particular logrou realizar finalmente esta união lógica modificando a cinemática, isto é, a doutrina das leis concernentes
3,0 espaço e ao tempo (partindo do ponto de vista físico).
Demonstrou ainda isto: dizer que dois acontecimentos são
simultâneos não tem significado senão com relação a um
sistema de coordenadas; e evidenciou que a forma dos
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metros e a marcha dos relógios devem depender de seu
estado de movimento com relação ao sistema de coordenadas.

a natureza com os sistemas de coordenadas introduzidos
por nós e seu estado de movimento? Mesmo que, para se
descrever a natureza, era necessário empregar um sistema
de coordenadas escolhido à nossa vontade, a eleição de seu
estado de movimento não devia sofrer nenhuma limitação, as leis deviam ser absolutamente independentes desta
eleição (princípio de relatividade generalizada) ? A aplicação deste princípio de relatividade generalizado é fácil
de compreender por uma experiência conhecida há já algum tempo, segundo a qual o peso e a inércia de um corpo
são regidos pela mesma constância (igualdade das massas pesadas e inertes). Imagine-se, por exemplo, um sistema animado por um movimento de rotação a um sistema no sentido de Newton, como efeitos da inércia. As
forças centrífugas que intervém, relativas a esse sistema,
devem ser concebidas no sentido da doutrina de Newton.
Estas forças centrífugas são, exatamente como as forças
de pesos, proporcionais às massas dos corpos. Não seria
possível, em certas circunstâncias, conceber o sistema de
coordenadas como imóvel e as forças centrífugas como
forças de gravitação? Fácil é conceber, porém a mecânica clássica se opõe a este propósito.

Condições matemáticas gerais.
A antiga física, que compreendia as leis de Galileu e
de Newton, não se adaptava a esta cinemática relativista
de que acabamos de tratar. Desta última se desprendiam
condições matemáticas gerais às quais deviam corresponder as leis naturais se os dois princípios gerais em questão
eram verdadeiros. A física devia adaptar-se a estes.
Chegou-se particularmente a uma lei do movimento para
os pontos materiais (que se movem rapidamente), lei que
se verificou perfeitamente sobre as partículas carregadas
elètricamente. O resultado mais importante da teoria
da relatividade particular se referia às massas inertes de
um sistema de corpos. Demonstrou-se que a inércia de
um sistema deve depender de sua capacidade em energia
e chegou-se, por assim dizer, à concepção de que as massas
inertes não são outra coisa que energia latente. O princípio da conservação da massa perdeu a sua autonomia e
se confundiu com a da conservação da energia.

Relatividade Particular. <D
A teoria da relatividade particular, que não era outra
coisa senão o prolongamento da electrodinâmka de Maxwell e Lorentz, abriu novos caminhos, ultrapassando seus
próprios limites. Haveria independência das leis físicas
em relação ao estado de movimento do sistema de coordenadas, uns em relação aos outros? Que tem que fazer, pois,
(1) Einstein e todos os autores alemãfs adotam o termo "spczielle";
os ingleses "speeial"; os franceses "restreinte": os italianos "speciale".
Preferimos, como R. Contu, o termo "particular" por se enquadrar melhor nos princípios de nossa língua e ter o mesmo significado equivalentr
em outras línguas.

As

*)

leis da gravitação-

Feita de passagem esta consideração, ela nos permite
observar que uma teoria da relatividade generalizada deve proporcionar-nos as leis de gravitação e a conclusão
lógica da idéia que justificou esta esperança. O caminho,
porém, devia ser mais duro, porque impunha-se o abandono da geometria de Euclides. Isto significa, em síntese: as leis segundo as quais os corpos sólidos devem dispor-se no espaço não concordam exatamente com leis especiais que a geometria euclideana prescreve. Isto é o
que se quer dizer quando se fala de "curvatura de espaço".
Os conceitos fundamentais, a "reta" o "plano", etc. perdem assim na física sua significação exata.
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Concordância com a

teoria de Newton.

A nova teoria da gravitação se distancia notavelmente da teoria de Newton, do ponto de vista de seus princípios; porém, seus resultados práticos concordam de perto
<;om esta teoria, tornando-se difí:il encontrar provas de
diferença que sejam acessíveis à experiência. Eis aqui o
•que- encontra até agora:
1.°) A rotação das elipses das órbitas planetárias
ao redor do sol (comprovada em Mercúrio) ;
2.°) A curvatura dos raios luminosos pelos campos
•de gravitação (comprovada pelas fotografias inglesas de
•eclipses solares);
3.") Um movimento até o vermelho das raias espectrais da luz que nos enviam as estrelas de massas importantes (Posteriormente, algumas experiências provaram
igualmente a exatidão desses critérios).

Um todo lógico.
O principal atrativo da teoria é que constitui um todo
lógico. Se uma só de suas conseqüências mostra-se
inexata, teríamos que abandoná-la; toda modificação parece impossível sem comover todo o edifício.
Ninguém deve pensar que a grande criação de Newton pode realmente ser suplantada por esta teoria ou
por qualquer outra. Suas idéias grandes e claras conservarão sempre, no futuro, sua importância eminente e sobre elas fundamos todas as especulações modernas sobre
a, natureza do mundo.

OS CAMINHOS DA LUZ.
A des:oberta de que a luz necessita de algum tempo
para sua propagação deve-se ao astrônomo dinamarquês
Olaus Roemer. Ele descobriu o método que se denomina
•de "ocultações dos satélites de Júpiter". Neste processo,
trata-se de verificar a diferença de tempo que leva um
dos satélites de Júpiter imerso no cone de sombra do
próprio Júpiter, quando esta observação é feita com a
Terra em conjunção ou em oposição com o planeta.
Diz-se que a Terra e Júpiter estão em oposição quando a Terra se interpõe a esse planeta e ao Sol. No caso
contrário, diz-se em conjunção, isto é, quando o Sol está
entre a Terra e Júpiter. No primeiro caso, supondo a
Terra em um ponto T da sua órbita e observando o momento em que um dos satélites de Júpiter acaba de atravessar o cone de sombra por este projetado, v-snfi:a-se
que o tempo gasto por cada satélite para fazer todo
o percurso em roda do planeta é aproximadamente
42 h 28 min 36 M'g. Se observarmos a segunda aparição d »
mesmo satélite E, até a 100." aparição, verificamos que o
tempo gasto pelo satélite para fazer 100 evoluções em torno de Júpiter, é igual a 6 meses, aproximadamente. E' justamente em 6 meses que a Terra percorre metade de sua
órbita e, portanto, passado este tempo, é no ponto T' que
«Ia deve estar. Nesta posição ela se acha em conjunção
com Júpiter. Esperando então a última, a 100." reaparição do mesmo satélite, verifica-se que este só aparece
fora do cons de sombra 16min 32 s"e a mais do tempo
previamente calculado.
Por que se dá este fato? pensava Roemer. Sua explicação foi a seguinte: quando a Terra está em conjun-
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cão, como no caso atual, a luz refletida pelo satélite tem
de percorrer maior espaço do que quando a Terra está em
oposição, distância essa evidentemente aumentada do
diâmetro da órbita terrestre. Durante todo esse tempo é
natural que Júpiter se tenha deslocado. Mas, esse deslocamento é pequeno, pois Júpiter gasta 12 anos dos nossos

o raio da órbita da Terra ou a distância do Sol à Terra
- 149 677 000 km - - e que percorre em um segundo ..
300 000 000 de metros ou 300 000 kms.
As experiências de Roemer foram levadas a efeito
em 1676.
Quinze anos depois, James Bradley chegava a um
resultado concordante pelo estudo da aberração da luz
proveniente das estrelas fixas. Se numa estrela distante
houvesse um observador, a Terra pareceria diante de seus
olhos oscilar de um lado para outro durante o ano, movendo-se em direções opostas cada seis meses. Os raios
lançados da estrela que tocam na Terra, devem ser dirigidos um pouco mais adiante dela, da mesma maneira que
nós, quando caçamos, apontamos diante da perdiz em vôo.
Assim, quando a estrela aponta à direita da verdadeira
posição da Terra, nos seis meses seguintes se dirigirá para a esquerda. Isto quer dizer que os raios pelos quais
a estrela é vista da Terra em tempos diferentes não serão
paralelos e parecerá como se a estrela se movesse adiani/e atrás no espaço, no curso do ano. E' evidente que partindo deste movimento aparente se pode calcular a' relação da velocidade da luz com a velocidade da Terra em
sua órbita.
Fizeau e Foucault.

Estudo da propagação da luz
segundo a teoria de Roemer.

para completar uma revolução em torno do Sol. Roemer
desprezou,
pois, esse deslocamento. O atraso de 16 mi "
SC
32 8 é devido a ter a luz do satélite de percorrer o diâmetro da órbita da Terra que tem 300 milhões de quilômetros aproximadamente.
Calcula-se então facilmente que
a luz gastará 8 min 14 <*» para percorrer a metade, isto é,

A primeira determinação da velocidade da luz para
curtas distâncias foi realizada em 1849 por Fizeau. E"
muito difícil medir uma velocidade da ordem de 300 000
kms por segundo num espaço de poucos quilômetros. Para se chegar a semelhante resultado são necessárias as medidas de valor com a predsão de um tempo extraordinariamente curto, da ordem de dez milionésimos de segundo. Tal o problema enfrentado por Fizeau. E ele o fez
com muita engenhosidade.
Tomou uma roda com 500 dentes e 500 ranhuras.
Fez com que um 'feixe de luz passasse através de uma das
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ranhuras da roda denteada e o refk'tiu por meio de uni
espelho girante colocado a 8 quilômetros e 5, de distância. Quando a roda se encontrava em repouso, o feixe
refletido voltava a passar pela mesma ranhura e se tornava visível do outro lado. Mas, quando a roda girava
18 revoluções por segundo o raio de retorno ficava interceptado pelo dente imediato à ranhura. Assim se verificou que o tempo empregado pela roda em percorrer essa
pequena fração de sua periferia é o tempo necessário paia
a luz chegar ao espelho distante e voltar novamente.
O método de Fizeau exige alguns quilômetros de distância para fazer a experiênria. O método empregado
por Foucault conseguiu determinar a velocicl ide da luz
utilizando-se de trajetos muito curtos, não indo além de
poucos metros. O órgão essencial do dispositivo é um
espelho susceptível de receber um movimento rápido em
torno de um eixo vertical. Um feixe de luz proveniente
da ranhura S converge sobre um espelho plano R que o
reflete ao foco de um espelho côncavo M. Este feixe retrocede sobre sua marcha e, se o espelho R está em repouso,
formará uma imagem da ranhura sobre a própria ranhura.
Mas, quando se imprime ao espelho uma dada velocidade,
ele se deslocará seguindo um pequeno ângulo, enquanto d
luz percorre a distância de R até M e vice-versa. Por conseguinte, a trajetória de retorno R não coincidirá com R
S, mas se desviará seguindo um ângulo duplo do da rotação do espelho R. -A última coisa a fazer é medir a distância entre S e S' para deduzir o tempo empregado pela
luz para percorrer a distância de duas vezes R M.
Nos trabalhos de 1874, entre o Observatório de Paris
e Monthery, A. Cornu registrou a velocidade de 300 400
Quilômetros por segundo, num trajeto de grande distância.
Todos esses métodos sobre a velocidade da luz no
vácuo deram valores aproximativos de 300 000 quilômetros por segundo.

Um grande problema.
O estudo da propagação das ondas luminosas levantou um tema transcendental que há muito preocupava a
mecânica clássica de Galileu e de Newton. Tratava-se de
saber se graças ao conhecimento da velocidade da luz, seria possível descobrir o movimento da Terra relativamenteao éter. O éter, segundo Wurtz (2) não é o vácuo.
E' um meio formado por uma matéria muito rarefeita,
elástica, agitada por vibrações perpétuas que se transmitem da matéria atômi:a ao éter e deste à matéria atômica. E' um meio impalpável e imponderável e tem ao mesmo tempo densidade. Esse meio é o intermediário entre
todas as partes do universo. Ele recebe e nos transmite,
sob a forma de luz e calor, as radiações, isto é, as vibrações que lhe imprimem o sol e as estrelas e enviam através do espaço o que provém de nosso mundo solar. Esta
era a concepção de um cientista da época.
Dois problemas faziam os físicos refletir.
Se o éter possui densidade, apesar de imponderável,
o globo terrestre o arrasta no seu movimento em redor do
Sol? Ele resistiria ao movimento da translação da Terra,
gerando um vento capaz de influir sobre a velocidade
da luz?
Vejamos um exemplo corriqueiro.
Um nadador percorre dois trajetos: vai a um lugar
situado a 100 jardas de distância, água acima, e volta ao
ponto de pai'tida; vai a um lugar a 100 jardas em direção perpendicular à corrente e depois volta. No qual deles empregou maior tempo?
No primeiro caso realizou um grande esforço contra
a corrente, o que causa um atraso. Mas, a volta é mais.
(2)

Ad. WurU — La Theforie Atomlque, 1911, Paris.
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rápida, favorecida pela corrente, porém, demasiadamente
curta para compensar. No segundo caso também há impedimento, porque emprega parte da energia para vencer
a força de arrasto da corrente. Nenhum nadador duvidará em dizer que é maior a dificuldade no primeiro
trajeto.

A terra, navegando pelo espaço num verdadeiro
mar de éter, geraria mn "vento dv éter"?

Suponhamos que a velocidade do nadador seja de 50
jardas por minuto na água tranqüila e há corrente de 80
jardas por minuto. Assim, a velocidade resultante do
nadador, em sentido contrário à corrente é de 20 jardas
por minuto e no sentido da corrente 80. ' A duração da
ida é, portanto, de 5 minutos e a da volta l m.in 25 MM?.
O tempo total é de 6 '""> 25 *=«.
Na água tranqüila a duração teria sido de 4 minutos.
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A grande experiência.
Uma experiência famosa, conforme a estas idéias, foi
ensaiada na América, em 1887. O nadador desta vez era
uma onda luminosa que caminha no éter com uma velocidade de 300 000 kms por segundo. O éter circulava pelo
laboratório, como um rio por entre suas margens.
A essência da experiência de Michelson e Morley, foi
concebida sobre fundamentos teóricos importantes. Primeiro, construíram um aparelho, o interferômetro, que
tiveram a precaução de montar sobre uma pedra flutuante no mercúrio para impedir toda a vibração.
A trajetória da Terra segue seu movimento em torno
do Sol, e sua órbita tem a forma de elipse. Como a órbita da Terra é curvilínea, não conserva em todo seu
percurso um movimento uniforme. Mas, para a experiência que devia ser feita, era preciso considerar
o movimento da Terra como retilíneo e uniforme, sem assumir compromissos com qualquer hipótese. De fato, a
esse respeito, os matemáticos podem demonstrar rigorosamente que a trajetória da Terra pode decompor-se num
número grandioso de segmentos retilíneos, todos percorridos sempre com a mesma velocidade. (3)
Dispondo o interferômetro via-se que um feixe de luz
SÁ era parcialmente refletido e transmitido por um vidro
A; os dois raios resultantes eram refletidos pelos espelhos
B e D e recebidos depois pela lente E. Eles imaginavam
que se as duas trajetórias fossem iguais, AB = AD, seria
observado na objetiva um sistema de franjas de interferência bem.centralizadas. Imaginemos agora que a Terra se move na direção SAD, mas, sem levar o éter consigo,
isto é, supondo que o éter se mova através do laboratório
como o vento através das frondes das árvores. Isto introduziria uma diferença no tempo de transmissão sobre os
(3)

H. Schmidt — Das Weltbild der Relativitats theories, Berlim, 1932.
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percursos ABA e ADA e as franjas de interferência não
ocupariam o mesmo lugar se o éter estivesse em repouso relativo. Façamos agora girar o aparelho flutuau-

agora em direção oposta, ^endo o deslocamento total duplo indicado acima.
A intenção de Michelson e Morley era estudar as
franjas de interferência resultantes, porque assim a recomposição das duas ondas, depois do trajeto, revelaria
se uma delas tinha-se atrasado em relação à outra, tíe
maneira quo, por exemplo, a crista de uma, em vez de
coincidir com a crista da outra, coincidiria com um seno.
Com surpresa de Michelson e Morley o resultado da
experiência foi negativo. E' verdade que a direção da
corrente do éter não era conhecida. Esperavam descobrila com a experiência. Pensaram que possivelmente -deixasse de haver corrente em um momento especial, isto é,
no instante da observação. Mas, a Terra tem uma velocidade de 30 quilômetros por segundo, que muda continuamente de direção «m seu movimento ao redor do Sol, de
modo que alguma vez durante o ano o movimento de um
laboratório terrestre através do éter deve ter pelo menod
uns 26 quilômetros por segundo. A experiência havia
descoberto o atraso de uma corrente muito mais lenta.
Tudo sucedia como se a Terra fosse imóvel no éter.
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Reflexões sobre a experiência.

Esquema teórico do interferômetro de Michelson,
para estudo da propagação das ondas luminosas.

te seguindo um quarto de círculo. Então AB se encontrará na direção do movimento e AD se dirigirá em sentido transversal. As franjas as interferência s-s moverão

Em 1906, Morley e Müler repetiram a experiência de
Michelson. Obtiveram os mesmos resultados.
Aqui temos dois competidores, sabendo-se que um
deles vai mais depressa que o outro. Acontece, porém,
que ambos chegam à meta ao mesmo tempo. E' claro que
não podem ter percorrido trajetos iguais. Para comprová-lo o aparelho foi girado num ângulo reto, de maneira
que o trajeto que tinha sido longitudinal se convertesse em
transversal e vice-versa. Tinham mudado mutuamente
os trajetos dos dois rivais, porém, o resultado também
foi negativo.
O resultado é surpreendente e surpreende ainda maia
quando se compara com as ondas sonoras submetidas a
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uma experiência semelhante. O som é constituído por
ondas que se propagam no ar ou por outro meio natural,
como a luz o é por ondas que se propagam pelo éter. Seria possível fazer uma experiência exatamente análoga
com o som e uma corrente de ar que cruzasse o aparelho

21

As experiências posteriores,
E' o mesmo dispositivo que Miller utilizou nas experiências que realizara no Monte Wilson a 1800 metros de
altura nos anos de 1921 e 1924. Encontrou, dessa forma,
resultados "positivos", quer dizer, diferenças de velocidade entre as diferentes direções; mas estas diferenças são
muito menores do que as que assinalava a antiga teoria e
são de tal ordem e magnitude que não sobrepujam em
muito os erros de experiência possíveis. Além disso, elas
conduzem a um "vento de éter" que oscilaria ao redor de
uma direção à Terra (noroeste-sudoeste) e não podem
por conseguinte — se estão corretamente observadas —
interpretar-se senão pelos efeitos magnéticos, electrotelúricos, térmicos, etc., devido à própria Terra.

A experiência de FizeauA rapidez da luz nos corpos transparentes (a água,
o vidro, etc.) é geralmente muito menor do que no vácuo.
Se estes corpos se põem em movimento, qual é a influência desse movimento sobre a propagação da luz?
Foi esse o objeto das experiências realizadas por Fizeau, que comprovou o arrastamento das ondas pela matéria, segundo o índice de refração e segundo se explica
de maneira muito simples pela teoria da relatividade.
Os anéis de interferência obtidos no interfetômetro de Michelson.

em vez de uma corrente de éter. Neste caso se demonstraria, experimentalmente, maior atraso da onda que anda
na direção da corrente. Por que não acontece assim
com a luz?

