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Apresentação 

 

Existe uma história envolvendo Charles Chaplin e Albert Einstein que, se não for 

verdadeira, pelo menos é interessante. Esses dois grandes personagens do século XX 

estariam juntos em uma cerimônia em que ambos eram homenageados. Os locais reservados 

aos homenageados ficavam lado a lado, o que permitiu que eles conversassem durante a 

cerimônia. Quando os dois foram chamados para receber suas merecidas homenagens, 

ninguém presente conseguiu perceber quem havia sido o mais aplaudido, se Chaplin ou 

Einstein. Quando os dois retornaram aos seus lugares, Chaplin virou-se para Einstein e disse: 

“eles me aplaudem porque entendem o que eu faço, e te aplaudem porque não entendem o 

que tu fazes”. Segundo relatos, não teria havido alternativa a Einstein se não concordar com o 

grande diretor e ator. 

O presente texto foi escrito para que o suposto comentário de Chaplin não mais 

corresponda à verdade. Não faz nenhum sentido as pessoas não entenderem coisa alguma 

sobre as grandes teorias de Einstein. 

O objetivo do trabalho é tentar atender aos professores e alunos da educação básica 

que queiram aprender ou rever conceitos relativos às partes da obra de Einstein chamadas de 

Teoria da Relatividade Restrita e Teoria da Relatividade Geral. Porém, de modo algum, o 

presente texto deixa de ser indicado a qualquer leitor que queira deixar de ser mais um dos que 

aplaudem Einstein porque não o entendem, e passar a ser um dos que aplaudem Einstein 

porque compreende a razão pela qual seu trabalho é tão admirado e tão importante para todos 

nós. O texto tem a pretensão de poder atingir desde um aluno da educação básica até um 

adulto interessado em temas da Ciência. 

Um de nós sente-se especialmente ligado a Einstein por dois motivos, um pessoal e 

outro nacional. O pessoal é o fato de ele ter nascido exatamente 100 anos depois do  

nascimento de Einstein, um em 1879, outro em 1979. O nacional é que o grande evento que o 

tornou mundialmente famoso ocorreu em nosso país natal em 1919, exatos 60 anos antes de 

eu nascer. Não podemos afirmar que estas coincidências numerológicas aumentaram ou não 

nossa admiração por ele, mas sem dúvida não diminuíram. 

Admirar a beleza e a tremenda simplicidade de origem de todas as teorias de Einstein 

não é difícil. É o que se pretende mostrar aqui. Ao final de sua leitura, se a teoria de Einstein 

não lhe parecer bela e simples em sua origem, não culpe o alemão, e sim quem escreveu este 

texto. 

 

 

Felipe Damasio 

Trieste F. Ricci 
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Introdução: desafio ao leitor 

 Entender o princípio básico da relatividade de Einstein é fácil. Já compreender algumas 

de suas consequências requer um pouco mais de esforço. Porém, o desafio maior aos que 

entram em contato pela primeira vez com esta fabulosa teoria de Einstein não é tanto 

compreendê-la, mas aceitá-la. Somente pessoas abertas a novos conhecimentos são capazes 

de apreciar a beleza por trás da relatividade einsteniana. 

 Para entrar neste novo mundo de conhecimento, os ingressantes devem deixar do lado 

de fora todo tipo de preconceito sobre a realidade, por mais estranha e irreal que ela possa 

parecer. Para entrar neste novo mundo, é necessário apenas que se aceite a verdade, provada 

a cada segundo de nossa existência. Caso você acredite ser capaz de se despir de 

preconceitos, sinta-se convidado a continuar a leitura deste texto e mudar para sempre sua 

visão do mundo em que vive. 

 Se, por acaso, você não se sente em condição de deixar de lado os preconceitos sobre 

a realidade, sinta-se também convidado a continuar a leitura, para ao menos conhecer aquilo 

em que você se recusará a acreditar. Podemos adiantar que, nesta jornada, você não será 

inundado por fórmulas e equações que, muitas vezes, não fazem o menor sentido para a 

maioria das pessoas. Existe uma única fórmula ao longo deste texto, e fica para o leitor o 

desafio de encontrá-la. Para quem conseguir achá-la, promete-se um relógio de luz como 

prêmio... 