As experiências de Esclangon.
O eminente astrônomo Ernesto Esclangon, diretor do
Observatório de Paris, tinha empreendido há alguns anos
umas investigações sobre o "vento do éter" pela observação dos ângulos de incidência e de reflexão sobre espelhos planos.
Com efeito, na "teoria do éter", para um observador
munido de um instrumento de medida, deve existir uma
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pequena diferença entre esses dois ângulos. Esta diferença é. na verdade, extremamente pequena e a rapidez
de um ponto da Terra em relação ao sistema solar que é
de perto ás 30 quilômetros por segundo, corresponderia a
um desvio de um centésimo de milésimo de segundo da
ângulo. Não há um instrumento capaz de medir isso diretamente e com precisão, mas poderia pôr-se em evidência,
por um movimento do próprio sistema solar, a condição
de que este movimento seja muitu mais rápido. E' a
uma conclusão deste gênero que pareceriam conduzir o&
primeiros ensaios de Esclangon, mas os desvios observados eram de um tamanho apenas superior aos erros ex•perimentais. Quando se chega a medidas desta ordem, as
dificuldades aumentam consideravelmente, por uma quantidade de pequenos detalhes que ss poderiam esquecer e
que são tão importantes como os próprios efeitos que se
quer pôr em evidêniia...
Muitos outros processos experimentais de fenômenos
luminosos ou electromagnéticos foram provados, mas todos deram o mesmo resultado; em conseqüência tudo sucede como se a Terra fosse imóvel em relação ao éter,
soja qual for a hora do dia e a época do ano.

O ÉTER RECALCITRANTE.
A controvérsia referente ao éter imóvel e ao "vento
<3o éter" passou por fases interessantes. Em 1895, Hendrick Lorentz discutiu o problema do ponto de vista da
teoria elétrica da luz e da matéria. Através de sua famosa transformação das equações eletromagnéticas, resolveu as dificuldades associadas aos efeitos de primeira
ordem, demonstrando que todas eíam compatíveis com
um éter em repouso. Em 1900, Larmor estendeu a teoria até os efeitos de segunda ordem, obtendo um fundamento teórico exato para a hipótese da contração de Fitz
Gerald que foi sugerida em 1892 como explicação da
experiência de Michelson-Morley. Assim, pois, a teoria
d-e urn éter imóvel tornou-se compatível com todos os resultados da observação.
Outras experiências de segunda ordem foram realizadas por Rayleigh e Brace sobre a dupla refração (1902,
1904); por Trouton e Noble sobre o efeito da torsão
em condensador carregado (1903) e por Trouton e Rankine sobre a condutividade elétrica (1908). Todas demonstraram que o movimento da Terra não influía no fenômeno. O resultado era o mesmo obtido pela experiência
de Michelson.

A contração da matéria.
Uma das primeiras teorias para explicar a experiência Michelson-Morley e seu aparente insucesso deve-se a
G. F. Fitz Gerald. A interpretação natural deste notável
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fenômeno, segundo ele, é que cada trajeto da luz experimenta uma contração automática quando é obrigada a atravessar obstáculos de maneira longitudinal. Desse modo,
qualquer que seja o ramo do aparelho que se coloca na direção da corrente, seu trajeto se torna mais curto. O caminho é feito por um aparelho material rígido, supondose que o comprimento do aparelho varia quando esse gira
em diferentes condições, em relação à corrente do éter.
Mas, sabe-se que a espécie de material empregado, seja
metal, pedra ou madeira, não influi na experiência.
A contração é a mesma para toda a classe de materiais
e o atraso esperado depende apenas da relação entre a velocidade da corrente de éter e a velocidade da luz; e a contração que a compensa deve depender da mesma quantidade.
Esta é a explicação proposta por Fitz Gerald, que, â
primeira vista, parece hipótese arbitrária. As investigações teóricas de Larmor e Lorentz, empreendidas pouco
tempo depois, em resultado dessa hipótese, deram-lhe
apoio.
O raciocínio elementar é que em circunstâncias comuns, a forma e o volume de qualquer corpo sólido são
mantidos pela força de icoesão entre suas partículas. Mas,
a questão é determinar a natureza da coesão.
Para o nosso caso, suponhamos que é devida à força
elétrica. Mas, o éter é o meio onde reside a força elétrica;
logo, este não será indiferente ao movimento do meio elétrico em relação às moléculas. Quando a corrente de éter
muda, o sistema de forças de coesão também varia. E é
de se presumir que também se alterem a forma e o tamanho do corpo. Larmor e Lorentz, tomando as fórmulas admitidas pela teoria electromagnética, demonstram que a
contração correspondente à nova forma de equilíbrio é a requerida pela explicação de Fitz Gerald. A contração é quase sempre diminuta. A velocidade de translação da Terra
é 1/1000 da velocidade da luz, de maneira que, efetuando-
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se a redução, a contração é de l por 200 000 000. Isto eqüivale a dizer que o diâmetro da Terra na direção de seu
movimento está encurtado em cerca de 5,35 cm. Assim se
explica porque a experiência de Michelson-Morley fracas
sou quando procurou descobrir o movimento da Terra no
éter, porque o efeito devido ao atraso de uma das ondas luminosas é exatamente compensado por uma contração automática da natureza que forma o aparelho. A origem da
compensação foi explicada teoricamente pelas conhecidas
leis da força electromagnética. Para a matemática isto é
exato.
Não é possível calcular rigorosamente a contração partindo das equações electromagnéticas (4) universalmente
adotadas, porque são insuficientes. E' necessária a existência de outras forças, ou outras condições que determinem a forma e as dimensões, por exemplo, do eléctron, uma
vez que devido o efeito das forças electromagnéticas, este
se estenderia indefinidamente em todos os sentidos. A antiga electrodinâmica é inteiramente1 incerta a respeito destas forças. A teoria de Larmor e Lorentz demonstra que
se um sistema em repouso no éter está em equilíbrio, o
mesmo sistema em movimento uniforme através do éter
e cujas dimensões, no sentido do movimento, tenham sofrido a contração Fitz Gerald, ficará também em equilíbrio
em todo o ponto do espaço em que sejam aplicadas as equações diferenciais do campo electromagnético. A teoria
reconhece, pois, a generalidade da contração observada,
sempre que as condições mínimas na superfície do eléctron
sejam compatíveis com tal contração. Esta idéia foi confirmada pelas experiências de Kaufmann, feitas com eléctrons isolados em movimentos rápidos. Isto quer dizer que
um eléctron deve se contrair na mesma relação que uma
régua material. Mesmo que a teoria esclareça o mecanismo da contração material, não se pode dizer que tenha dado
(4)

A. Eddington — Space, Time and gravitation — Londres —• 1922.
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uma explicação geral de sua existência. Esta engenhosa
hipótese, .como diz Broglis, (5) tinha evidentemente um
caráter complementamente artificial e parecia imaginada
com o exclusivo fito de disfarçar um fracasso.
Foi Albert Einstein que, com admirável esforço de pensamento, pôde encontrar, em, 1905, a verdadeira solução cio
problema.

(5) L. Bróglie — La Phys!que nonvclle et lês quanta, 1937. — Eins- Zur Elcktrodynamik bcwegter Ko'iper — 1905 — Ueber das Relativila tsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen — 1908.

A RELATIVIDADE PARTICULAR.
As duas hipóteses fundamentais, que deram lugar à
criação da "Relatividade Particular" são as seguintes:
"Não existe processo algum para determinar se um
sistema do referência está em repouso absoluto (ou em
melhores termos, é impossível descobrir um movimenta
uniforme em relação ao éter), nem há um tempo absoluto
como supõe a mecânica clássica; nós só podemos medir
a velocidade relativa; todos os fenômenos físicos são independentes do movimento de translação retilíneo e uniforme do sistema de referência. Os sistemas de referência, com movimento relativo uniforme, uns €m relação
aos outros, são equivalentes no que concerne às leis físicas."
"A velocidade da luz no espaço é independente da
direção da propagação do movimento da fonte luminosa
e do observador. A velocidade da luz é uma constante
física absoluta. Não existe velocidade superior à da luz."
Assim, os princípios da Relatividade trouxeram conseqüências revolucionárias.
Na dinâmica newtoniana, os fenômenos são independentes do movimento do sistema de referência quase uniforme. Nenhuma explicação se pede deles, porque não se
vê razão pela qual se notaria seu efeito.
Suponhamos uma experiência imaginária.
Um aviador viaja pelo éter com a velocidade de
255 000 quilômetros por segundo, em posição vertical.
Para tal velocidade, a contração de Fitz Gerald é justamente 1/2, de maneira que todo objeto fica reduzido a
metade de seu comprimento, quando em posição vertical.
Entre as modificações que o movimento produz no comprimento há notável reciprocidade neste outro exemplo.
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Suponhamos que um aviador voe diante de nós com
a velocidade de 255 000 quilômetros por segundo. Como
o aparelho pode andar nessa velocidade é de se supor que
seja grande, e conte com todas as comodidades. Se olhássemos no momento em que passa, veríamos um homem
com 91,14 centímetros de altura, mas com o talhe comum.
O estranho é que o aviador não perceberia sua ridícula
figura. Se tiver um espelho na mão e observar-se nele,
verá suas dimensões bem proporcionadas, por causa da
contração de sua própria retina, ou da deformação da
imagem por efeito do movimento do espelho. Mas, se
olhar para baixo, descobrirá uma raça estranha de homens
deformados por um processo de achatamento. Uns têm
apenas 25, 40 cm de ombro a ombro; outros, que estão
de pé em ângulo reto em relação ao primeiro, têm largura
ordinária, porém, são tão delgados que não possuem espessura apreciável. Quando giram ao redor de seu eixo
vertical, mudam de aspecto, como as imagens dos espelhos
convexos que antigamente eram usados.
A reciprocidade destes fenômenos, segundo o qual
cada observador pensaria que o outro se contraíra, é muito
difícil de conceber. Vê-se facilmente que esta reciprocidade é conseqüência necessária do princípio da Relatividade. O aviador descobre uma contração de Fitz Gerald
nos objetos que se movem rapidamente em relação a ele,
assim como descobriríamos a dos objetos que se movem em
relação a nós, e como um observador em repouso no éter
descobre a contração dos objetos que se movem relativamente ao éter. Qualquer resultado que não fosse este indicaria um efeito observável devido ao seu próprio movimento através do éter.
Quem está certo, nós ou o aviador? Ou somos ambos
vítimas de uma ilusão? No verdadeiro sentido não é ilusão porque as impressões de ambos seriam confirmadas
por toda prova física ou cálculo científico. Talvez ninguém consiga saber quem está com a razão porque ainda

não se descobriu quem está verdadeiramente em repouso
no éter.
Estas estranhas transformações não acontecem somente no espaço, mas também no tempo. Se observássemos atentamente o aviador, notaríamos que seus movimentos são extremamente lentos e que tudo quanto acontece no aparelho que com ele navega pelo espaço, sofre
um atraso, como se o tempo se esquecesse de fluir. O
cigarro que fuma dura o dobro do nosso. O atraso seria
ainda maior se continuássemos a observar. Mas, isto se
explica facilmente porque a distância que nos separa do
aviador aumenta rápida e incessantemente e as impressões tardam cada vez mais para nos alcançar. Aqui aparece a reciprocidade; para o aviador somos nós que estamos viajando a 255 000 quilômetros por segundo, por
conseguinte, somos nós os que estamos calmos, os que temos movimentos lentíssimos, os que, ao fumar um cigarro,
demoramos o duplo do tempo por ele empregado.
Examinando cuidadosamente o assunto, reconrtece-se
que a causa principal do paradoxo está em que nós supomos estar em repouso no éter, enquanto o aviador também
supõe que ele está na mesma situação. Imaginemos que,
no momento em que o aviador passa perto de nós, acendemos uma lâmpada ao mesmo tempo que ele. Na nossa
opinião o sinal luminoso alcançou o aviador com uma velocidade que é a diferença entre 300 000 e 255 000 quilômetros por segundo. O aviador, por sua vez acredita que
o sina! chegou até ele através do éter em repouso com
a velocidade normal da luz. Isto demonstra que cada observador tem os resultados da experiência completamente
a favor de sua própria posição.
Mesmo que não seja um problema prático, é de grande utilidade verificar o que acontece quando a velocidade
do aviador aumenta até se aproximar da da luz. Os comprimentos na direção do vôo tornam-se cada vez mais pequenos, até que se reduzem a zero. O aviador e os objetos que o acompanham se contraem até ficarem com duas
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dimensões. Nessas condições o tempo fica detido, não
existe. Tal é o que acontece de acordo com o. observador
terrestre. O aviador não descobre nada de anormal; não
percebe que tudo deixou de mover-se. Espera tranqüilamente o próximo instante para fazer o movimento subseqüente. E como o tempo está parado ele não percebe
que o próximo instante é um acontecimento longínquo.
A Relatividade demonstra, assim, que não há simulfcaneidade entre dois fenômenos. Se por exemplo, a Estrela Polar vier um dia a explodir, somente depois de 46 anos
é que conheceremos sua catástrofe. Como ela está a 440
trilhões de quilômetros da Terra, a luz leva justamente
esse tempo para percorrer a distância.
Imaginemos agora uma outra experiência para demonstrar melhor o conceito de não-simultaneidade.
Suponhamos que um jovem aviador saia da Terra
num aparelho superplanetário capaz de voar com a velocidade da luz — 300 000 quilômetros por segundo. Para
controle do vôo coloca-se no Himalaia — a mais alta montanha do mundo — um gigantesco relógio. O relógio de
bordo é acertado de acordo com este outro. O aparelha
alça-vôo precisamente às 12 horas. O jovem aviador tem
por objetivo a Alfa de Lira — a estrela Vega — situada
numa distância de 257 trilhões de quilômetros. Quando
for uma hora, ele lê essa indicação no relógio de bordo
e confere com o do Himalaia. Os relógios estão certos..
Mas... a luz não é instantânea. E se o aviador está viajando com a velocidade da luz, isto quer dizer que ele
percorreu eTn uma hora a distância de l 080 000 000 de quilômetros. A luz do relógio também tem que percorrer
essa distância. De maneira que, quando ele vê uma
hora no Himalaia são de fato duas horas.
À medida que o aparelho se afasta da Terra, maior ó
a distância a ser percorrida pela luz. Imaginemos nofim de alguns anos. Já sobre o Himalaia terão corrido
séculos. E o aviador chegou a atingir um centenário?
Não aconteceu tal coisa, se bem que a viagem tivesse du-

rado esse tempo. O aviador chegaria a seu destino sem o
aumento de sua idade de quando partiu e não teria tempo
para pensar em comer. Enquanto viaja com a velocidade
da luz, gosa da imortalidade e eterna juventude. Se conseguisse inverter seu movimento e voltar novamente à
Terra, acharia que aqui teriam transcorrido séculos, enquanto ele não teria nem um dia para acrescentar à sua
idade, pois a viagem durou para ele apenas um instante.
Resumindo, pode-se difcer que em qualquer planeta
que se mova com grande velocidade através do éter, a
todo instante acontecem mudanças extraordinárias no
comprimento dos objetos pelo efeito do movimento e todos os processos naturais se tornam mais lentos como se
o tempo .estivesse atrasado. Estas coisas não são percebidas por ninguém nos planetas. Mas tais efeitos seriam descobertos por um observador que tivesse grande
velocidade em relação ao planeta, o qual faz todas as correções referentes ao efeito do movimento nas observações,,
porém, observa que ele está em repouso em relação ao éter.
Há completa reciprocidade, de maneira que cada um
dos dois observadores em movimento relativo lhes particera que os próprios fenômenos estranhos acontecem ni>
outro.
Há ainda aqui um fato estranho: A luz é uma constante universal, é uma exceção em meio a esse turbilhonante universo relativo. A velocidade da luz não é relativa a outras velocidades. E' uma quantidade fixa e
invariável con toda parte. Por isso não sofre nenhuma
influência de sua origem ou da posição de um observador.
Ela serve por esse motivo de base de referência, de padrão comum a todas as coisas; é uma constante universal,
pois sua velocidade é sempre a mesma em qualquer circunstância e nos aparelhos empregados.
Quanto mais um corpo se aproxima da velocidade da
luz, tanto menor ficam suas dimensões espaciais no sentido longitudinal até converter-se no caso limite em uma
figura bi-dimensional, como já vimos no caso do aviador.
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Nessa mesma proporção se alongaria, naturalmente, o
curso do tempo. Se a dimensão longitudinal se torna infinitamente pequena, o transcurso do tempo se torna também infinitamente lento. E se chegasse, finalmente, a
sobrepujar a velocidade da luz - - coisa impossível — o
comprimento do corpo se tornaria negativo; o transcorrer
do tempo e a relação de causa e efeito se inverteriam.
Nesse mundo encantado, um telegrama chegaria a seu
ponto de destino antes de ser começado. Com essa supervelocidade mesmo em relação à luz se poderia telegraíar
ao passado. Vemos, pois, como na teoria da relatividade
a velocidade da luz é a velocidade do curso do tempo em
geral. E' evidente, porém, que nenhum fato da Natureza
pode correr com maior velocidade que o próprio tempo.
Por essa razão, na relatividade, a lei da superposição de
velocidades (adição) perde seu valor.
Se tomarmos em consideração somente as velocidades
dos corpos que são insignificantes em face da velocidade
da luz, então as equações de transformação de Einstein —
isto é, as equações para a passagem de um sistema de
coordenadas a outro - - passam a ser as de Newton.
Assim, pois, a antiga Mecânica, não é falsa; porém, olhada à luz da nova doutrina, só tem valor aproximativo,
aparecendo como um caso especial da dinâmica geral fundada no princípio da relatividade.

Quando for l hora no relógio de bordo serão 2 horas no Himalaia.
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PÓRTICO DE UM MUNDO DESCONHECIDO
Todas as propriedades que os físicos atribuíam ao
éter eram em última análise, propriedades de espaço, não
o espaço tridimensional da geometria eudideana, mas uni
espaço a que, além das três dimensões, reúne uma quarta: o tempo.
Que é a quarta dimensão?
"Toda criança de escola conhece as três dimensões
fundamentais: uma linha tem uma dimensão: comprimento; uma superfície tem duas dimensões: comprimento ü
largura; um sólido tem três dimensões: comprimento, largura e altura. Cada dimensão superior se obtém passando o valor de uma dimensão inferior em linha reta, vertical a esta última. A linha provém da acumulação dos
pontos, a superfície da multiplicação das linhas, o volume
do resultado da superfície vertical das superfícies. Teoricamente, nada impede que se superponham de maneira
análoga corpos de três dimensões para se obter a quarta
dimensão. Evidentemente, a linha pela qual se efetuaria esta superposição deveria ser vertical às três dimensões do sólido. Aí começam as dificuldades, pois que os
homens que vivem num mundo de três dimensões não são
capazes de conceber uma direção como essa. E, apesar
de tudo, é possível desenhar um corpo de quatro dimensões, e determinar exatamente os seus ângulos, superfícies e outros. A impossibilidade que temos de conceber
a quarta dimensão ssria igual á impossibilidade de conceber a terceira dimensão que existiria para ser confinada
num universo de duas dimensões.
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Vou dar um exemplo que torne mais clara essa comparação. Tomemos uma folha de papel, a qual figurará
o meio de duas dimensões, e coloquemos em cima uma
moeda cuja espessura mínima não seja computada no
nosso cálculo de duas dimensões. Os seres de duas dimensões, que seriam por definição, incapazes de deixar a
folha, não poderiam deslocar esta moeda sobre o comprimento e largura do pedaço de papel, pois que não suspeitariam sequer a possibilidade de elevar aquele objeto acima desta base. Da mesma forma, um ser de quatro dimensões poderia realizar no nosso universo de três dimensões atos que ultrapassariam a nossa compreensão,
porque, pela nossa natureza, nós não podemos participar
da quarta dimensão. Quem sabe se os seres superiores
ignoram estes nossos obstáculos materiais e poderiam
livrar os prisioneiros sem abrir as portas das prisões,
transportar o exército na quarta dimensão, operar p coração sem abrir o corpo, etc. O que nos parece milagre,
seria para eles ato natural. Quem descobrir um dia a
quarta dimensão, dominará o universo." (6)
Um grego que desafia a paciência do mundo
durante 20 séculos.
Mais ou menos em 325 A.C., Euclides escreveu sua
famosa obra "Elementos". Ninguém conhece sua vida
anterior a esta épo:a. Por isso, às vezes, é confundido
com Euclides de Megara, que foi discípulo de Sócrateô.
Sabe-se, porém, que ele fundou em Alexandria, provavelmente convidado por Ptolomeu I, uma escola de matemática.
Os "Elementos", estavam divididos em treze livros.
O 14.° livro que habitualmente é acrescentado, contém ura
estudo sobre os poliedros regulares, escrito no século Ií
A.C. pelo astrônomo alexandrino Hipsi:les como adição
(6)

Karl Mumulter — Neues Wiener Journal --

1937.
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às investigações de Apolônio. Um 15." livro contém um
trabalho de menor importância sobre o mesmo assunto,
atribuído a um escritor do século VI A.C., chamado Damasquio. Dampier Whetham acrescenta uma outra história: Em 320 A.C., Eudemo de Rodes escreveu uma
história da Geometria, da qual se conservam alguns fragmentos, pelos quais se conhecem as agregações que se foram incorporando gradualmente às proposições geométricas. A soma do conhecimento existente foi copiada, desenvolvida e sistematizada por Euclides.
Os "Elementos" constituem uma obra puramente
teórica, sem cálculos numéricos, nem aplicações práticas,
nem mesmo referentes ao cálculo, áreas e volumes. As
grandezas de que Euclides se ocupa em suas proposições,
são puramente geométricas ou podem ser expressadas por
números inteiros. Não obstante, apresentar-se alguma?
vezes uma álgebra velada, não há dúvida de que já foram
utiüzadas pelos gregos, pelo menos a partir da Escola
Pitagórica, proposições análogas a nossas fórmulas a!gébricas, ainda quando careciam de uma álgebra propriamente dita. Os "Elementos" constituem o corolário dos
intentes de Euclides para a sistematização da geometria.
Neles estão contidos, senão a totalidade das proposições,
pelo menos todas as mais importantes descobertas de seuá
predecessores, especialmente de Eudósio e Teatitetos.
A cada um dos treze livros dos "Elementos" precedem
as definições das expressões especiais que nele se empregam. No primeiro livro aparecem .com algumas explicações, os conceitos de rombo e trapézio, que Euclides não
aplica. No princípio do primeiro livro aparecem cinco
"postulados" e "imagens evidentes" denominados mais
tarde "axiomas", os quais, em "conjunto das expücaçõe*
dos conceitos, constituem o alicerce lógico de todo o edifício científico. O 5.° postulado foi especialmente considerado na antigüidade como susceptível de demonstração.
Seu enunciado é: "Duas retas se cortam sempre que, ao
.ser cortadas por uma secante, formem ângulos interiores
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situados ao mesmo lado dela, cuja soma seja menor que
duas retas."
A impossibilidade da demonstração deste postulado,
que somente foi estabelecida de modo indubitável no século XIX, conduziu à descoberta da geometria não euclideana, tão importante para a Física e a Astronomia
modernas. Depois de dois mil anos de discussões, ficou
brilhantemente estabelecida a justiça com que Euclides
considerava esta proposição como postulado.

Euclides visto no futuro.
"Um arqueólogo de uma civilização futura encontra
um manual de geometria de Euclides, sem figuras. Descobre como se utilizam as palavras ponto, reta, plano;
leva em consideração a maneira como esses teoremas se
deduzem uns dos outros e até pode estabelecer novos teoremas, segundo as regras conhecidas. Mas, a formação
dos teoremas continua para ele um jogo vazio de palavras,
enquanto não "pode figurar algo" pelas palavras ponto,
reta, plano, etc. Somente quando for possível, a geometria conterá para ele um fundo próprio. O mesmo sucederá com a mecânica analítica e em geral com as representações das ciências lógico-dedutivas." (7)

A nova geometria não euclideana.
A nova geometria não euclideana nega o postulado
das paralelas. Foram os trabalhos de Saccheri e Lambert
que abriram caminho, nesse sentido. Legendre, nas diferentes edições de seus "Eléments", empregou toda a
agudeza de sua inteligência matemática para conseguir
uma demonstração rigorosa do postulado de Euclides, ou
(7)

Einstein -- Tli<; problem of space, Nova York, 1921.
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o que é o mesmo, provar que a soma S dos ângulos de
um triângulo não é menor que duas retas.
Por fim, acreditou ter demonstrado de modo inquestionável que S não é maior do que 2 R, para o qual tivera que aceitar como axioma que a reta tem um comprimento infinito. Não obstante seus maiores esforços para
salvar os defeitos de suas demonstrações, teve que reconhecer, em 1833, que sempre ficava nelas alguma coisa
que não podia resistir a uma análise severa.
Um jurista, Frederico Carlos Schweikart, admitia a
possibilidade de construir uma geometria sobre a hipótese
S < 2 R. Em princípios de 1819, enviou ao famoso matemático Gauss uma anotação com uma indicação sobre
este problema. Isto não era novidade para Gauss. Depois de longos e inúteis esforços, dos quais participar!
seu amigo, o húngaro Wolfgang Bolyai, encaminhados à
descoberta da verdade acerca do citado postulado, conseguiu Gauss descobrir os teoremas fundamentais da nova
geometria e, sobretudo, desenvolver a correspondente trigonometria hiperbólica. Existe dele um manuscrito contendo 19 folhas, em que anotou 146 teoremas importantes,
cuja publicação, feita meio século depois, em 1898, deixou
a convicção tie que, em dezenas de casos, descobertas feitas, em sua vida, por outros sábios, eram já coisa sabida
dele há muito tempo. Gauss confessava em carta dirigida a Bessel que "temia a tempestade que se levantaria
se expressasse completamente suas idéias".
Infelizmente era muito pouco o que deixara escrito
sobre esta matéria. Um sobrinho de Schweikart, Adolfo
Taurinus, prosseguiu seus trabalhos e mesmo crendo na
verdade do postulado de Euclides, desenvolveu a geometria correspondente a S < 2 R, deduzindo, independentemente de Lambert, a trigonometria esférica completa para uma esfera de raio imaginário.
A glória da primeira publicação do sistema de uma
geometria não-euclideana deve-se ao russo Nicolau Iwanowitskh Lobatschevski, que, entre 1829 e 1830, publicou

um extrato de uma Memória apresentada à Universidade
de Kasan, em 1826. O sistema era exatamente o mesmo
de Gauss e Taurinus. Ele enunciou seu famoso princípio:
"Todos os pontos do plano que se acham a uma mesma
distância de uma reta formam uma curva." Lobatschevski
desenvolveu completamente sua teoria em todos seus aspectos - - geometria elementar, trigonometria e sistemas
de coordenadas.
Enquanto isso João Bolyai, filho de Wolfgang, apesar das advertências do pai, que em vão se dedicara a
estes estudos durante 20 anos, aprofundou estas investigações e chegou ao fim desejado em 1823. Gauss manifestou sua admiração em cartas dirigidas a Bolyai e Lobatschevski, porém, não deu nelas a conhecer seus próprios estudos.
Em 1854, perante Gauss que ainda vivia, leu Riemann em Gotinge sua famosa tese "Sobre as hipóteses que
servem de base à Geometria", (8). Considerava a questão em um nível mais elevado ao supor o espaço realmente ilimitado, porém finito, e ao admitir, por conseguinte,
para a reta um comprimento finito, obtendo assim, comu
possível, uma geometria com a hipótese 2 < 2 R, que coincide de certa maneira com a geometria da Esfera. Riemann estendeu também suas elevadas considerações gerais para o caso de espaços de qualquer número de dimensões e de diferentes curvaturas, sendo esta a que
caracterizava essencialmente o espaço correspondente.
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A coisa se "humaniza".
Somente quando Einstein, em 1916. se serviu desta
idéia para desenvolver a teoria da relatividade generalizada, apoiando-se naquela como hipótese preliminar, con(8) R^emann — Ueber cie Hypothescn, wclche der Geometrie zugru•delicngen.
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seguiu-se penetrar completamente no sentido das concepções de Riemann (9).

O universo de quatro dimensões.
A distinção entre horizontal e vertical não é uma
ilusão. Não podemos compreender os fenômenos da natureza sem combinar as dimensões horizontal e vertical
num espaço de três dimensões. Fazendo isto, adquirimos melhor idéia do que é realmente a distinção entre horizontal e vertical, nos casos em que tem importância.
Reconhecemos também que a vertical não é uma direção
universalmente determinada no espaço, como imaginavam
os filósofos, para os quais a Terra era plana.
Combinando-se a ordem dos acontecimentos no tempo
e no espaço, para formar um só de quatro dimensões, não
somente se obterá maior esclarecimento na explicação dos
fenômenos em que a separação de tempo e espaço não potí^
ser feita, como se entenderá melhor a índole desta separação nos fenômenos em que intervém.
Um ponto neste espaco-tempo, isto é, um instante
num lugar determinado chama-se "acontecimento". Um
acontecimento em seu significado comum seria um acontecimento físico em um lugar e tempo determinados. No
entanto, usaremos a paüavra em ambos os sentidos, porque dificilmente é possível pensar em um ponto no espacotempo sem imaginar que alguma ,coisa nele aconteça.
Na geometria comum de duas ou três dimensões, a
distância entre dois pontos é suscetível de ser medida
usualmente por meio de uma escala rígida.
No espaco-tempo de quatro dimensões existe igualmente certa extensão generalizada entre dois acontecimentos, cujas componentes particulares são a distância no
(9) H. W. Wieleitner — Geschichte der Mathematik, Leipzig-Bcrlim, 1921.
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espaço e a separação no tempo. Esta extensão em espaço
e tempo combinados chama-se o "intervalo" entre dois
acontecimentos; é o mesmo para todos os observadores,qualquer que seja sua maneira de decompô-lo separadamente no espaço e no tempo. Pode-se conceber o intervalo como uma quantidade que possui forma exterior que
lhe é própria: uma relação absoluta entre dois acontecimentos, que não exige a existência de um observador particular. Sua medida na prática é sugerida pela analogia
com a distância de dois pontos no espaço.
Usando o espaço e o tempo de um observador, obtémse um valor; outro observador obteria outro. Mas, se introduzirmos o conceito de intervalo de todos os observadores obtém-se o mesmo resultado.
A propriedade correspondente no espaço comum é a
distância entre dois pontos, a qual só depende deles cloia
e não do sistema de coordenadas, alheio aos mesmos, quo
se usa para determinar sua posição. Portanto, o intervalo, tal como agora se define, é análogo à distância.
Quando, porém, a distância no tempo é anual, o intervalo
reduz a sua distância no espaço.
Estas diferenças se resumem na afirmação de que a
geometria do espaço é euclideana e a geometria do espacotempo é semi-euclideana ou "hiperbólica". A associação
de uma geometria a um contínuo implica sempre na existência de uma quantidade invariavelmente medida como
o intervalo ou a distância. No espaço comum, uma geometria sem a idéia de distância carece de sentido.
O espaço e tempo usados pelo aviador citado em outro
capítulo correspondem a uma orientação do eixo dos tempos tangentes à sua própria linha de quatro dimensões,
enquanto o tempo e o espaço comuns são dados quando
o eixo dos tempos se orienta segundo a linha do universo
de um observador terrestre.
Para prosseguir o estudo do universo de quatro dimensões pormenorizadamente, é necessário voltar ao tempo real e arcar com as dificuldades dessa nova geometria.
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Consideremos um observador particular S. Representemos o tempo de que se serve, pelas distâncias tomadas paralelamente a O T. Uma dimensão de seu espaço
será paralela a OX; outra perpendicular ao plano da figura e a terceira imaginada como melhor parecer. Felizmente será suficiente considerar-se somente uma dimen-

paço por uma unidade vertical, no tempo; assim, pois,
correspondem a pontos que se movem com a unidade á<?
velocidade. Escolhemos a velo:idade da luz como unidade, portanto, U'OU, VOV, serão as linhas do universo
de ondas luminosas, que correm em linha reta em direções
opostas ao universo linear proposto.
Todo acontecimento P dentro do quadrante UOV é
indubitavelmente posterior ao acontecimento O, qualquer
que seja o meio utilizado para contar o tempo, pois seria
possível a uma partícula material correr de O a P, sendD
a velocidade menor que a da luz. E nenhum observador
se aventuraria a dizer que a partícula terminou sua viagem
antes de começar. De fato, a um observador que percoresse NP, ao chegar a N, seria possível receber um sinal
luminoso ou radiograma anunciando o acontecimento O,
uma vez que ON é a linha do universo de tal mensagem.
E depois do tempo NP teria a percepção direta do acontecimento P. Ter a certeza de que um acontecimento sã
realizou antes de perceber diretamente outro acontecimento é prova evidente de sua ordem absoluta na natureza,
que convenceria não somente ao observador, mas também
a qualquer outro com que pudesse1 se comunicar.
Da mesma forma os acontecimentos do quadrantu
U'OV são anteriores ao acontecimento O.
A respeito do acontecimento P' dos quadrantes UOV
ou VOU' não se pode assegurar que seja anterior ou posterior a O. Segundo a maneira que se tem de contar o t^mpo, o tempo cio observaci&r escolhido S'P' é posterior a O,
porque ?stá em cima da linha OX. Mas esta conclusão
não é absoluta. O caminho OP' corresponde a uma velor idade maior que a da luz, de maneira que não se sabe
ue nenhuma partícula ou fenômeno físico que pudesse seguir tal linha do universo. Um observador que observasse o acontecimento P' não poderia adquirir notícias do
acontecimento O por nenhum meio conhecido até depoiá
que P' tivesse acontecido.

são do espaço, OX, e estudar os fenômenos de um universo
linear, isto é, limitar-se ao movimento em ambos os sentidos numa linha reta do espaço.
As duas linhas U' OU, V OV, que formam um triângulo de 45° com os eixos, são as linhas do universo de
pontos que adiantam uma unidade horizontalmente no es-
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Na ordem dos acontecimentos pode-se deduzir somente o valor da duração da propagação da mensagem, valor
que depende da maneira de contar o espaço e o tempo peculiares ao observador.
O espaço-tempo está, pois, dividido em três zonas com
relação ao acontecimento O. U'OV pertence ao passado.
UOV é o futuro. OUV e VOU' não são, falando absolutamente, nem o passado nem o futuro, mas outra parte.
Observe-se aí que não temos meios para garantir se
dois pontos do espaço são o mesmo ponto, e como os acontecimentos O e P podem afetar a mesma partícula de matéria. Mas, os acontecimentos O e P' não podem afetar
a mesma partícula e nenhum observador pode considerálos como acontecidos no mesmo lugar.
O principal interesse desta análise é demonstrar que
a arbitrariedade da direção do eixo dos tempos não é
incompatível com a existência de regiões do passado e futuro absolutos. Mesmo que exista um passado e um futuro absolutos, fica entre eles uma extensa zona neutra.
Por isso, a simultaneidade de acontecimentos em lugares
diferentes não tem significado algum. Para o. observador do exemplo, todos os acontecimentos ao longo do eixo
OX são simultâneos;" para outro observador, a linha da
acontecimentos simultâneos com O estaria em outra direção.
A negação da simultaneidade absoluta é um complemento da negação do movimento absoluto. Esta última
assegura que não podemos averiguar se é o mesmo iugar
em dois instantes diferentes, primeiro, que não podemos
certificar-nos se é o mesmo instante em dois lugares diferentes.
Por muito fecunda que seja a teoria do universo de
quatro dimensões é difícil deixar de ouvir-se o senso comum dizer que a quarta dimensão é uma insensatez. E'
acaso insensatez dizer que a mesa sólida, na qual comemos,
é uma coleção de eléctrons que se movem com velocidades
prodigiosas em espaços vazios e que, relativamente às di-

mensões electrônicas são tão grandes como os que existem
entre os planetas do sistema solar? E' insensatez afirmar que neste momento vemos através dum telescópio a
luz de uma estrela que passou por aqui há 50000 anos?
Mas, a afirmação de que o tempo é uma quarta dimensão pode suscitar dificuldades desnecessárias, facilmente sanáveis com definições precisas. E' no mundo
exterior que estão unidas as quatro dimensões e não nas
relações do mesmo com a pessoa que faz o estudo direto do
espaço e do tempo. E' precisamente nestas relações com
a pessoa que se apresentam de maneira diferente a ordem
no espaço e a ordem no tempo. Uma pessoa é um objeto
de quatro dimensões de forma muito alongada. Na linguagem comum diz-se que possui extensão considerável
no tempo e insignificante no espaço. Praticamente está
representada por uma linha: sua linha do universo. Quando o universo está referido a tal pessoa, intervém nas relações a assimetria própria desta. E a ordem de acontecimentos que é paralela a sua linha do universo, isto é,
a si mesma, parece diferenciada de todas as demais ordens de acontecimentos.
Segundo E. Abbot, quando um corpo de quatro dimensões se move, sua seção pelo mundo de três pode variar. Assim, um corpo rígido pode variar de forma e tamanho. Um corpo poderia penetrar em um espaço completamente fechado, correndo na direção da quarta dimensão, exatamente assim como se pode fazer cair a ponta
do lápis em qualquer ponto interior de um quadrado sem
cortar seus lados. Seria possível ver o interior de urn
sólido, de igual maneira que se pode ver o interior de um
quadrado olhando-o do ponto exterior a seu plano.
O primeiro fenômeno está de acordo com a contração
de Fitz Gerald.
Se a quantidade da matéria se identifica com a massa, o segundo fenômeno não acontece. Poderia facilmente
conceber-se sua realização, porém tem contra si uma lei
especial da natureza: a conservação da massa.
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O terceiro não acontece por duas razões. Um corpo
se excede no tempo assim como no espaço, e por conseguinte é de quatro dimensões. Mas, para manter a analogia,
o objeto deve ter uma dimensão menos que o universo, como o quadrado visto pela terceira dimensão. Mesmo qut
o sólido saísse1 repentinamente da existência, de modo quo
apresentasse uma seção plana em relação ao tempo, não
conseguiríamos ver seu interior, porque a luz é obrigada
a seguir certas linhas do universo como UOV, U'OV, enquanto que no espaço de três dimensões, a luz pode seguir
uma reta qualquer.

tempo empregado pela luz em percorrer com a velocidade
unidade, a distância até A. Assim se vêem na gravura
as indicações dos relógios vistas de A.
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Tal inconveniente se remediaria interpondo alguma
classe de meio dispersivo, de maneira que a luz de um comprimento de onda determinada pudesse seguir qualquer linha do universo no espaço-tempo. Observando então o
sólido que de repente saiu da existência, receberíamos no
mesmo momento impressões luminosas de todas as partículas de seu interior. Veríamos em realidade seu interior.
O intervalo é uma quantidade tão importante que devemos insistir na sua medida. Suponhamos que temos
u m a - e s c p l a AB dividida em quilômetros, e que em cada
_ divisão se colora um relógio que marque também quilômetros: Quando os relógios estão conveniente regulados
e são olhados de A, a soma da indicação de cada relógio
e da divisão correspondente da régua é a mesma para todos, posto que seja a gradução da escala de .correção do