 Uma análise despretensiosa da história da Ciência pode nos mostrar que as ideias 

estranhas não são uma exclusividade do século XX. Durante toda a construção de nossa visão 

do mundo, as novas teorias soavam como muito esquisitas aos ouvidos daqueles que 

acreditavam nas teorias plenamente aceitas na época. Com o passar do tempo, por meio de 

diversas comprovações experimentais, as novas e estranhas teorias foram sendo confirmadas, 

e pouco a pouco as antigas teorias foram sendo abandonadas. Parece ser apenas uma 

questão de tempo nos acostumarmos com o novo, embora ele, à primeira vista, pareça 

“estranho”. Talvez este seja o caso da relatividade de Einstein. 

 Uma das pessoas que mais influenciou nossa civilização foi o grego Aristóteles (384 

a.C. – 322 a.C.). Entre as muitas de suas teorias, havia algumas acerca do movimento dos 

corpos. Uma das afirmações de Aristóteles acerca do movimento era a de que os corpos mais 

pesados chegariam mais rapidamente ao chão do que os mais leves. E isso parecia ser 

verdadeiro, nada “estranho”, pelo contrário, afinal podemos observar a queda de corpos ao 

longo de nossos cotidianos. Podemos imaginar o que se passou pela cabeça dos fiéis crentes 

na mecânica aristotélica quando um italiano do século XVII afirmava que isto não correspondia 

à verdade. Dizia ele que, se, a partir do repouso, soltássemos simultaneamente um martelo de 

chumbo e uma pena eles iriam cair juntos, e que a aparente contradição com o que se 

observava era explicada pela presença do ar. Segundo aquele italiano, a pena só cai mais 

lentamente do que o martelo por causa da resistência do ar, que é relativamente maior no caso 

da pena; e, se fosse possível deixá-los cair na ausência de ar, verificaríamos que ambos caem 

juntos. 
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 O que os aristotélicos puderam argumentar, no século XVII, foi que tal experimento não 

poderia jamais ser realizado (pois, segundo eles, a natureza tem “horror ao vácuo”), mas, ainda 

que fosse, ela iria confirmar as ideias de Aristóteles em detrimento da esquisita argumentação 

do italiano.  

De fato, demorou muito para que uma experiência como essa fosse implementada e 

pudesse ser vista por todos que assim o quisessem. Na segunda metade do século XX, o 

homem tornou-se capaz de promover viagens ao nosso satélite natural, a Lua. Isso aconteceu 

em 1969, foi filmado e pôde ser visto na televisão norte-americana.  Na Lua, praticamente não 

existe atmosfera, de modo que sua superfície constitui um ambiente ideal para tirar a prova dos 

nove quanto a quem tinha mesmo razão, se Aristóteles ou o italiano. O responsável por realizar 

a experiência de soltar uma pena e um martelo de chumbo na ausência do ar foi o astronauta 

norte-americano David R. Scott. Ao analisar as imagens obtidas na época, percebemos 

claramente que os dois objetos chegam juntos ao solo. Por mais estranhas que podiam parecer 

a princípio as ideias do italiano, elas foram confirmadas pelos fatos para milhões de pessoas 

mundo afora, e tínhamos que nos acostumar com elas por mais que, instintivamente, 

quiséssemos acreditar nas ideias mais conservadoras de Aristóteles. 

A sensação de que as conclusões da relatividade vão contra o senso comum não 

constitui uma exclusividade desta teoria. Grande parte da física feita desde a virada do século 

XIX para o XX tem como característica ir contra o senso comum, e é necessário tempo para se 

acostumar com as grandes teorias do século passado. O físico que ocupa o mesmo cargo que 

já foi de Isaac Newton e de Paul Dirac, na Universidade de Cambridge, resumiu bem esta 

situação da seguinte forma: “Do Big Bang aos buracos negros, nossa imagem atual do 

Universo é repleta de ideias estranhas e verdades extraordinárias”. Sábias palavras, senhor 

Stephen Hawking. E vamos à verdade, por mais estranha que ela lhe pareça! 
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Começando pelo começo: o grande Galileu 

 O italiano a que nos referimos anteriormente é Galileu Galilei, que foi, sem dúvida, um 

dos maiores cientistas de todos os tempos. Assim como Einstein, Galileu tinha plena convicção 

de que suas ideias descreviam a natureza da maneira correta, e ambos tiveram problemas com 

suas convicções. Para Galileu, estes problemas foram mais dramáticos porque ele desafiou os 

dogmas da Igreja Católica em uma época em que isto era muito audacioso, isto é, em pleno 

auge da Inquisição Católica. Por defender suas ideias, ele foi julgado e condenado à prisão 

domiciliar perpétua, e sua pena só não foi a morte por ter aceitado declarar publicamente que a 

Igreja estava certa e ele errado. A declaração que a Igreja o obrigou a fazer foi a de que a 

Terra é imóvel e tudo o mais gira em seu redor. Foi por sustentar a ideia de que a Terra gira 

em torno do Sol, algo que hoje aprendemos nas escolas, que Galileu poderia ter sido 

sentenciado à pena de morte. Mas não se preocupem!!! A Igreja já perdoou Galileu por sua 

audácia de se opor aos seus dogmas, com um pequeno atraso de mais de dois séculos e 

meio... 