A velocidade da luz.
A mecânica clássica nos ensina que as velocidades
podem compor-se por adição. Se a velocidade de B era
relação a A é de 100 km por segundo e a de C em relação a B é também de 100 km e na mesma direção, a
velocidade de G em relação a A seria de 200 km. Mas,
não é inteiramente exato; o verdadeiro valor é 199 999 78
km por segundo. A diferença não é difícil de explicar.
Provém de que as duas velocidades e seu resultante nau
se calcularam com as mesmas divisões de espaço e tempo.
Quando B mede a velocidade de C em relação a ele, usa
seu próprio espaço e tempo e deve reduzir sua medida àá
unidades de espaço e tempo de A, antes de que possa
agregar a velocidade medida por A.
Continuando o encadeamento e introduzindo D, cuja
velocidade cm relação a C e medida por C, é de 100 km por
segundo e assim sucessivamente, nunca se obtém uma velocidade infinita em relação a A, mas que gradualmente
se aproxima da velocidade limite de 300 000 km por segundo, isto é, a da luz. Esta velocidade tem a propriedade notável de ser absoluta, como já vimos. Em troca,
todas as outras são relativas.
A velocidade da luz é de alta Importância na teoria
da relatividade e interessa saber qual é a propriedade qu:>
a torna fundamental. O fato de que a velocidade da luz
seja á mesma para todos os observadores, é uma conseqüência mais do que uma causa por seu caráter precrninante. Ao introduzi-la pela primeira vez, com o propósito
de coordenar as unidades de comprimento e tempo, a idéia
foi puramente convencional, tendo em vista a simplificação das expressões algébricas. Depois se invocou coiu
freqüência o fato de que não se conhece nada em física
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que corra com maior velocidade. De maneira que na prática nossas determinações da simultaneidade dependem á*
sinais transmitidos com a citada velocidade.
A importância principal desta velocidade está em que
nenhum corpo pode superá-la, o qual dá um meio para distinguir fisicamente as linhas do universo que são como
o tempo e as que são como o espaço, isto é, entre as que
podem ser percorridas pelos corpos e as que não o podem ser.
A estrutura material do universo de quatro dimensões é fibrosa, diz Eddington; as fibras seguem as linhar
do universo no tempo; todas entrelaçadas formam a cadeia de um tecido sem trama. Porisso, mesmo que a descoberta de uma nova radiação nos conduzisse a modificar
a maneira de contar o tempo e o espaço, seria ainda necessário no estudo dos sistemas materiais, conservar a
presente distinção de intervalos de tempo e de espaço.
O ponto de vista relativista e o princípio da relatividade são inteiramente independentes no que se refere ã
essência da luz. Até aqui a única relação com a teoria
elétrica foi devida à explicação dada por Larmor e Lorentz
e à contração de Fitz Geraid. Os fenômenos electromagnéticos, regulados pelas equações de Maxwell num meio fixo,
em relação ao observador, confirmaram em absoluto a exatidão dessas fórmulas. Todavia, quando eram observadas
em um meio, com uma certa velocidade uniforme em rei^ção ao observador, os resultados obtidos já não correspondiam, visivelmente, à realidade. Durante muito tempo,
esse foi um grave problema insolúvel. Por que motivo?
Um movimento retilíneo não influi em mecânica racional
sobre as equações gerais do movimento. As equações de
Maxwell, porém, transformadas pela mecânica clássica,
no ,caso do movimento uniforme, também não satisfaziam.
Hertz e Lorentz dedicaram sua atenção a esse problema.
"O primeiro modificou as equações, fazendo nejas figurar
á velocidade do corpo, sede dos fenômenos elèctromagnéticos. Mas as fórmulas que davam resultados satisfatórioá
para certos fenômenos deixavam de explicar outros. O
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segundo determinou as equações no caso da fixidez dos
corpos em relação aos eixos coordenados, equações que não
eram outras senão as de Maxwell, e estabeleceu as leis para os casos dos corpos móveis, conseguindo fórmulas que
permitiam passar de um aspecto para outro, partindo das
leis aplicadas a um dos casos.
A importância da teoria electromagnética da matéria
decaiu desde o momento em que se soube que muitos eídtos experimentais que anteriormente se acreditavam dependentes das propriedades peculiares das forças elétricas
são, na realidade, conseqüências gerais da relatividade do
conhecimento baseado na observação. A teoria, porém,
contribuiu para a explicação precisa da propriedade da
inércia. J. J. Thomsom demonstrou teoricamente que para se mover ou parar um condutor é necessário um esforço
adicional, simplesmente por causa da carga. O condutor
arrasta seu campo elétrico com ele e é precisa uma força
para pôr o campo em movimento.
Esta propriedade se chama "inércia" e sua medida é
a massa. Se o tamanho do condutor diminui conservando
a carga constante, a inércia aumenta. Sabe-se pela experiência que as menores partículas separáveis da matéria
são muito pequenas e têm cargas. Daí surge a idéia de
que estas cargas sejam a causa da inércia total da matéria.
Quando os cálculos são aplicados a cargas que se movem com grandes velocidades, vê-se que a inércia elétrica
não é rigorosamente constante, mas depende da velocidade: em todos os casos a variação se define pela lei de que
a energia é proporcional à energia total do campo eletromagnético. Pode-se dizer que a massa de uma partícula
carregada, em repouso, pertence à sua energia electrostática. Quando a carga se põe em movimento, agrega-so
energia cinética, e esta energia cinética também tem massa. Daí resulta que a massa - - inércia - - e a energia
são essencialmente a mesma coisa, ou dois aspectos da
uma mesma coisa. E' preciso lembrar que, segundo esta
teoria, a maior parte da matéria é devida à energia latente.
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A questão de saber se a energia não ligada a cargas
elétricas tem massa é respondida afirmativamente no caso da luz. A luz tem massa. E' ae se presumir, por
conseguinte, que a energia gravitacional tenha massa, ou
do contrário se criaria massa quando, como freqüentemente acontece, a energia gravitacional se converte ein
energia cinética. A massa de toda energia gravitacional
negativa da Terra é de ordem de menos de um bilhão
de toneladas. O incremento teórico da massa de um eléctron com a velocidade foi comprovado experimentalmente
sendo perfeito o acordo com o cálculo, quando se supõe o
eléctron submetido à íontração de Fitz Gerald por efeito
de seu movimento. Acreditou-se que isto indicava que
o eléctron não pode ter mais inércia do que a devida ao
campo electromagnético arrastado pelo éter. Mas esta
conclusão não é correta, porque o resultado obtido, efetuando-se o cálculo especial para a inércia elétrica, é um
caso particular que prevê a teoria da relatividade para
qualquer classe de inércia.
O fator que dá o aumento da massa com a velocidade
é o mesmo que afeta o comprimento e o tempo. Assim,
se uma régua se move a tal velocidade que seu comprimento se reduz à metade, a massa fica duplicada. Sua densidade será quadruplicada, posto que o peso aumenta €
diminui o volume.

UMA VISÃO DO MUNDO NÃO
EUCLIDEANO
Poincaré apresenta da geometria de Lobatschevski
esta interessante idéia:
"Suponhamos que no interior de uma esfera S exista
um meio cujo índice de refraç^o e cuja temperatura sejam
variáveis e que nesse meio se desloquem objetos cujos calores específicos sejam tão fracos que entrem imediatamente em equilíbrio de temperatura com o meio. Suponhamos mais que todos esses corpos tenham o mesmo coeficiente de dilatação, de modo que se possa definir a temperatura pela dimensão linear de qualquer deles.
Que pensariam seres inteligentes que jamais tivessem
saído de semelhante mundo? Como as dimensões de dois
pequenos objetos que se transportassem de um ponto para
outro variariam na mesma proporção, devido à igualdade
dos coeficientes de dilatação, os seres desse mundo não
se aperceberiam da variação das dimensões, nem teriam
idéia do que chamamos diferença de temperatura, que nenhum termômetro lhes poderia revelar, por ser a dilatação do invólucro a mesma que a do corpo termométrico.
Esses seres acreditariam na infinitude de sua esfera
cuja superfície jamais poderiam atingir, porque à medida
que dela se aproximassem, entrariam em regiões cad-a vez
mais frias, tornar-se-iam cada vez menores e os seus passos, por seu turno, também diminuiriam."
Um verdadeiro impulso recebeu a geometria de quatro dimensões com os gigantescos trabalhos de Riemann.
Eis como Poincaré apresenta a geometria de Riemann:
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"Suponhamos um mundo unicamente) povoado de seres destituídos de espessura; suponhamos que esses animais "infinitamente achatados" estão todos num mesmo
plano e não podem sair dali. Admitiremos mais, que esse
mundo está muito longe dos outros mundos por estar subtraído à sua influência. Enquanto nós somos capazes de
arquitetar hipóteses, custa-nos acreditar que esses seres
sejam capazes de fazer geometria. Nesse caso eles atribuem certamente ao espaço duas dimensões. Suponhamos, entretanto,.que esses animais imaginários, despidos
de espessura, tenham a forma de uma figura esférica e
não duma figura plana e estejam todos sobre uma mesma
esfera e incapazes de fugir dali. Que geometria poderiam
construir? E' claro que eles não poderiam atribuir ao
espaço senão duas dimensões. O que para eles representa a linha reta, esta será o mais curto caminho de uni
ponto a outro sobre a esfera, isto é, um arco de grande
círculo; em uma palavra, sua geometria será a geometria
esférica. Isso que eles chamam espaço, será a esfera de
onde eles não podem sair e sobre a qual se passam todos cs
fenômenos de que eles podem tomar conhecimento. Sea
espaço será sem limite pois eles podem andar sobre uma
esfera sempre para frente, sem jamais parar e sem encontrarem-se a si próprios. Ela será, pois, finita; nunca encontrará o fim, mas poderá dar a volta sobre si mesma.
A geometria de Riemann é a geometria esférica estendida para três dimensões. Para construí-la, o matemático alemão teve que derrubar não somente o postulado
de Euclides, como ainda o primeiro axioma: "Por dois
pontos não se pode fazer passar senão uma reta."
Sobre uma esfera, por dois pontos dados não se pode
fazer em geral passar senão um grande círculo, mas há
uma exceção: se os dois pontos dados são diametralmente
opostos, pode-se fazer passar por esses dois pontos uma
infinidade de grandes círculos. Pela geometria de Riemann - - ou sob uma de suas formas — por dois pontos
não passará em geral senão uma só reta; mas há casos ex-

53

cepcionais onde por dois pontos pode passar uma infinidade de retas. Há, assim, uma certa oposição entre a
geometria de Riemann e a de Lobatschevski.
Assim, a soma dos ângulos de um triângulo é:
Igual a duas retas na geometria de Euclides. .
Menor que duas retas na de Lobatschevski.
Maior que duas retas na de Riemann.
O número de paralelas, quando não pode conduzir a
uma dada reta por um dado ponto é igual:
A um na geometria de Euclides.
A zero na de Riemann.
Ao infinito na de Lobatschevski.
Acrescentemos que o espaço de Riemann é finito, se
bem que sem limite, no mais alto senso dessas duas palavras (10).
As conseqüências dessas altas especulações geométricas e matemáticas aparecem, como vimos, na relatividade.
E .como fecho desse sublime edifício, H. Minkowski,
uma das mais altas expressões da matemática moderna,
declarou:
"Os conceitos de espaço e tempo que eu quisera desenvolver diante de vós tem seu fundamento na física experimental. Nela estribam sua fortaleza. São de tçndências radicais. De agora em diante, o espaço por si só e o
tempo por si só passam ao esquecimento e somente uma
espécie de união entre ambos conservará existência independente." (11)

(10) H. Poincaré — Science et Hypothèse, 1935 — Paris.
(11) H. Minkowski -- Vortrag von der 80 naturforschervesamnilung
za Kõln 21, II — 1908.
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CAMPOS DE FORÇA.
O primeiro conceito de força está associado à sensação muscular experimentada quando fazemos um esforço
para produzir ou impedir o movimento de um corpo.
Efeitos análogos no movimento dos corpos podem ser causados por agentes inanimados e estes também são considerados como devidos à força. A medida científica de urna
força é a quantidade de movimento que se comunica a
um corpo em um dado tempo. Não se trata de abstração
quando se fala em uma força transmitida por contato material. A física moderna demonstra que a quantidade de
movimento se comunica por um processo de bombardeb
molecular. Pode-se vislumbrar o mecanismo quando as
moléculas transmitem o movimento em quantidades elementares, através da superfície limite do corpo sobre a
qual atuam.
A força não é um agente misterioso. E' puramente
uma cômoda representação destas transformações de movimento que sempre pode ser seguida de maneira contínua.
Há, aqui, um grande problema. Em mecânica elementar aparece uma força natural importante que não
opera desta maneira: a gravitação. Ela não pode st^r
uma sucessão de choques moleculares. Um corpo maciç-)
como a Terra, parece estar rodeado de um campo de força latente, disposto a comunicar movimento quando outro
corpo penetra em seu campo. Comumente esta potência
é imaginada como se existisse no espaço ao redor da Terra, ainda que para isso não haja corpo de prova afetado
por ela. Suspeita-se de maneira muito vaga que é um estado de tensão ou outra condição de um meio cuja existência não se pôde ainda descobrir. A natureza da gravitação
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parece ser muito misteriosa. E' notável o fato de que numa
região limitada é possível criar um campo artificial d<>
força, inteiramente semelhante a um campo gravitatório
natural até o ponto em que, com os meios experimentais
que possuímos, não podemos descobrir a diferença. Aqueles que procuram uma explicação da gravitação, aspiram
encontrar um modelo que reproduzà seus efeitos. Mas,
ninguém parece ter pensado antes de Einstein, que se p<~deria encontrar o fio condutor de tais campos artificiais,
apesar de nos ser familiar.
Quando um elevador começa a subir, seus ocupantes
experimentam uma sensação característica que, realmente, é idêntica à sensação do aumento de peso. Tal sensação desaparece imediatamente quando o movimento se torna uniforme. Depende somente da transformação do movimento do elevador, isto é, da aceleração. Tal aumento
de peso não é somente questão de sensação, mas pode ser
realizado mediante todas as experiências físicas. A determinação da corrente, do valor da gravidade por meio
da máquina de Atwood, realizado dentro do elevador acelerado, daria um valor maior. Um dinamômetro marcaria pesos superiores aos ordinários. Os projetis seguiriam as leis usuais do movimento, porém, com um valor
maior da gravidade. Enfim, a aceleração para cima, do
elevador, é, em seus efeitos mecânicos, exatamente análoga a um campo gravitatório adicional, superposto ao campo normal.
Vê-se que a sensação de peso não é experimentada
quando obedecemos livremente à força de gravidade. Somente se a experimenta quando algo se interpõe para impedir a queda. Rigorosamente pode-se dizer que nunca
sentimos a força da gravitação terrestre senão pelo bom
bardeio das solas dos sapatos pelas moléculas do solo e
o conseqüente impulso estendendo-se por todo o corpo. Este
ponto é importante, pois nos dá a idéia de que a forca de
gravitação é algo que se pode sentir. Outro exemplo de
um campo artificial de força nos oferece a força centrífu-
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ga devida à rotação da Terra. Campos artificiais .semelhantes se produzem quando um aeroplano muda de direção ou velocidade em sua marcha. Para se ter uma idéia
da origem destes campos artificiais de força é preciso voltar ao universo de quatro dimensões. O observador percorre certa linha do universo e sua trajetória não é necessariamente reta. E' preciso lembrar que reta no universo de quatro dimensões significa alguma coisa mais
do que a reta no espaço comum: implica também velocidade uniforme, uma vez que a velocidade determina a inclinação da linha do universo em relação ao eixo dos tempos. Um observador na Terra descreve cada dia ums
circunferência por efeito da rotação do planeta. Quando
se supõe sua progressão no tempo regular, terá por linha
do universo uma hélice. Se está no Pólo Norte sua linha
de universo é reta porque ali não perceberá força centrífuga.
O campo artificial de força está associado à curvatura da linha do universo. Dessa forma é possível estabelecer a seguinte regra:
Em todo ponto da linha do universo de um observador, quando a curvatura não é zero, este observador per,
cebe um campo artificial de força, não somente em suas
sensações, como também o descobre em suas medidas
físicas.
Naturalmente, se o observador do elevador reconhece
que suas medidas estão modificadas por sua própria aceleração e aplica as correções convenientes, suprime u
força artificial. Só esta existe se o observador não percebe sua aceleração ou raciocina como se a desconhecesse.
Freqüentemente se diz que a força centrífuga é fictícia.
Para o ponto de vista de um observador que não gira com
a Terra, não há fôrÇa íentrífuga; somente existe para o
observador terrestre que não quer incomodar-se em dar
outra interpretação aos efeitos da rotação da Terra.
Comumente se pensa que, graças a esta carência de realidade, pode distinguir-se inteiramente de uma força reaJ

como a gravitação. Mas, se procuramos os fundamentos
desta distinção não os encontramos. A força centrífuga
desaparece, escolhendo um observador que não gire com a
Terra; a força de gravitação desaparece quando escolhemos como observador um viajante dentro de um projétil,
em queda livre. Logo, se a possibilidade de anular um
campo de força escolhendo um observador conveniente é
uma prova da irrealidade, a gravitação é tão irreal conr>
a força centrífuga.
Quando escolhemos um observador sem rotação, a
força centrífuga desaparece completamente em todas &á
partes. Quando escolhemos por observador o viajante do
projétil em queda livre, a gravitação desaparece em sua
imediata proximidade; porém, é preciso sublinhar que se
os objetos não adquirem aceleração alguma quando estão
próximos ao projétil, em troca caem sobre ele quando estão
ao outro lado da Terra, em relação ao mesmo. Vemos,
pois, que quando queremos eliminar um campo de força
somente podemos fazê-lo ao redor e perto de certo ponto,
para vê-lo concentrado em todas as outras partes. Em
uma palavra, a gravitação pode ser somente anulada localmente; a força centrífuga em'todas as partes.
A mecânica newtoniana parte da hipótese de que há
um super observador. Se este percebe um campo de força, então esta força realmente existe. Seres inferiores,
como os ocupantes do projétil em queda livre, têm outras
ilusões, porém, são 'vítimas de suas ilusões. Mas a mecânica relativista considera que não é evidente consideraias opiniões de um observador qualquer como superior a
outras. Todas são iguais. Consideremos um observador
A em um projétil que cai livremente em direção à Terra
e um observador B no espaço, fora de todo o campo gravitacional. Nem A nem B perceberiam qualquer campo
de força em suas imediações.
Suponhamos que todo o sistema estelar caísse livremente sob a atração constante de alguma grande mas^a
exterior, como uma gota de chuva cai ao solo. Introdu-
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ziria alguma diferença nos fenômenos? De nenhuma maneira. Haveria um campo gravitacional, porém a aceleração constante do observador e de seus pontos de referência produziriam um campo de força que o anularia.
Quem é capaz de dizer o que se entende por aceleração
absoluta?
Por conseguinte, é preciso abandonar a pretensão da
distinguir entre os campos artificiais de forças e campos
gravitacionais naturais. Todo campo medido de forças
pode ser chamado de "campo gravitatório", generalizando
assim esta expressão. Este campo não é absoluto, mas
requer sempre a especificação de algum observador.
A regra dada anteriormente de que o observador percebe um campo artificial de força quando sua linha de
universo deixa de ser retilínea, deve ser substituída por
outra. Necessitamos de uma regra que determine as condições em que percebemos um campo de força de qualquer
classe. A regra primitiva perdeu certamente toda a significação, porque uma linha reta do universo não é um
conceito absoluto. O movimento uniforme em linha reta
não é o mesmo para um observador que gira ,com a Terra
e outro observador sem rotação, o qual tem em conta as
sinuosidades da trajetória aparente devida à rotação
própria.
Decidimos que estes dois observadores têm o mesmo
fundamento e seus juízos merecem o mesmo respeita
Uma linha reta no espaço-tempo não é, portanto, um conceito absoluto e, para defini-la, é necessária a existência de um observador. Se o observador e seus aparelhos
de medida podem mover-se sem obstáculos — queda livre
- o campo de forças que imediatamente os rodeia desaparece para eles. Somente ao desviar-se da linha do universo que lhe é próprio, o observador percebe a sensação
de que se encontra no seio de um campo de forças. Até
agora tratamos somente com uma quantidade independente do observador e que, portanto, tem uma significação
absoluta no universo: o "intervalo" entre dois acontc-
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cimentos no espaço-tempo. O intervalo total de certo segmento de uma linha do universo é algo que se pode medir
de maneira absoluta, posto que todos os observadores estão conformes na medida dos intervalos elementares.
Deduz-se daí que todos os observadores estão de acordo
em reconhecer a mesma linha de universo como a mau
curta de todas as que unem os dois acontecimentos.
Agora podemos estabelecer formalmente a lei do movimento : é toda partícula que se move seguindo a linha do
universo, cujo arco tenha o intervalo máximo entre dois
acontecimentos, exceto quando esteja perturbado por choques de outras partículas ou por forças elétricas.
Esta lei não pode considerar-se como um axioma, à
maneira da primeira lei do movimento de Newton. Não
há em reserva um agente indefinido como a forca, cu.io
significado pode ser estendido até ocultar as imperfeições
da lei. Somente excluímos os choques materiais e causas
eletromagnéticas, por estarem fora de nosso campo atual
de discussão.

Um campo de geometria.
Aqui chegamos a uma outra transformação: a de que
o estudo do campo de força se reduz a um estudo de geometria. Adotemos a definição de Kepler do campo gravitacional solar, em vez da de Newton. O campo de fôrç:i
é completamente definido quando se dão às linhas do universo partículas lançadas em todas as direções possíveis.
Isto pode ser um passo atrás, mas este retrocesso representa a escolha de uma nova direção. Somente ficam por
expressar as leis desta geometria em forma concisa. A
transformação de uma teoria mecânica em uma geometria
dos campos de força não é de grande importância como 52
poderia supor. Reduziria a mecânica a um mero ramo cia'
geometria. Mas, é preciso considerar que a geometria natural é igualmente um ramo da mecânica, uma vez quâ
trata da maneira de agir dos meios materiais mensuráveis.
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Dentro de certos limites será possível introduzir modificações. O movimento livre de uma partícula é a maneira mais prática de explorar o espaço-tempo do que
outras medidas práticas com escalas e relógios. Deduzimos daí que a geometria do espaço-tempo baseada nos
movimentos das partículas, está de acordo com a geometria fundamentada nas observações menos precisas efetuadas com relógios e escalas.
Em suma, o intervalo entre dois acontecimentos próximos é uma quantidade1 que tem significado absoluto na
natureza. Por conseguinte, a linha do universo entre
dois acontecimentos distantes que possuem o comprimento
do intervalo máximo, tem significação absoluta. Tais linhas se chamam geodésieas e podem ser descritas praticamente porque são as trajetórias de partículas não perturbadas por choques materiais. Estas geodésieas dão o
melhor meio para se estudar o caráter da geometria natural do universo.

Princípio de equivalência.
Vimos que nenhuma experiência foi capaz de descobrir diferença entre um campo gravitacional e um campo
artificial de força, tal como a força centrífuga. Isto não á
inteiramente o mesmo que dizer que se provou a inexistência de tal diferença. E' preciso falar claramente quando se
faz uma generalização positiva, partindo de resultados
experimentais negativos. A generalização que aqui se
oferece é conhecida com o nome de princípio de equivalência :
Um campo gravitacional é exatamente equivalente ü
um campo artificial de forças, de maneira que em toda
região suficientemente pequena é impossível conceber experiência que permita distingui-los entre si. Em outros
termos, a força é puramente relativa.

CLASSES DE

ESPAÇO

Em toda superfície se necessita di6 dois números independentes ou "coordenadas" para determinar a posição
de Um ponto. Por esta razão, uma superfície, quer seja
plana ou curva, chama-se um espaço de duas dimensões.
A determinação de dois pontos no espaço de três dimensões necessita de três números ou coordenadas e quatro no
espaço-tempo de quatro dimensões.
Para fixar a posição de um ponto numa superfície
mediante dois números, divide-se a superfície em malhas
por meio de uma rede formada por dois sistemas quaisquer
de linhas que se entrecruzam. Dando números consecutivos às linhas, ou melhor, às faixas que ficam entre elas,
com um número de cada sistema se poderia identificar
uma malha particular da rede. E se a malha é bastante
entrelaçada, qualquer ponto pode ser determinado desta
maneira com toda a exatidão necessária.
O conceito de coordenadas foi fundado por Descartes
e Fermat, em 1637. Em princípios do século XVIII, aparecem as coordenadas do espaço na correspondência entre
Bernoulli e Leibnitz. O primeiro aplicara a idéia fundamental destas coordenadas ao estudo das linhas geodésieas,
mas foi Euler quem publicou uma solução deste problema
por meio de coordenadas perfeitamente definidas. As
coordenadas no espaço aparecem aplicadas de modo sistemático no primeiro livro que Clairaut publicou em 1731,
sobre coordenadas retangulares.
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Sistemas de coordenadas.
A distância entre dois pontos pode ser estabelecida
sem referir-se a qualquer sistema de coordenadas. Por
esta razão, se usarmos um sistema de coordenadas, é importante encontrar fórmulas que expressem a distância
entre dois pontos em função de suas coordenadas no sistema utilizado.
Para o caso de sistemas mais complicados que os
precedentes é de grande simplificação contentar-se com
fórmulas referentes a distâncias menores. O matemático não encontra dificuldade em estender os resultados a
distâncias maiores pelo chamado método de integração.
Se um s€r limitado a um mundo de duas dimensões
acha que suas medidas concordam com p espaço de uma
superfície plana, pode concordar com a segunda ou com a
terceira, traçando as malhas de maneira diferente. Mas,
para obter a superfície curva necessita transportar-se para um mundo completamente diferente. Há, assim, diversas classes de espaço de duas dimensões reveladas por
diferentes propriedades métricas. Naturalmente, são
consideradas como diferentes superfícies no espaço eucíideano, de três dimensões. Esta representação é um poderoso auxiliar em alguns casos, porém, talvez ilusório em
outros. As propriedades intrínsecas que oferece uma folha de papel não se alteram quando esta é enrolada num
cilindro, porque as medidas devem ter permanecido no contínuo de duas dimensões representado pelo papel. As foimulas acima citadas se aplicam a uma superfície cilíndrica
mais do que uma plaina,-enquanto nossa imagem nos obriga a fazer uma distinção entre um plano e um cilindro.
Mas, não são aplicáveis a uma esfera, porque com uma
folha de pape! sem enrugá-lo ou rasgá-lo não se pode envolver uma esfera. Um ser bidimensional não poderia
perceber a diferença entre um cilindro e um plano, porém uma esfera pareceria uma classe diferente de espaço
e reconheceria a diferença pelas medidas.

j
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No espaço-tempo a lei do movimento - - supondo-se
convenientemente escolhidas as coordenadas — nos diz
que toda partícula livre se move uniformemente em linha
reta, quando não perturbada por choques contra outras.
Isto não ocorre evidentemente em nosso mundo. Os planetas não se movem em linhas retas, mesmo que não sofram choque algum. Se limitamos nossa atenção a uma
pequena região como o interior do projétil antes referido,
todas as trajetórias se tornam linhas retas para um observador adequado ou como geralmente se diz, este não
percebe a existência de qualquer campo de força. E' necessária uma extensa região para que se manifestem aá
diferenças de geometrias. E' uma coisa surpreendente,
porque não podemos dizer se uma superfície é plana ou
curva, antes de ter examinado uma porção suficiente dela.
De acordo com as idéias de Newton, a grande distância de toda matéria, fora de todo campo de atração, aa
partículas livres têm movimento retilíneo e uniforme; portanto, o espaço-tempo tende a se tornar perfeitamente
plano. Este fato não pode ser comprovado experimentalmente senão em certo grau de aproximação. E pode-s=
duvidar quanto a seu rigor absoluto. Para Newton o
espaço-tempo a uma distância grande de toda matéria ou
radiação é plano, porém, nas proximidades de uma ou
outra, é curvo. Estas pregas que se formam nas proximidades da matéria são as. que explicam seus efeitos
gravitacionais.
Assim como imaginamos diferentes classes de espaço
de duas dimensões como superfícies de diferentes curvaturas em nosso espaço comum de três dimensões, assim
também podemos imaginar diferentes classes de espaçotempo de"quatro dimensões como superfícies de diferente
curvatura num espaço euclideano de cinco dimensões.
Mas, isto é somente uma dimensão. A quinta dimensão
não é espaço-tempo, nem nada que possa ser percebido.
Dado nosso conhecimento, carece de sentidos.
O valor que esta imagem tem para nós se estriba no
fato de que nos permite definir propriedades importantes
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vulgares como "rugas" e "curvaturas" em vez de utilizar'
expressões teóricas como invariante diferencial. Supondo a região do espaço-tempo correspondente ao campo gravitacional da Terra como uma ruga, percebe-se que não
se pode localizá-la em um ponto, mas está "em algum lugar nos arredores desse ponto". Podemos fazê-la desaparecer de um determinado ponto até reduzi-la a um plano, porém esta irregularidade vai refugiar-se em outra
parte. Isto é o que fizeram os habitantes do projétil:
aplainaram a ruga dentro do projétil, de maneira que não
podiam descobrir qualquer campo de força, mas com isso
aumentaram o defeito em outra parte e seguramente teriam podido encontrar um aumento de campo de forças
em relação a eles do outro lado da Terra.

Espaço-tempo e gravitação.
Há uma pergunta: pode existir na natureza em uma
região vazia de matéria, toda espécie de espaço-tempo?
A resposta é que na natureza, em uma região.vazia de
matéria, só podem existir certas classes de espaço-tempo
e a lei que determina estas classes que podem existir é
a lei da gravitação.
Tracemos, por exemplo, uma rede de linhas e suponhamos que seja colocada numa massa gelatinosa. Se
deformarmos a gelatina, as linhas do universo deformarse-ão, porém as interseções ainda ocorrerão na mesma
ordem e nenhuma interseção nova se criará. A gelatina
deformada representará uma história do universo, tão
exata como antes de sua deformação. Não pode haver
critério para distinguir qual é a melhor representação.
Suponhamos agora que introduzimos divisões de espaço e
tempo, o que podemos fazer traçando uma rede de malhas retangulares nos dois estados da gelatina. Agora
temos duas maneiras de situar as linhas do universo e
os acontecimentos no espaço-tempo. Estas considerações
demonstram que a forma não é qualidade inerente ao uni-
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verso absoluto, de modo que, quando se estabelece ura
sistema de malhas, inicialmente ele não tem forma determinada, e um sistema de coordenadas retangulares não é
intrinsecamente diferente dos outros.

Conseqüências.
As conseqüências que defluem dessa concepção são
fantásticas. Em primeiro lugar a física e a matemática
demonstram que o espaço-tempo é euciideano quando o
estado do universo está a uma distância infinita de toda
matéria e de todas as formas de energia. Em segundo
lugar, o espaço-tempo é curva de primeiro grau quanto o
estado do universo em uma região vazia, que não contém
matéria, luz, nem campos eletromagnéticos, mas nas proximidades destas formas de energia. Em terceiro lugar,
o espaço-tempo é curvo de segundo grau quando o estado
do universo existe numa região que não .contém matéria
nem eléctrons (energia ligada), porém contém luz ou campos electromagnéticos (energia livre). Em quarto lugar
o espaço-tempo é completamente curvo quando o estado
do universo em uma região contém matéria contínua.
Segundo as teorias físicas correntes, a matéria contínua não existe. De maneira que, rigorosamente falando,
o último caso nunca se apresenta. A matéria é constituída por eléctrons, prótons, nêutrons, etc. As regiões qua
separam os eléctrons não são completamente curvas, enquanto as regiões dentro dos eléctrons devem ser excluídas
inteiramente do espaço-tempo.
Desta forma, vislumbra-se que a lei da gravitação
pode resumir-se neste enunciado: em toda a região vazia,
o espaço-tempo só pode ser curvo de primeiro grau.
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A NOVA LEI DA GRAVITAÇÃO.
Em 1915 Einstein lançou os fundamentos de sua teoria da Relatividade Generalizada. Era um esforço gigantesco que vinha solver um dos grandes mistérios do universo, apesar de outros gigantes do pensamento terem
tentado a mesma coisa. Fitz Gerald, em 1894, dissera:
"A gravitação é devida provavelmente a uma mudança de
estrutura no éter, produzida pela presença da matéria."
Era o germe de uma nova teoria que 19 anos depois despontaria.
Newton estaria

errado?

Estaria errada, nesse caso, a lei da gravitação de
Newton? Pela observação ela foi submetida às provas
mais exigentes, saindo-se sempre com vitórias retumbantes. Durante séculos, ela foi considerada como um perfeito modelo de exatidão. Os casos em que falhara eram
insignificantes para chamar a atenção dos cientistas.
Mas, foi um desses casos insignificantes que marcou
o fim da teoria de Newton: o enigma de Mercúrio. Por
exemplo, cada 46 Mercúrio registra 6 passagens diante du
Terra, em períodos variados. Como as passagens de Mercúrio são invisíveis a olho nu, elas tardaram muito em ser
descobertas. Mas, a primeira passagem foi observada
por Gassendi, a 7 de novembro de 1631. A partir dessa
época, todas as passagens foram cuidadosamente observadas e anotadas pelos astrônomos, que imediatamente perceberam que Mercúrio não obedecia às leis de Kepler.
Em 1753 o corrimento do astro atingia seis horas e em

1786 somente alcançava 45 minutos. O famoso astrônomo e matemático francês Lê Verrier empreendeu o estudo
sistemático dos movimentos desse planeta em relação corn
as possíveis perturbações originadas pela presença de outros astros próximos. E chegou à conclusão do que o
adiantamento inexplicável do periélio de Mercúrio, ou
seja na época de maior aproximação ao Sol, alcançava 43
segundos de arco cada século. A única solução que então
vislumbrou foi admitir a existência de um planeta entre
Mercúrio e o Sol. Mas, semelhante planeta nunca foi
descoberto.
Esta discrepância era tão pequena que para corrigila se propôs substituir o quadrado da distância pela potência 2,00000016 da mesma. Mais tarde pareceu possível, mesmo que improvável, que a matéria que causa a
luz zodiacal fosse de massa suficiente para produzir tal
perturbação. A objeção mais séria levantou-se, afinal,
contra a exatidão da lei de Newton, por ela se tornar
ambígua, nesse sentido. A lei se refere ao produto de
massas de dois corpos, mas a massa depende da velocidade,
fato desconhecido no tempo de Newton.
Estava assim o problema sem solução quando, nos
princípios do século, diversos autores aplicaram suas respectivas teorias na explicação do movimento do periéüo de
Mercúrio. Lorentz encontrou a quantidade de 4"; De Sitter, aperfeiçoando o trabalho de Lorentz, encontrou 7".
Einstein, finalmente, aplicando as suas fórmulas, encontrou 43", a quantidade procurada. Tão surpreendente
acordo entre a teoria da relatividade e a realidade astronômica foi celebrada como um dos comprovantes de maior
força dos princípios de Einstein.

A gravitação.
Ao enunciar a nova lei da gravitação, Einstein
demonstrou que as propriedades do espaço e especificamente o fenômeno da propagação da luz, indicavam que

68

R. Argentière

o espaço-tempo contínuo de Minkowski se assemelhava
ao espaço de Riemann e não ao ã-3 Euclides, salvo nas
regiões infinitamente distantes da matéria. Nesse espaço-tempo existem caminhos naturais, como as trajetórias retilíneas no espaço tridimensional, segundo aa
quais estamos habituados a imaginar corpos em movimento, quando sobre eles não atua qualquer força. Desde
que um projétil cai à Terra e os planetas giram ao redor
do Sol, nós vemos que perto da matéria essas trajetórias
devem ser curvas, isto é, que na proximidade da matéria
deve haver alguma coisa igual a uma curvatura de espaçotempo. Outro corpo qualquer que entrasse nesta região
encurvada tenderia a mover-se junto à matéria ou caminhar a seu redor numa trajetória definida. E' indubitável
que, ao considerar a massa e não a eletricidade, a única
significação da matéria é um âmbito ou região no espaçotempo onde ocorre esta curvatura. Quando impedimos que
o segundo corpo se mova livremente, mantendo-o no alto
por meio de bombardeio de moléculas, exercemos uma
força sobre ele, força que parece ser devida ao corpo pelo
seu próprio peso. Nós já conhecemos a experiência do
elevador. Quando este arranca para íima, encontra-se
submetido a uma aceleração que parece aos ocupantes
como um incremento temporário de seu peso, incremento
que inegavelmente pode ser medido por um peso comum.
O efeito da aceleração é idêntico ao efeito de um incremento acidental no chamado .campo gravitacional, sendo
impossível estabelecer uma distinção entre estas duas
causas por qualquer experiência até hoje conhecida. Mas,
quando se permite ao elevador cair livremente, seus ocupantes não estão conscientes do movimento. Se um deles
soítasse uma maçã que está em suas mãos, ela não cairia
mais depressa que o elevador, se bem que para o observador permaneceria em repouso ou equilíbrio.
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Graus de parentescos.
Há para tudo isso perguntas curiosas e naturais.
Uma delas é a seguinte: que grau de parentesco há entre
curvatura do espaço-tempo e as forças de atração, reais
ou aparentes?
Eddington responde com um de seus exemplos imaginativos:
"Uma raça de peixes planos vivia certa vez num ocea
no de duas dimensões. Observou-se que os peixes nadavam geralmente em linhas retas a menos que houvesse
algum obstáculo que impedisse seus movimentos livres.
Isto parecia muito natural. Mas, havia certa região em
que todos os peixes pareciam cair sob a influência de um
encantamento. Uns, ao atravessá-lo, mudavam a direção
de suas trajetórias, outros nadavam ao seu redor indefinidamente. Um peixe, à vista disto, inventou uma teoria
chamada dos "torvelinhos" e dizia que naquela região havia remoinhos que arrastavam todos os seres obrigando-os
a dar voltas. À medida que amadurecia em anos, propôs
uma teoria muito melhor, segundo a qual os peixes eram
atraídos por outro peixe maior — um peixe-sol — que
estava dormindo no centro da região. Tal era a causa do
desvio de suas trajetórias. Parece que de início, a teoria
não assentou muito bem, mas foi confirmada com maravilhosa exatidão por toda a classe de provas experimentais.
Viu-se que todos os peixes possuíam esse poder atrativo
em proporção a seus tamanhos. A lei da atração era extraordinariamente certa e explicava todos os movimentos
com uma exatidão até então jamais alcançada em quaisquer outras investigações científicas.
Alguns peixes murmuravam que não podiam ver como se comunicaria tal influência a distância. Em sentido
geral, conveio-se que era comunicada através do oceano.
E isto podia ser melhor entendido supondo-se alguma coisa semelhante à natureza da água. Conforme isto, todos
os peixes que queriam explicar a atração, partiam da su-
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posição de que algum mecanismo existia para transmitila através da água.
Houve, porém, um peixe que imaginou um plano inteiramente diferente. Observou o fato de que todos os
peixes, grandes e pequenos, seguiam sempre o mesmo caminho e que, naturalmente, para desviar um peixe maior
faltava maior força. Então, concentrou sua atenção naá
trajetórias e não nas forças. E obteve uma explicação
surpreendente de todas as coisas. Havia no universo
uma colina ao redor do sítio em que estava o peixe-scl.
Os peixes-planos não podiam apreciá-la diretamente, porque eram de duas dimensões. Mas sempre que um peixe
se aproximava da vertente da colina, mesmo que fizesse
o possível para continuar em linha reta, tinha que forçosamente desviar-se um pouco. Tal era o segredo da atração misteriosa, ou desvio das trajetórias, que se experimentava na região. Esta comparação não é exata, porque se refere a uma colina no espaço, enquanto nós
tratamos de um relevo no espaço-tempo. Mas, faz ver
como uma curvatura do universo em que vivemos pode dar
a ilusão de uma força de atração, o que na realidade somente pode ser descoberta por tal efeito." (12')
Daí vemos que a ação devida à gravitação é simplesmente uma deformação geométrica das trajetórias ictas. Não importa qual seja o corpo ou energia que siga
a trajetória. Sua deformação é uma discrepância gerai.
A luz está submetida à mesma perturbação de sua trajetória que a matéria. Esta proposição está implicitamente
contida no princípio de equivalência. Os físicos, era geral, sempre estiveram dispostos a admitir a probabilidade
de uma influência da gravitação na luz, semelhante à exercida na matéria.
Em suma, a força da gravitação que desempenha um
papel tão importante em nossa interpretação dos fatos astronômicos, ocupou sempre um lugar apartado no con(12)

Eclclingtün — Obra cit.
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junto das forças que conhecemos na natureza. Ela tem
o caráter essencial de ser sempre proporcional à massa
do corpo atraído. Experiências precisas de Eotvos provaram que essa proporcionalidade é ^completamente exata.
Segundo a forma das equações da dinâmica, resulta que o
movimento de um corpo em um campo de gravitação é independente de sua massa. As trajetórias estão, pois, determinadas sem que seja necessário conhecer-se a natureza
dos corpos destinados a percorrê-las. Essas trajetórias
resultam, de certo modo, das propriedades intrínsecas do
campo de gravitação. Einstein viu neste fato a prova
da existência de um campo de gravitação em uma região
do espaço, que traduz a existência de uma curvatura local
do espaço-tempo.