 O objeto principal de estudo de Galileu era o movimento dos corpos, aquele assunto 

que faz parte das aulas cansativas de física no início do ensino médio. (Não se preocupe, pois 

não vamos explicar aqui as fórmulas do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado). Outra 

das convicções de Galileu que entrou em choque com o que as pessoas acreditavam na época 

dizia respeito à questão das forças necessárias para promover ou manter o movimento de um 

corpo. De acordo com Aristóteles, para um corpo qualquer entrar em movimento, é necessária 

a existência de uma força exercida sobre ele. E, para manter o corpo em movimento, também 

seria necessário que lhe aplicasse continuamente uma força. Enfim, segundo Aristóteles, para 

existir movimento, de qualquer tipo que fosse, seria necessário haver uma força exercida; sem 

uma força, o corpo estaria necessariamente em repouso ou seria progressivamente levado a 

este mesmo estado final. 

 Para Galileu, as coisas eram diferentes. Quando um objeto se move com velocidade 

constante, ele irá continuar assim por toda a eternidade se não for exercida sobre ele uma 

força total ou resultante. Não é, portanto, necessário que haja uma força exercida sobre o 

corpo para que ele mantenha-se em movimento. Para o italiano, o repouso não é o estado 

“natural” dos objetos. Para Galileu, não há qualquer diferença física entre um corpo em 

repouso e outro idêntico, desde que esteja em movimento uniforme. Deste ponto de vista, o 

papel da força é o de alterar a velocidade de um corpo. Se ele encontra-se em repouso 

(velocidade nula), o corpo só entrará em movimento se for exercida sobre ele uma força 

resultante. Caso contrário, ele se moverá com velocidade constante, não existindo o que 

Aristóteles chamava de estado natural de movimento. 

 Para quem duvida de que repouso e movimento com velocidade constante sejam a 

mesma coisa do ponto de vista físico, indagamos: afinal de contas, você está em repouso ou 

em movimento? 

  Se você optou pela primeira alternativa, lembre-se das aulas de Geografia em que o 

professor dizia que a Terra está simultaneamente em movimento de rotação e de translação. 
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 Como pode então afirmar que você esteja em repouso? Se você fez a segunda opção, 

sinta-se desafiado a olhar para a parede mais próxima e perceber que ela não se aproxima 

nem se afasta. Como você pode afirmar que esteja em movimento? 

 A resposta correta, então, seria... as duas! Você encontra-se em repouso e em 

movimento ao mesmo tempo, pois afinal não existe como diferenciar as duas coisas do ponto 

de vista físico. Sabemos disso graças a Galileu e à sua coragem em desafiar o que todo 

mundo acreditava ser verdade em sua época. 

 Existe, no entanto, uma maneira de poder se declarar em repouso ou em movimento: 

basta especificar em relação a que se está em repouso ou em movimento. Imagine a situação 

em que você está dirigindo seu carro com um caronista ao seu lado. Ao olhar o velocímetro 

você percebe que ele marca 90 km/h. Você está em movimento ou em repouso? As duas 

coisas! Em relação ao piso da rodovia, você se move com os 90 km/h, mas em relação à 

pessoa ao seu lado você não se move, portanto está em repouso em relação a ele. 

 Imagine agora que você mantenha a mesma velocidade e ultrapasse outro carro que 

se move com velocidade constante de 80 km/h em relação à pista. Em relação ao outro carro, 

você está em repouso ou a 90 km/h? Nenhuma das duas: em relação ao carro com velocidade 

de 80 km/h você se afasta dele com uma velocidade de 10 km/h. Agora imagine que, na pista 

contrária, se aproxima um caminhão a 70 km/h com relação à pista. Qual é sua velocidade em 

relação ao caminhão? A resposta é: 160 km/h. Não existe, portanto, como determinar sua 

velocidade absoluta. Em relação a referenciais diferentes você pode ter velocidades diferentes 

e (se não forem acelerados) nenhum tem preferência sobre os demais. 