Desvio da luz.
Um raio de luz quando passa perto de uma particular
ponderável desvia-se em primeiro lugar pelo caráter nãoeuclideano da combinação de tempo e espaço. Esse desvio é devido à gravitação newtoniana e pode ser calculado
de maneira comum, na hipótese de que a luz tem peso
como um corpo material.
Em segundo lugar se desvia por efeito do caráter nãoeuclideano do espaço e essa curvatura se agrega à da l
de Newton. Por conseguinte, se fosse possível observar
o valor da curvatura de um raio luminoso que passa perto
de uma massa ponderável, obter-se-ia uma prova decisiva de que a luz obedece à teoria de Einstein ou à de
Newton.
Previsão.
Einstein escreveu em 1915:
"Já dissemos que quando um raio de luz penetra nurn
campo gravitacional deve sofrer um desvio análogo ao
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que sofre a trajetória de um corpo lançado no citado campo. Segundo a teoria, ao atravessar um raio de luz o

se a uma distância do sol igual a A raios solares o ângulode desvio será:
l .7
d "J5)
E' de se notar que este desvio é devido, segundo a
teoria, metade ao campo de atração (newtoniano) do Sol
e metade à modificação geométrica (curvatura) que o Sol
produz no espaço.
Este resultado admite uma comprovação experimental mediante a observação fotográfica de estrelas durante
um eclipse total do Sol. Somente desta forma resulta possível, pois em qualquer outra época a atmosfera atravessada pela luz solar está iluminada tão intensamente que se
tornam invisíveis as estrelas próximas do sol. O fenômeno se explica facilmente com a figura da página anterioiv
Se o Sol, S, não existisse, uma estrela fixa, praticamente
situada a distância infinita, seria vista na direção RI,
mas em conseqüência do desvio produzido pelo Sol, ela
é vista na direção R2, isto é, a uma distância aparente
do icentro do Sol, um pouco superior à que lhe corresponde em realidade."

campo gravitacional produzido por um corpo celeste, deve
encurvar-se afastando-se dele. E para um raio que pas-
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O PESO DA LUZ.
Chegamos à comprovação experimental da influência
da gravitação na luz, prova definitiva da teoria da relatividade generalizada.
Em primeiro lugar, há inúmeros problemas que devem ser propostos.
E' a luz ponderável, como pensava Newton, ou é indiferente à gravitação? Se é ponderável, o valor do
desvio está de acordo com a lei de Einstein ou com a
de Newton?
A luz possui massa ou inércia como as outras formas
de energia electromagnética, coisa confirmada pelos fenômenos de pressão pela radiação. E' necessária alguma
força para deter um feixe de luz interpondo um obstáculo
em seu trajeto. Um refletor em ação experimenta uma
ligeira força de retrocesso <eomo quando um canhão dispara suas balas. A força prevista pela teoria electromagnética clássica é muito pequena, mas existe. Experiências
delicadas evidenciaram este ponto. Provavelmente esta
inércia de radiação é de grande importância cósmica e
exerce muita influência no equilíbrio das nebulosas difusas. E' possível que a cauda dos cometas seja a prova
da potência impulsiva da luz solar qae repele as partículas mais tênues ou absorventes.
Transportemos agora estes resultados para outra região do céu. Parecerá estranho, à primeira vista, que a
atração da luz pela massa solar produza um corrimento
aparente da estrela, distanciando-a do Sol. Mas, a razão
é clara. Tal desvio afeta somente às estrelas que se vêem
próximas ao Sol, portanto só é possível fazer a observação durante um eclipse, .como Einstein já disse. E a oca-

sião para se verificar este fenômeno chegou a 29 de
maio de 1919.
Eis o que diz Eddington, que teve parte saliente nesses estudos:
"Chamou a atenção sobre esta notável oportunidade
o "Astronomer Royal" em marçn de 1917. Um Comitê
formado pela Royal Society e a P.oyal Astronomkal Society começou os preparativos para fazer os estudos. Duas
expedições foram enviadas a lugares diferentes da linha
da totalidade para diminuir os riscos do fracasso por causa do mau tempo. O dr. A. C. D. Crommelin e C- Davidson foram enviados para Sobral, no Norte do Èrasil, e
E. T. Cottingham e eu fomos para a Ilha do Príncipe, no
golfo da Guiné, África Ocidental."
Em Porto Príncipe foram batidas 16 chapas com exposições, variando de 2 a 20 segundos. Nem todas as chapas
eram visíveis. Somente uma apresenta imagens perfeitas de cinco estrelas, que serviram para determinar as
procuradas. Os resultados desta placa deram um corrimento bem definido, conforme a teoria de Einstein e em
desacordo com a de Newton.
As fotografias tiradas no Brasil deram resultados
surpreendentes. As medidas revelaram com perfeita exatidão um desvio-metade, isto é, o valor newtoniano que e
uma metade da quantidade requerida pela teoria de Einstein. Por fim, as últimas chapas batidas em Sobral deram um verecditum final, confirmando definitivamente o
valor do desvio previsto por Einstein de acordo com os
resultados obtidos na Ilha do Príncipe. Os resultados finais, obtidos em Sobral e na Ilha do Príncipe, com seus
erros acidentais prováveis foram
Sobral
1",98
0",12
Ilha do Príncipe
l ",61
O ",30
E' corrente admitir-se uma margem de segurança de
duas vezes o erro provável em ambos os lados da média.
Assim se pode dizer que as chapas da Ilha do Príncipe dão
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testemunho suficiente para poder repelir a possibilidade
do "desvio-metade" e as chapas de Sobral a excluem praticamente.
Demonstrou-se com essas chapas que o efeito gravitaciona! na luz é equivalente ao produzido pelo meio réfringente que rodeia o sol, calculando-se o índke de refração necessário. À altura de 400 000 milhas sobre a
superfície do Sol, o índice de refração necessário é ....
1,0000021, o que corresponde ao ar a uma pressão de
l
1
1
atmosfera, ao hidrogênio
e ao hélium
.
140
70
20
Parece ser evidente que não pode existir matéria desta ordem de densidade a tal distância do Sol. A pressão
exercida na superfície do astro por esta camada de matéria seria da ordem de 100 000 atmosferas. E conhece-se
através da espe:troscopia que tal pressão não é dessa
ordem.
Aqueles que consideram a lei de Einstein como conseqüência natural de uma teoria baseada em um mínimo
de hipóteses, estão satisfeitos ao ver que esta notável
previsão está quantitativamente confirmada pela observação e que não surgiram causas imprevistas que pudessem invalidar a prova.

OUTRAS PROVAS DE TEORIA.
Segundo a lei de Newton um planeta se move ao redor do Sol descrevendo uma elipse. E se não existem
outros planetas que perturbem esse movimento, a elipse
permanece imutável. Segundo a Lei de Einstein a trajetória é aproximadamente uma elipse, mas não se fecha inteiramente. E na revolução seguinte a trajetória avança
um pouco mais no mesmo sentido do movimento do planeta. A órbita é assim uma elipse que gira com muita lentidão. A predição exata da lei de Einstein é que em uma
revolução do planeta a órbita avança uma fração de volta.
A terra tem uma velocidade que é 1/100000 da luz, assim
em uma revolução - - um ano - - o ponto da Terra que
esta a maior distância do Sol — o afélio — correrá umu
fração de volta igual a 3,100000000 ou seja 0",038.
Esta diferença não pode ser descoberta em um ano,
porém ninguém impede a acumulação destas rotações
anuais durante um século pelo menos. Então seria observável a rotação total se não fosse a órbita da Terra, quase
circular, não ter vértice bem definido, pelo que não é possível dizer com muita exatidão qual é sua circulação e como
se movem seus eixos. E' preferível escolher um planeta
que tenha maior velocidade, de modo que o efeito em questão seja aumentado e as revoluções sejam de menor duração. Nesse caso é necessário um planeta de órbita elípti:a aguda — excêntrica de modo que seja fácil observar
o movimento de seus vértices. Estas duas condições são
encontradas no caso de Mercúrio. E' o planeta mais rápido e a rotação de sua órbita é de 43" por século. Além
disso, a excentricidade de sua órbita é muito maior que
a de qualquer dos sete planetas.
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Uma das conseqüências fundamentais da teoria da
relatividade, é a identificação da gravitação e da inércia.
Demonstrou que a força da gravitação não é um agente
ativo que luta contra a resistência passiva da inércia.
Gravitação e inércia são uma mesma coisa.
Seja reta ou curva a trajetória natural e o movimento uniforme ou variado, sempre requer uma causa e esca
causa é a combinação inércia-gravitação. O fato de ter
dado uma definição da inércia e da gravitação como aspectos diferentes de uma propriedade única, explica porque o peso é sempre proporcional à inércia.
A linha do universo é o intervalo total máximo entre
dois pontos. Posto que esta seja a única linha do universo definida de maneira absoluta, parece ser razão suficiente para que uma partícula inteiramente livre a siga.
Esta razão é satisfatória enquanto válida; porém, é natural que se deseje uma noção da causa inércia-gravitação
que obriga o corpo a seguir tal trajetória. O campo gravitório que rodeia um corpo implica a existência de uma
curvatura do espaço-tempo. Isto se dá porque ao redor
de cada partícula material se forma uma prega muito pequena. Toda partícula material sofre continuamente um
deslocamento no tempo, mesmo que isso nem sempre aconteça no espaço. Por conseguinte, em nossa representação das quatro dimensões, que nos dá uma vista de .conjunto de todo o tempo, a prega ou ruga tem a forma de uma
estria ao longo da trajetória da partícula. Esta estria,
ou prega do contínuo, não pode seguir um trajeto arbitrário. A lei da gravitação de Einstein, da régua, diz que as
curvaturas em um ponto qualquer do espaco-tempo estão
ligadas aos pontos próximos. Quando em certo momento
fica determinada a direção da estria, está também determinado o resto de seu curso.
A aplicação da lei de Einstein ao estudo da distribuição do campo gravitacional não só no espaço como no
tempo, conduziu a uma grande simplificação da mecânica.
As leis da conservação da massa, úa energia e da quanti-

dade de movimento estão todas implicitamente contida?
nessa lei. O grande triunfo da teoria de Einstein está em
que sua lei permite dar uma definição geral e rigorosa da
princípios experimentais que até agora pareciam alheios
à gravitação.
Podemos resumir para maior facilidade os seguintes
dados matemáticos:
A ordem dos acontecimentos do mundo exterior é dr>
quatro dimensões.
O observador, instintiva ou voluntariamente, constrói
um sistema de coordenadas (divisão de espaço e tempo)
e localiza os acontecimentos em relação a este sistema.
Mesmo que teoricamente pareça possível descrever
fenômenos em que intervenha qualquer sistema de coordenadas, tal descrição seria embaraçosa. Na prática, y
física dá as relações dos acontecimentos com os sistemas
de coordenadas; todos os termos que se encontram na física elementar e na vida icomum têm relações com este aspecto relativo do universo.
Quantidades como comprimento, duração, massa, força, etc. não têm significação absoluta; seus valores dependem dos sistemas de coordenadas a que se referem. Quando se compreendeu bem este ponto, os resultados das experiências modernas motivadas pelas variações de comprimento dos corpos rígidos, perderam todo seu caráter
paradoxal.
Não há sistemas de coordenadas fundamentais. Em
cada problema particular e especialmente em regiões de
extensão limitada, é possível escolher um sistema de coordenadas que siga mais ou menos de perto a estrutura absoluta do universo, o que simplifica a descrição dos fenômenos que nele se produzem. Não obstante, a estrutura
do universo não é de natureza tal que se deixe de representar de maneira absoluta pelas coordenadas. E numa
grande região o sistema de coordenadas deve ser considerado como arbitrário. Em todos os casos, os sistemas
utilizados na física corrente são arbitrários.
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O estudo da estrutura absoluta do universo está fundado na noção do intervalo entre dois acontecimentos próximos, que é um atributo absoluto deles, independente da
todo sistema de (Coordenadas. Constrói-se uma geometria
do universo considerando o intervalo como análogo à distância na geometria comum.
Esta geometria do universo difere da euclideana, em
que um intervalo entre dois acontecimentos reais pode ser
real ou imaginário. A necessidade de uma distinção física, correspondente à distinção matemática de intervalos
reais ou imaginários, conduz a decompor a ordem de quatro dimensões no espaço e no tempo. Mas, esta divisão não
é única. E a adotada comumente depende da linha do
universo do observador.
A geodésica ou trajetória de intervalo total máxímc
ou mínimo entre dois acontecimentos distantes, tem significação absoluta. Como não existe outra classe de trajetória suscetível de definição absoluta, deve-se concluir
que as linhas do universo de partículas que se movem livremente não são geodésicas.
Na geometria euclideana, as geodésicas são retas.
E' impossível escolher os métodos de medida do espaço e
do tempo de maneira que todas as parti:ulas livres contidas no sistema solar se movam cm linha reta. Logo, a
geometria em um campo de gravitação é necessariamente
não-euclideana.
As linhas do universo de partículas móveis em urn
campo gravitacional obedecem a alguma lei. Logo, as
geometrias possíveis devem limitar-se a certos tipos.
Esta limitação diz respeito à estrutura absoluta de
universo e deve ser independente da eleição do sistema
de coordenadas, o qual reduz o número possível de caracteres distintivos. Praticamente a uni:a hipótese razoável que se pode aventar é a de que a curvatura do universo
em um espaço vazio não deve ser superior ao primeiro
grau. Tal é o enunciado da lei de gravitação.
Foi possível encontrar-se o tipo mais representativo
da curvatura que tem este caráter. E' uma espécie de cha-
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mine cujo vértice se prolongaria até o infinito, porém
não termina por uma região na qual não se obedece a lei
de gravitação, ou seja, por uma só partícula de matériu.
As geodésicas deste relevo estão em estrito abordo
com a lei de gravitação de Newton. As ligeiras diferenças da k'i newtoniana foram confirmadas experimentalmente pelo movimento de Mercúrio e o desvio da luz.
O relevo pode ser considerado, mais apropriadamente
como uma prega ou uma ruga que se estende em linha reta.
Posto que o intervalo total é real, tomado em sua direção ou no tempo, pode tomar-se esta direção como o eixo
dos tempos. Logo, a matéria tem existência contínua nu
tempo. Ademais, a fim de conformar a lei da gravitação
foi preciso admitir que toda prega pequena segue o trajeto de uma geodésica no campo geral do espaço-tempo.
As leis da conservação da energia e da quantidade
de movimento na me:ânica podem ser deduzidas da lei da
curvatura do universo.
Certos fenômenos, como a contração de Fitz Gerald,
e a variação da massa com a velocidade, que antes se atri
buíam à ação de forças elétricas, aparecem hoje como
conseqüências gerais da relatividade do conhecimento humano. Isto é, sendo o comprimento e a massa relações do
algo absoluto para o sistema de coordenadas do observador, pode-se predizer como se modificarão tais relações
empregando outro sistema.

Eletricidade e gravitação.
A teoria da relatividade deduz de princípios geométricos a existência da gravitação e as leis mecânicas da
matéria. A mecânica deriva da geometria, não por adição de hipóteses arbitrárias, mas por supressão de certos axiomas desnecessários, de maneira que um geômetra
como Riemann pôde prever os caracteres essenciais do
universo real. Mas a natureza nos reservou uma grande
surpresa: a eletricidade.
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O eléctron é uma singularidade tanto no campo gravitacional como no campo elétrico. Como enlaçar todos
esses fatos?
A fusão da eletricidade e da gravitação em uma geometria única é obra de H. Weyl, que publicou seu trabalho
em 1918. A teoria de Weyl abre caminho a interessantes
revelações. Os pormenores dessa teoria implicam grandes dificuldades matemáticas.
Na teoria particular de Einstein, em todo ponto há
uma característica importante do universo, a qual se chama curvatura. Mas na nova teoria não é uma invariante
no estrito sentido da palavra. E' independente do sistema de coordenadas, porém, depende da unidade. E' evidente que o número que expressa o raio da curvatura do
universo em um ponto, deve depender da unidade de comprimento. Logo, não se pode dizei que as curvaturas em
dois pontos são absolutamente iguais, posto que dependem
das unidades assinaladas para esses pontos. Inversamente,
o raio de curvatura do universo dá em cada ponto uma
unidade natural e absoluta. Assim, pois, introduziremos
em nossas leis o máximo de simetria possível no dia em
que o observador tomar como unidade assinalada paru
cada ponto, o raio da curvatura ou uma fração bem determinada deste. Isto obrigará o universo, por assim dizer, a ser esférico, adotando em cada ponto uma unidade
de comprimento.
As escalas, quando se movem, sofrem variações de
comprimento em relação a esta unidade absoluta, segundo o caminho que seguem. E estas diferenças correspondem ao campo electromagnético. O espaço curvo de
Einstein encontra natural lugar nesta teoria. Nenhuma
região do espaço-tempo é plana, mesmo faltando a matéria comum, porque isto significa que o raio de curvatura
é infinito e não teria unidade natural para determinar,
por exemplo, as dimensões de um eléctron. O eléctron não
poderia saber que tamanho deveria tomar se não fosse
ponto de comparação.
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A relação entre a forma da lei da gravitação e a
quantidade total da matéria espalhada no universo nos
parece agora menos misteriosa. A curvatura do espaço nos dá indiretamente a unidade que serve para medir a quantidade da matéria que o universo contém.
A teoria de Weyl demonstra também que a massa de
uma porção de matéria é necessariamente positiva. Segundo a teoria primitiva, nada se oporia essencialmente
à existência de uma massa negativa. Também demonstra
até certo ponto porque o universo tem quatro dimensões.
Enfim, a teoria oferece um modo de atacar o problema
da tensão elétrica do eléctron e pelo menos demonstrar porque é tão fraca a força da gravitação em comparação com
a força elétrica (13).

Campo unificado.
Em 1929 Einstein apresentou uma solução para evitar o dualismo entre o campo gravitacional e o electromagnético, oferecendo uma síntese parcial dos dois, a que
chamou "teoria do campo unificado", demonstrando que
ambos os tipos de campo eram manifestações de um tipo
compreensivo de estrutura espacial no contínuo espaço-tempo.
Einstein, tomando um espaço intermediário, de certa maneira, entre o espaço de Euclides e o de Riemann,
incluiu também o electromagnetismo como uma propriedade métrica do espaço-tempo. Se se confirmar esta hipótese, o campo físico ficará reduzido a uma simples forma.
Em 1928, Eddington ideou uma nova concepção. A
carga eletrônica "e" aparece na equação ondulatória, para
dois eléctrons na combinação hc/2ee,' sendo h o quantum
de ação e e a velocidade da luz. Apoiando-se nos princí(13) H. Weyl -- Raum, Zeit, Materie. Vorlesung ueber aügetneine
Rclativitatstheorie, Berlim, 1921.
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pios dos quanta e da relatividade, Eddington calculou o valor numérico desta combinação em 136. Millikan, no entanto, deu-lhe um valor de 137,1. Mesmo que a discrepância seja maior do que a atribuída ao erro experimental,
a aproximação acusa um grande interesse.
Continuando a desenvolver seus estudos matemáticos,
Eddington "apresentou em 1936 resultados interessantes
para a experimentação. Segundo este ilustre matemático inglês, na teoria dos quanta a energia é expressada pela
freqüência multiplicada pela constante de Plank. A. expressão matemática para a energia na relatividade depende da 'curvatura do espaço. Eddington sublinhou aluda o fato de que essas equações estabelecem uma relação definitiva entre as minúsculas partículas do universo,
o déctron e os quanta de energia, e as grandes quantidades do universo.

A EXPANSÃO DO UNIVERSO.
A teoria da expansão do universo é como que o coroamento necessário da obra da Relatividade. O raciocínio
logo descobre o motivo pelo qual a crença em tal expansão do universo implica na conclusão de que o espaço é
finito; se ele fosse infinito essa expansão constante seria impossível. Daí a diferenciação que hoje se faz entre o "ilimitado" e o "infinito".
A teoria da expansão do universo oferece dois aspectos substanciais, porém conclusivos em suas teses. Um
desses aspectos consiste nos estudos astronômicos, realizados como conseqüência lógica dos princípios da Relatividade. Essa teoria está fundamentada matematicamente pelos reputados astrônomos De Sitter e Lamaitre. O
outro aspecto consiste nas conseqüências que o matemático
Eddington extraiu de seus estudos com as conhecidas
equações sobre a estrutura do átomo. Como já fizemos
notar no decorrer desse estudo, o átomo é como um universo infinitamente pequeno, sujeito a certas reações e
mutações que parecem análogas às que se observam nas
vastíssimas extensões estelares que formam o universo.
Assim, pois, se justifica que o trabalho de laboratório
esteja unido estreitamente à obra do astrônomo.
Nesse domínio da astronomia, na precisão de informações e observações de valor inestimável, está à frente o
observatório de Mount Wilson, cujo telescópio de 100 polegadas de diâmetro é um dos maiores e mais completos
do mundo. Foi aí que Einstein estudou detidamente as
.comprovações e conseqüências da Relatividade; dali saíram as extraordinárias observações de Hubble, Humanson e tantos outros sábios, que parecem confirmar a teo-
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ria da expansão do universo, graças à teoria do corrimento da luz ao vermelho.(*)
Da teoria do corrimento dos raios luminosos para a
cor vermelha, observada com o espectroscópio, surgiu a
prova documental da teoria da expansão do universo, segundo a qual as grandes nebulosas que estão a uma distância fantástica, afastam-se da terra em velocidade colossal. Destas observações se tiram as fórmulas que
justificam a conclusão de alguns astrônomos no sentido
de que o afastamento das nebulosas se produz à razão
de 3 850 quilômetros por segundo. Esta velocidade varia de acordo com a distância, aumentando à medida que
elas se afastam da terra.
Os cálculos matemáticos realizados em Mount Wilson e outros observatórios, muitos dos quais foram estudados por Einstein, parecem ter motivado a sua volta à
teoria da expansão do universo, que antes parecera ter
dúvidas. Einstein calcula que o ponto de partida para
essa colossal marcha -expansiva teve lugar há 3 bilhões
de anos. E' curioso observar que é esta, precisamente, a
idade que Eddington dá para o universo, baseado nas
equações sobre a estrutura do átomo.
Nestes últimos 8 anos inúmeras provas foram trazidas em apoio da Relatividade, e dentre elas pode-se citar a seguinte: o corrimento das linhas do espectro para
o vermelho, resulta do efeito do campo gravitacional. Esta
mudança, prevista por Einstein e não existente na teoria
newtoniana, foi verificada no Sol por Charles E. S. T
John, do Observatório de Mount Wilson. Este corrimento nas linhas do espectro também foi verificada por Walter S. Adams, diretor do observatório de Mount Wilson,

no caso do companheiro de Sírius, a pequena estrela que
apresenta uma grande densidade e um forte campo gravitacional.

(*) O chamado "efeito Doppler" consiste na mudança de cor da luz
emitida por uma fonte, que se move1 em relação ao observador. Todas as linhas do espectro duma fonte de iuz, deslocam-se para a zona vermelha,
quando se afastam do observador, ao passo que uma fonte que se aproxima do observador produz um deslocamento para o violeta.

87

A conversão da matemática.
Einstein, no desenvolvimento da teoria da relatividade, fez uma previsão que pareceu em; seu tempo um contra-senso. Os seus cálculos implicavam num postulado em
que a matéria e a energia poderiam se converter reciprocamente. Antes de tudo, formulou uma equação mediante
a qual se estabeleciam nos termos da energia, os valores
da massa. A equação é simples:
E
C2

Representa a energia em êrgs, M a massa em gramas e C2 a velocidade da luz. A velocidade da luz eqüivale a 300 000 quilômetros por segundo. Quando estabelecida em centímetros por segundo se converte em cerca
de2 3 000 000 000 multiplicada por si mesma, para obter
C alcança o valor de 900 trilhões. Um quilograma tem
l 000 gramas de modo que conterá 900 000 trilhões de
ergs de energia, pois o erg é uma uniffácle muito pequena
equivalente a 1/500 000 000 000 de cavalos-fôrça. Por
conseguinte, num quilograma de matéria existe aproximadamente l 800 000 000 000 de cavalos-fôrça. A transformação, segundo seus cálculos, viria precisamente quando
ultrapassasse 25 milhões de kilowat-hora por grama da
matéria, assim como o calor e energia são permutáveis
ao ultrapassar 864 calorias por kilowat-hora. Esse postulado exige, portanto, uma reforma num dos princípios
da física antiga: a conservação da matéria.
A idéia precisa desse postulado de Einstein foi dado
pelas experiências quase conjuntas feitas na Alemanha e
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Inglaterra. Fritz Lange e Arno Brasch, de Berlim, partilharam o átomo de alumínio, empregando uma corrente
elétrica de dois milhões e quinhentos mil volts, transformando o alumínio em hélium, com uma energia excedente
do oito milhões de volts. Dividiram, também, os átomos
de boro, de sódio, de lítio e de glucínio, alterando suas
qualidades fundamentais. Por outro lado, a mesma coisa
aconteceu com F. D. Cockroft e E. T. S. Walton, em Cambridge,. onde conseguiram desintegrar o átomo, recorrendo aos prótons e bombardeando o lítio. Essas experiências vieram dar a primeira confirmação quantitativa dos
cálculos de Einstein e a intertransformação entre matéria e energia, cujos resultados constituem os mais significativos na história da ciência moderna.

PEQUENA HISTÓRIA DA RELATIVIDADE.
Há entre o idealismo céptico de Kant e o mecanismo
atomístico de Einstein um fio que os une. Remontando
ao histórico desse movimento, Demócrito já anunciara na
velha Atenas que "toda a Natureza que nos circunda não
é senão uma ilusão de nossos sentidos e que esta aparente
realidade das coisas, nada mais é senão os átomos a bombardearem os nossos sentidos."
Estava dado o primeiro passo. O segundo veio com
Platão, realçando a divisão do mundo exterior e o mundo
interior. No decorrer desses últimos séculos, os apologistas do idealismo caíram na teoria de Berkeley, que
chegava à afirmativa categórica de que somente o Eu existia. E tais foram os exageros dessa suposta teoria idealística do mundo, que, Hume, aproveitando-se de suas contradições, foi ali buscar o material para construir um palácio fantasioso do cepticismo, talvez uma das maiores
construções lógicas do negativismo de todos os tempos.
Hume, com a idade de vinte e seis anos, publicou o assombroso Tratado sobre a Natureza Humana em que o
cepticismo chegava até a negar o valor transcendental da'
matemática. Kant leu Hume e ficou horrorizado com a
tes-o do filósofo escocês. O fato é que Kant pareceu desconhecer a influência que Hume lhe inculcara no inconsciente.
Ao reproduzir o seu primeiro livro, o terrível
cês se transfigurava, sorridente, por trás daquele grandioso
edifício filosófico. Por esse motivo disse Hans Vaihinger
que a sua obra é a mais contraditória que existe. E Paul
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Ree comparava-a a uma feira campesina onde se pode
comprar tudo quanto se deseja: o materialismo, o espiritualismo, a fé, o .cepticismo, etc. Scois inimigos dizem que
é um soberbo edifício construído pela vaidade de um homem. Seja como for, o idealismo parecia, à primeira vista, vencedor, tal a presunção da obra que se propunha resolver todas as questões metafísicas e transcendentais.
Os próprios realistas estavam bêbedos de sua obra;
Stuart Mill, o insuspeito Mill, foi obrigado a convir com
Kant declarando que "desconhecíamos completamente o
que podem ser os objetos em si mesmos e fora da receptividade dos sentidos". E, logo depois, define o espaço
e o tempo como formas de percepção e que "o espaço e o
tempo possuem a realidade empírica, mais a idealidade
transcendental". E' nesse ponto nevrálgico de Espaço-Tempo que Kant e Einstein se unem. Charles Steimmetz
sela o acordo com esta declaração: "Todas as nossas percepções sensoriais são limitadas pelos conceitos de tempo
e espaço e associadas aos mesmos. Kant, o maior e o mais
crítico de todos os filósofos, nega que o tempo e o espaço
resultem de experiências e mostra serem categorias-conceitos com que o nosso espírito reveste as percepções dos
sentidos. A físka moderna chegou, na Teoria da Relatividade, à mesma conclusão de não existirem o espaço e
o tempo absolutos e sim que o tempo e o espaço existem
unicamente quando preenchidos por coisas ou fatos, isto
é, são formas de percepção." "Hoje, portanto, não se
deve mais falar em espaço e tempo, um independente do
%>utro. O espaço e o tempo existem por si numa espécie de
íntima união com existência autônoma", conclui Minkowski.
Charles Nordmann elucida o conceito dessa afirmamativa: "Suponhamos que dois hábeis agrimensores meçam >:om a mesma régua o comprimento de uma rua, mas
que um opere mais rapidamente do que o outro. Encontrarão eles a mesma extensão? "Sim", diria um discípulo
de Newton. "Não", responderia um discípulo de Einstein.
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Do que depende, em última análise, essa diferença espantosa? Simplesmente disso: da maneira como o observador vê o mundo através de diferentes geometrias. Einstein vê o mundo como um contínuo tetradimensional, isto
é, a geometria não-euclideana. Ora, a geometria de Gaus.s,
de Lobatschevski, e de Riemann destrói a crença na objetividade da simultaneidade e faz da natureza uma variação
de observador a observador, porque o conceito de forma e
de figura dos corpos torna-se um conceito relativo, que
adquire senso só quando se o refere a um determinauo
sistema de coordenadas. A hipótese de Lorentz, da contração da matéria, não soluciona totalmente o problema,
porque a contração de Lorentz, é uma contração fundamental da matéria; a de Einstein não é senão uma
conseqüência lógica de nossos conhecimentos, isto é, a relatividade da extensão é devida somente aos métodos cie
medida e não à propriedade da matéria em si. O mundo
de Einstein é um mundo de movimento sem movimento.
Como nota Bertrand Russell, ele se parece muito com
aquele de Lau-Tseu.
Depois desse balanço, que ressurge? A figura do "risonho filósofo" Demócrito. Por isso disse Alfred Dõblin
que "o mundo é uma ilusão" e "os realistas são idealistas
abstratos, adoradores dos feitos reais. Seu fetiche s«
chama realidade e eles mesmos a fazem". E afirma que
o tempo não pode ser uma realidade fora do Eu, De ambas as partes, o idealismo continua a refluir no regresso
a Hume. E, o regresso a Hume, (ao idealismo céptico),
representa que a matemática está em perigo.
Mas, essa matemática que constituía o orgulho imutável de tantos homens, como poderia continuar a afirmativa absoluta, quando esse mundo é uma ilusão e é variável de observações a observador? Que segurança existe para o observador que verifica um fenômeno se este
pode ser visto por outros observadores de diferentes maneiras? Platão, esse nobre filósofo, não mandou escrever
no pórtico de sua Academia que ali não podiam entrar os
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homens que desconhecessem a geometria? Que estranha
fé plasmou esses homens em acreditar numa coisa que era
tão variável como esse mundo? Uma vez derrubado o
conceito da medida fundamental pela lei da deformação
dos corpos, que Einstein enuncia ser o conceito de forma
e de figura dos corpos, um conceito relativo e para salvar
a matemática enuncia que só aãqure senso quando se
refere a um determinado sistema de coordenadas..

DOIS FATOS.
Dois fatos de capital importância mostram-nos que
estamos diante do maior conflito intelectual de todos os
tempos.
O primeiro consigna que o campo de gravitação é
determinado pela configuração de massas e esta varia com
a estrutura geométrica do espaço, dependente também -J 2
fatores relativos à física. Segundo esta teoria, o espaço
não é absoluto (exatamente como Riemann havia previsto), mas a sua estrutura depende de influências físicas. A
geometria (física) não é hoje uma ciência isolada, fechada sobre si mesma, como a geometria de Euclidss (14).
O segundo observa que quando um raio de luz penetra
num campo gravitatório, deve sofrer um desvio análogo
ao que sofre a trajetória de um corpo lançado no citado campo.
União entre experiência e matemática.
Pelo que Newton formulou, vemos que a idéia do espaço absoluto, que encerra também a do repouso absoluto,
causava-lhe inquietações; ele estava convencido do fato
de que nada na experiência parecia corresponder a êsle
último conceito. Sentia, por outra parte, inquietação a
respeito da introdução das ações a distância. Mas, o prodigioso triunfo prático de sua doutrina podia tê-los impt:(14) Einstein — O problema do espaço, do étefr e do campo em física.
"Relativity" — 1921.
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dido, ele e os físicos do século XVIII e XIX, de levar em
conta o caráter fictício dos princípios de seu sistema.
Muito pelo contrário, a maioria dos sábios dessa época que estudavam a natureza, tinha a idéia de que os conceitos e as leis fundamentais da física não eram, do ponto
de vista da lógica, criações do espírito humano, porém
deduções das experiências por "abstrações", isto é, por
via lógica.
Propriamente dito, somente a teoria da relatividade
generalizada permitiu reconhecer claramente a falsidade
desta concepção. Com efeito, esta teoria demonstrou que
se podia, com fundamentos que se distanciavam mui Io dos
de Newton, estar de acordo, de maneira ainda mais satisfatória e completa do que permitiam os princípios newtonianos, com o domínio dos fatos correlativos da experiéri
cia. Deixando de lado a questão de superioridade, o caráter fictício dos princípios se torna completamente eviaente, devido a que se pode apresentar dois princípios diferentes que concordam em uma medida mais ampla com a
experiência. Isto prova, em todo caso, que a tentativa
de deduzir logicamente das experiências elementares as
idéias e leis fundamentais da mecânica, está condenada
ao fracasso.
Se é verdade que o fundamento axiomático da física
teórica não se depreende da experiência e deve, pelo contrário, ser criado livremente, subsistiria uma esperança
de encontrar o bom caminho? Ou, com meíhor razão, não
existiria este bom caminho somente em nossa imaginação ?
E, sobretudo, devemos esperar encontrar na experiência
um guia seguro, se há teorias ('Como a mecânica clássica)
que dão plena razão à experiência, sem compreender o
fundo da questão? A isto respondemos, com toda segurança, que o caminho correto, a nosso ver, existe, e podemos estar convencidos de que a natureza é a realização de
tudo quanto se pode imaginar matematicamente de mais
profundo. Estamos convencidos de que a construção puramente matemática nos permite descobrir, enlaçando-os
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entre si, esses conceitos e esses princípios que nos dão a
chave da compreensão dos fenômenos naturais. Os conceitos matemáticos utilizáveis podem ser sugeridos pela
experiência, porém, em nenhum caso, serão deduzidos dela. A experiência segue, naturalmente, o único critério
da possibilidade de utilização de uma construção materna
tica para a física; porém, é na matemática que se encontra o princípio verdadeiramente criador. De certo ponte
de vista, consideramos como verdadeiro que o pensamento
puro é capaz de perceber a realidade, como os antigos
pensavam (15).
Einstein e a experiência.
Podemos, até certo ponto, impugnar esse pensamento
de Einstein sobre as diretrizes dos métodos da física?
Ele timbra sua atitude em exagerar o papel da matemática. De nosso ponto de vista julgamos que só por meio
de fórmulas matemáticas, sem a sugestão da experiência,
é impossível uma imagem completa do universo ou dos
fenômenos, a menos que, como diz Einstein, à nossa imaginação se.ia confiado um vasto trabalho. . . No fundo pode ressurgir o velho conflito entre a expeculação teórica
mundo real? Se fosse verdade que somente a especulação matemática interpretar ou construir uma imagem do
mundo real? Se fosse verdade que somente a expeculação matemática desse uma solução aos fenômenos naturais, há muito que teriam sido explicados pelo gênio de
Newton e de todos os seus grandes predecessores. No entanto, temos prova hoje, e isto é afirmado pelo próprio
Einstein, de que grande parte do trabalho de Newton está
atacado pela base, isto é, houve uma reforma na experiência e na observação. E, por mais que seus cálculos^ estejam certos, faltam-lhes a base experimenta! que é justamente a unificação tão procurada pela relatividade.
(15)
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Por um jôg-o dialético podemos fazer a seguinte pergunta: a matemática, nesse sentido, terá valor intrínseco?
E apelamos para a tese de Hans Reichenbach. E' conhecida sua atitude não-cartesiana. Na sua opinião a filosofia
científica abandonou o ponto de vista matemacista que
Descartes lhe imprimira. Não são os enunciados necessários da matemática que podem servir de fundamento à filosofia das ciências, mas sim os enunciados de probabilidades das ciências físi:as. Para Reichenbach, assim como
para a escola de Viena, as matemáticas são certas mas desprovidas de conteúdo; são tautologias que nada podem afirmar sobre a realidade. O contrário sucede com os enunciados das ciências físicas: têm conteúdo, mas não são certos, porque formulam predições ou enunciam previsões.
Reichenbach conclui a sua tese com as conhecidas proposições : os enunciados probabilitários não são verdadeiros
porque traduzem atitudes semelhantes à do jogador que
aposta, e o valor verdade, que pode ou não vir confirmar
a aposta, é um dentre vários e não um dentre dois como
pretendia a lógka clássica. Descartes admitia que a matemática podia ter significação real, porém, a matemática,
segundo Reichenbach, dá-nos apenas regras de sintaxe
úteis para a formulação das leis da natureza. E' a probabilidade, a lógica própria ao real e a lógica clássica a
dois valores que têm aplicação restrita apenas na matemática tradicional e é um caso particular da lógica a mais de
dois valores requerida pela probabilidade.
Acreditar muito no pensamento puro como construtor
de realidades como ponto-de-partida para essa realidade
é desprezar a outra parte que constrói os pensamentos,
isto é, o mundo exterior dos fenômenos e das realidades.
Esse conceito de "pensamento puro" encerra um fundo de
duplicidade, porque sugere que os antigos que viviam de
"pensamento puro" podiam ter entrevisto a -essência da
natureza. No entanto, a história nos diz bem o contrário. De outra maneira podemos dizer que enquanto a
filosofia grega manteve-se no terreno do pensamento pu-

A ÂVfMnrii

i/f/ Hi>nií':ii mi /''.s/jí/r/i r nu tcinpa

l

)7

ro só nos deu metafísica, mas quando Hipócrates, na me
dicina, influiu a filosofia com o método da observação direta do mundo, ela nos deu ciência, Pode-se dizer que
tudo o que pensamos tem um ponto de contato com a realidade da 'experiência, isto é, a união entre o mundo exterior e o homem que pensa. Essa unificação é a tão procurada pelos filósofos de todos os séculos, o que levou
Spinosa a fazer a proposição de que "a ordem e a conexão
das idéias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas''.
Bertrand Russell, por outro lado, em apoio dessa tese, sugere que a física~moderna permite dar corpo à idéia ás
Mach e James de que o material do mundo mental e físico
é o mesmo. Porisso deve-se entender que há uma perfeita
correspondência ou relação entre os dois mundos.
Nos famosos "diálogos socráticos" entre Max Plank,
Einstein e James Murphy, Einstein condena a atitude aos
físicos e astrônomos James Jeans e Arthur Eddington .por
seu idealismo subjetivista. Esta atitude contrária ao idealismo recoloca a relatividade em sua verdadeira base.
"Nós não podemos logicamente demonstrar a existência
do mundo exterior como tampouco podemos provar logicamente que estou- falando com alguém e que me encontro
aqui; porém, você sabe perfeitamente que estou aqui e
nenhum idealista subjetivo poderia convencê-lo do contrário."
De outro lado, os princípios deduzidos de Galüeu conduzem à conclusão de que o pensamento lógico não proporciona conhecimentos sobre o mun-Üo das experiências:
tudo o que conhecemos da realidade vem da experiência e
conduz para ela, pois as proposições puramente lógicas
são vãs a respeito da realidade.
De tudo isso conclui-se que Einstein deposita excessiva confiança na matemática. Mas os seus métodos gerais correspondem à verdade porque partem de formulações dos fenômenos e nunca da dedução das experiências.
Com isso faz ele um retorno ao intele;tualismo racionalis-
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tá. De resto, a sua posição em face da lógica é a de que
partindo de conceitos matemáticos, isto é, num espaço,
tetradimensional, só pode ser aplicado à lógica-matemútica. A análise lógica das proposições íem hoje uma tendência para o concreto. Aqui, podemos encarar ainda t>
tese de Fraenkel sobre descontínuo e contínuo e a teoria
- dos grupos de Cantor. Há um abismo entre o caráter individual do discreto e o caráter homogêneo do contíaao..
e este é um dos problemas mais importantes da lógica e
dos fundamentos da matemática, diz Fraenkel. E' o coutínuo analisável quantitativamente? Ou ainda, é posolvel encontrar uma base de relação entre a aritmética
(domínio do descontínuo) e a geometria (domínio' do contínuo) ? "Todo número é um indivíduo caracterizado
univocamente pelas suas propriedades; um ponto, pelo
contrário, é idêntico a qualquer outro." A geometria descritiva é uma solução aparente para este problema, porque a relação que estabelece entre um e outro deixa-os essencialmente independentes. Fraenkel afirma que as soluções dadas pela história e que pretenderam resolver o
problema, deixaram-no como antes, e é mesmo possível que
a antinomia matemática que o enunciado do problema revela tenha origem numa dificuldade de ordem lógica.
• Fraenkel passa cm revista as tentativas de Weyl, Hilbert,
Poincaré e Brouwer. Sublinha que a tendência intuícioiiista de Brouwer lhe dá os elementos mais importantes
do problema. A existência matemática é construtivismo
e, assim, o princípio da não-contradição é insuficiente para avaliar a verdade dum enunciado matemático, da
mesma maneira que "a impossibilidade de se mostrar a
culpabilidade do acusado não constitui prova da sua
inocência".
Vemos, dessa forma, que os resultados obtidos podem
»8T considerados sob todas as formas e até bem diferentes
do pensamento geral de Einstein.
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A experiência insufla a matemática.
Consideremos que a experiência e a matemática são
expressões de uma realidade única. Partindo da experiência, a matemática pode chegar à realidade dos fenômenos;
assim, também, interpretando um fenômeno, a matemática pode descobrir realidades e relações de outro fenômeno. No primeiro caso, podemos citar a teoria dos e!éctrqns de Lorentz, enunciada pelo próprio Einstein, na quai
o campo e os corpúsculos elétricos intervém conjunLamente
como elementos do mesmo valor na concepção da realidade.
Em seguida, citamos a própria teoria da relatividade particular e generalizada que, mesmo baseada inteiramente
nas considerações da teoria do campo, não pôde evitar até
agora .a intervenção independente dos pontos mate)\ais
as equações diferenciais totais, segundo confessa desoladamente o contraditório Einstein. Em segundo lugar surge o
pensamento de que o mundo físico está representado por
um continuum de quatro-dimensões. Aplicando-se uma métrica de Riemann-e investigando-se as leis mais profundas
que tal métrica pode satisfazer, chega-se à teoria relati
vista da gravitação do espaço vazio. Se neste espaço loma-se um campo de vetores ou o campo de tensores antiõsirnétrico que dele deriva, e procuram-se as leis mais simples que podem satisfazer a este campo, chega-se às equações do espaço vazio de Maxwell.
O espaço de quatro-dimensões (com a coordenada
imaginária de tempo) da teoria da Relatividade particular
possui uma métrica euclideana. Mas, a Relatividade particular pode sofrer modificações d9 natureza, pelas chamadas "transformações de Lorentz", em que o valor do
quadrado (invariante fundamental) se expressa também
nas novas diferenciais de coordenadas, pela soma dos
quadrados. A relatividade particular caracteriza a • seguinte proposição: para exprimir leis naturais não se devem admitir senão equações cuja forma não varie quando
as coordenadas se modificam por meio de uma transíoi'
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mação de Lorentz (co-variante das equações em relação às
transformações de Lorentz). Einstein diz muito bem que
graças a esses métodos foi possível conhecer-se a união
entre velocidade e energia, as intensidades de campo magnético e elétrico, as forças electrostátícas e electrodinâmicas, a massa inerte e energia. Desse modo, o número das
noções independentes e de equações fundamentais cia
física encontra-se diminuído.
Quando se eleva o lugar do princípio da equivalência
na aptidão de todos os sistemas de coordenadas para permitir a formulação de leis da natureza, chega-se à teoria
da Relatividade generalizada, com a condição de se manter
o princípio da constância da velocidade da luz, ou a hipó1
da significação da métrica euclideana, pelo menos
•a porções infinitamente pequenas do espaço de quatrodimensões.

o tempo e o movimento, considerados até hoje como fundamentais; este abandono foi imposto unicamente pela
observação de certos fatos.
A lei da constância da velocidade da ]uz no espaço vazio, corroborada pelo desenvolvimento da electrodinâmicu
e da ótica, e unida à igualdade de direitos de todos os sistemas de inércia (princípio da Relatividade particular) tão
claramente posta em evidência pela célebre experiência
Michelson, conduziu, primeiro, à idéia de que o conceito
de tempo devia ser relativo, posto que cada sistema de
inércia devia ter o se'u tempo particular. O progiv
desta idéia fez ressaltar & que antes não se havia considerado com clareza suficiente: a relação recíproca entre cs
atos vividos imediatamente, por uma parte, as coordenadas e o tempo, por outra."
Com efeito, um dos traços essenciais da teoria d<t
Relatividade é que ela se esforçou por elaborar mais claramente as relações dos conceitos gerais com os fatos da
experiência; e manteve o princípio de que a justificativa
de um conceito físico descansa exclusivamente em sua relação clara e unívoca com estes fatos. • Segundo a teoria
da Relatividade particular, as coordenadas de espaço e
tempo têm um caráter absoluto na medida em que são diretamente mensuráveis por corpos e relógios rígidos.
Mas, são relativas na medida em que dependem do estada
de movimento do sistema de inércia escolhido. O continuum de, quatro-dimensões constituído pela reunião cio
espaço e do tempo, contém, segundo a teoria da Relatividade particular, esse mesmo caráter absoluto que possuíam, consoante a teoria anterior, tanto o espaço como
o tempo, cada um separadamente. (Minkowski).
Da interpretação das coordenadas e do tempo quando
resulta de medidas, tira-se, em seguida, a influência do
movimento (relativo ao sistema de coordenadas) sobre a
forma dos corpos e sobre a marcha dos relógios, assim
como equivalência da energia e da massa inerte.
A teoria da Relatividade generalizada deve sua criação, em primeiro lugar^à igualdade numérica comprovaria

Experiência c matemática,
Einstein parece, contraditório em seus trabalhos. Ora
realça a matemática, ora eleva a experiência em seu devido lugar. Aqui considera os fatos de conformidade com
xperiência.
"Pode-se dizer que a teoria da Relatividade proporcionou uma espécie de conclusão ao sublime monumento
do pensamento erigido por Maxwell e Lorentz, esforçando-se por estender a física do campo a todos os fenômenos, inclusive a gravitação.
Se considerarmos o objeto próprio da teoria da Relatividade, devemos ressaltar que esta teoria não é de origem
especulativa, mas sua descoberta é devida completa e unicamente ao desejo de adaptar tão bem quanto possível a
teoria física aos fatos observados. Não se trata, de modo algum, de um ato revolucionário, mas da evolução natural de uma linha seguida desde há muitos séculos. Não
se abandonou tão depressa certas idéias sobre o espaço,
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pela experiência da massa inerte e <da massa pesada dos
corpos, fato fundamental ao qual a mecânica clássica não
havia dado nenhuma interpretação. Chega-se a esta interpretação estendendo-se o princípio da Relatividade aos
sistemas de coordenadas que têm uma aceleração relativa
em relação aos outros. A introdução de sistemas de
; denadrs que possuam uma aceleração relativa em rélagão aos sistemas de inércia, conduz, necessariamente, à
aparição de campos de gravitação relativos a^ estes últimos. Resulta disso, por conseguinte, que a teoria general i/ada, fundada na igualdade da inércia e do peso, dá
a uma teoria do campo 'gravitacional. A introdução cte sistemas de coordenadas animados de um movimento acelerado, uns em relação aos outros, em qualidade de
sistemas -equivalentes de coordenadas, como parece tornálos necessários à identidade da inércia e do peso,'conduz,
em união -com os resultados da Relatividade particular, à
seguinte conseqüência: as leis espaciais dos corpos sólido;-,
em presença dos campos de gravitação, não correspondem
às regras da geometria de Euclides. Chega-se a urn ré
sultado análogo no que concerne à marcha dos relógios.
Daí resulta a necessidade de uma generalização nova da
teoria do espaço e do tempo, porque, agora, a interpretação direta das coordenadas do espaço e do tempo como resultado de medidas executáveis por meio de metros e relógios, já não serve. Esta generalização da métrica que,
graças aos trabalhos de Gauss e Riemahn, existia num domínio puramente matemático, está baseada essencialmente
no fato de que a métrica da teoria da Relatividade particular para pequenos domínios pode pretender também ser
válida em caso geral.

nadas com as grandezas matemáticas que descrevem o
<>ampo da gravitação.
A evolução da teoria da Relatividade generalizada no
domínio do pensamento tem outra raiz. Como Ernest
Mach já ressaltou expressivamente, há na teoria de Newton o seguinte ponto que não dá plena satisfação: se S3
considera o movimento, não do ponto de vista causai,
mas do ponto de vista puramente descritivo, não há outro movimento fora do movimento relativo das coisas
um em relação a outro. Mas, a ace-!eracão que apa
rece nas equações do movimento de Newton não é
concebível partindo da idéia do movimento relativo; isso
obrigou -Nevvton a imaginar um espaço físico em relação
ao qual deveria existir uma aceleração. Esta idéia de um
espaço absoluto introduzido ad koc é, para dizer a verdade, correta logicamente, mas não parece satisfatória.
Tratou-ss mais tarde de modificar as equações da mecânica, de tal maneira que a inércia dos corpos seja reduzida
n um movimento relativo, não em relação ao espaço absoluto, mas em relação à totalidade dos demais corpos pondtráveis. Dado o estado dos conhecimentos da época, a
sua tentativa devia falhar.
Ao apresentar este problema, ele parece-nos absolutamente racional. Esta evolução do pensamento se impõe
em face da teoria da Relatividade generalizada, com uma
intensidade poderosamente reforçada, pois segundo esta
teoria, as propriedades físicas do espaço são influídas pela matéria ponderável. Estou convencido de que a teoria
da Relatividade generalizada não pode resolver este problema senão considerando ò mundo como um espaço í«íhado. Os resultados matemáticos da teoria conduzem,
obrigatoriamente, a esta concepção, se se admite que H
•densidade média da matéria ponderável no mundo possui
m valor finito, mesmo que este seja pequeno (16).
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A evolução do espaço-tempo
A evolução que acabamos de expor, tira das coordenadas espaço-tempo toda realidade independente. A realidade métrica não é dada senão pela união destas coorde-

(16)

Idcm — Sobre a Teoria da Relatividade.
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Determinismo ou indeterminismo na física?
Para finalizar, há um problema capital na física, do
qual devemos tratar, mesmo que ligeiramente.
Na teoria cinética dos gases, considera-se um
como sendo formado de um número infinitamente grande
de moléculas do recipiente que as contém, em grande número de vezes, por segundo. Dado um número muita
grande de moléculas em movimento, não é possível estudalas individualmente. Surge o problema de importância,
fundamental: estando repartidas as velocidades moleculares segundo as lais da causalidade, sendo, porém, constante a força total, qual seria a repartição mais provável
dos vetores-velocidades? Podemos, por exemplo, determinar sua trajetória ou extrair alguma lei estatística?
Poincaré acha que desse fenômeno não podemos txtrair senão leis muito simples. E escreve: "Os gases sã•;
formados de moléculas que circulam em todos os sentidos
com grande velocidade; as suas trajetórias seriam retilíneas se de vez em quando elas não esbarrassem contra
as paredes do vaso. Os acasos desses choques acabam por
estabelecer certa distribuição média das velocidades, di&
tribuição que tende a restabelecer-se por si mesma, desdí
que é perturbada, de sorte que o observador só pode ver
médias, e unicamente percebe leis muito simples, efeito ü >,
jogo das probabilidades e dos grandes números." (17)
Conforme o pensamento de Poincaré resulta uma conclusão pouco satisfatória de que o nosso cérebro não podt
apreender a realidade do fenômeno e implica num outra
(17)
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problema, a saber que o nosso espírito é limitado enquanto
observa o fenômeno, e o fenômeno é indeterminista em si
mesmo. O problema seria assim, como pensa Poincaré V
Haveria essa divisão entre fenômeno e observador?
De Broglie, por sua vez, tenta explicar este fenôrii. KÍ>
da seguinte maneira: Começa por notar que o detei
nismo tem para o físico sentido diferente daquele que a
filosofia lhe empresta e que pode ser assim definido: "a
possibilidade de prever exatamente os fenômenos futi;
a partir de dados provindos de observações passada;; ou
presentes." A interação atômica no universo e o caráter
aproximativo das nossas medidas e experiências são obstáculos à previsão exata, mas ainda assim pode admitir-se
o determinismo como convergência para um limite. Islo
no domínio do macroscópio. Mas, no domínio atômico íi
previsibilidade tem limites inultrapassáveis e que não pedem ser explicados apenas pelas dificuldades da observação. As idéias da física clássica deixam de ser meios auxiliares de observação, logo que o "quantum de ação" se
mostra eficiente, isto é, quando se desce à escala de grandeza do mundo atômico. Em vez de previsibilidade rigo
rosa há probabilidade de previsão no domínio estatístico;
então, o determinismo só terá sentido, não em relaçíu; a
grande número destes. As relações entre determina
e causalidade não são sempre claras; alguns consideram o
conceito de causalidade menos extenso que o de determinismo. Entendendo determinismo no sentido acima definido, De Broglie considera o conceito da causalidade mais
vasto que o de determinismo, pelo menos na física quântica, em que é possível encontrar relações de ordem causa'
em sentido iargo sem que seja necessária a admissão do
«onceito explicativo de determinismo.
Barzin pergunta: Há oposição entre leis causais e leis
estatísticas? Esta oposição, 'como já vimos acima, é admitida e considerada mesmo como a solução de alguns importantes problemas. Mas esta distinção não será critério metodológico sem nada ter que ver com a natureza
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•ínt.ima dos fenômenos sobre os quais se aplica? Barziu,
analisando a teoria da probabilidade com fundamento na
MO suficiente, como a de Keyes, e na teoria da freqüência, como a de Mises e Reichenbach, chega à conclusão
de que a afirmação de probabilidade supõe sempre uma seqüência ou repetição de fenômenos, itlu é, uma freqüência. Por outro lado, os estudos recentes sobre a teoria
da probabilidade mostram que o seu fundamento é o princípio de indução. Entretanto, o problema de indução só
tem sentido quando se admite o determinismo universal
como pressuposto. A previsão exige que todas as séries
constituintes do universo sejam reguladas por leis estatísticas constantes.
Para Barzin qualquer lei estatística se pode transformar numa lei causai; os dois determinismos, os necessários
às leis estatísticas e o necessário às leis causais, reduzemse a um só e este é o determinismo clássico, fundamento
das teorias modernas e antigas da ciência. Barzin, em
conclusão à sua tese, diz que o determinismo, tal como ü
físico o entende, é diferente do determinismo, tal -como o
filósofo o representa.
E' verdade que esses resultados aparentemente hostis
deixam ainda entrever o sorriso sarcástico do terrível es
coces David Hume, rindo como se riu de Kant, depois de
sua tentativa do "sono dogmático"'. A obra titânica dos
dois insignes e geniais patrícios, o escocês e o escocêsalemão, é, no fund.í, e em campos diferentes, uma resposta
à sede insaciável de verdade que nos domina. Ambos
desembocam no cepticismo; ambos chegam à mesma realidade crua e punjentc 1 : o Nada. O espaço e o tempo —
sombras, O movimento absoluto — conceito privado
de sentido. A figura dos corpos — diversa de observador a observador, imagem subjetiva e não realidade universal. As esperanças quebradas; o mundo
sem fim' teleológico; a nossa completa incapacidade para

compreender os fenômenos e a bancarrota de toda a inteligência humana.
Esses dois homens destruíram mundos que Napoleão
e César, com seus exércitos, não seriam capazes de fazer,
nem se vivessem mais de dois séculos (18).
Com razão cantou Goethe:
Oh!
tu destruíste
um mundo bonito,
com punho possante.
ra ele se precipita e se fragmenta;
Um semideus o abateu.
E nós levamos as rodas do Nada.
E nós choramos a Beleza perdida.

(18)

H. Schmidt. — Obr. Cit.
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