 Não se esqueça de desviar do caminhão que vem em sentido contrário, desta maneira 

evitaremos uma tragédia e que este texto perca um leitor.
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Continuando pelo começo: o grande Newton 

 Isaac Newton nasceu na Inglaterra no mesmo ano em que Galileu morreu na prisão 

domiciliar na Itália. Uma das muitas contribuições que o inglês deu para a física foi sua teoria 

da gravidade, um termo que ele mesmo cunhou com base na palavra latina gravitas, que 

significa algo como pesado. 

 Newton propôs a existência de uma força atrativa entre todos os corpos do universo 

dotados de massa. Em resumo, todos os corpos do universo se atraem uns aos outros, pelo 

simples fato de possuírem massa. Newton formulou uma lei para a força da gravidade que 

depende da massa dos corpos envolvidos e da distância entre eles, uma lei que atualmente é 

conhecida como lei da gravitação universal. Quanto maior for a massa dos corpos, maior será 

a intensidade da atração gravitacional entre eles, e quanto maior for a distância entre os 

corpos, menor será a intensidade da atração.  

 É esta a força que explica porque a Lua gira em torno da Terra, e esta gira em torno do 

Sol, e este gira em torno do centro da Via Láctea, e este... Também é esta força que explica 

porque você está “preso” à superfície da Terra, ou porque uma maçã cai da macieira. Todos 

estes exemplos são explicados pela atração devido à massa dos corpos. 

 Um dos maiores triunfos experimentais da Teoria da Gravitação Universal de Newton 

foi a descoberta do planeta Netuno, ou melhor, a sua previsão teórica de sua posição no céu 

antes de sua observação se concretizar. Tudo começou quando o planeta Urano foi descoberto 

pelo astrônomo William Herschel, em 1781. Quando se determinou a órbita do planeta recém-

descoberto, percebeu-se que ela não estava de acordo com o que era previsto pela teoria 

newtoniana da gravitação universal. Parecia que algum corpo celeste desconhecido perturbava 

a órbita de Urano em torno do Sol, puxando-a para fora.  

 Por volta de 1843, John Adams, na Inglaterra, e Urbain le Verrier, na França, iniciaram 

de maneira independente seus cálculos sobre a perturbação da órbita de Urano, incluindo a 

possibilidade de ela ser provocada por um planeta ainda não descoberto. Os cálculos, 

baseados na lei da gravitação universal de Newton, apontavam para uma região no céu em 

que deveria se observar o planeta. Em 1846, o astrônomo de Berlim Johann Gottfried Galle 

apontou seu telescópio para a região do céu onde deveria estar o planeta desconhecido, de 

acordo com os cálculos baseados na gravitação newtoniana. E não é que ele estava lá 

mesmo!? 

 Newton complementou a obra de Galileu acerca do movimento. A parte central de seu 

trabalho está contido nas famosas três leis de Newton do movimento. Estas leis explicam 

qualquer tipo de movimento, desde o movimento das partículas que compõem o ar que você 

respira agora até o movimento das estrelas em torno de um buraco negro. 

 Se a obra de Newton já é fantástica quando considerada sob os olhos de pessoas do 

século XXI, imagine quando avaliada pelos seus contemporâneos. Para eles, as leis 

newtonianas do movimento constituiriam uma espécie de “Teoria do Tudo”: tudo o que se 

conhecia na época poderia ser explicado por elas. A obra de Newton sobre o movimento é 

conhecida hoje em dia como a mecânica newtoniana. 
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 Existe um princípio por trás das convicções de Galileu e de Newton que nos nossos 

dias é conhecido como Princípio da Relatividade de Galileu (assim denominado por 

Einstein), e que pode ser enunciado da seguinte maneira: 

 

As leis do movimento são igualmente válidas em todos os sistemas 

de referência não-acelerados (inerciais). 

 

Observe que o sistema de coordenadas usado para descrever o movimento não pode 

ser de um tipo qualquer: ele deve um referencial não-acelerado, o que Newton denominou 

sistema de referência (ou referencial) inercial. Mas como podemos ter certeza de que um 

determinado referencial não é acelerado? Em relação a que ele está acelerado? Newton deu 

duas respostas para essa pergunta tão relevante.  

A primeira: de natureza teórica e, portanto, pouco prática, precisa de muita imaginação. 

Prepare-se. Vamos a ela: trata-se de qualquer sistema de coordenadas em relação ao qual as 

leis de Newton são válidas sem que se precise apelar para a existência de forças fictícias, 

“forças” que não representam a ação de um corpo sobre outro. Uma característica desse tipo 

de força é que não podemos identificar um agente responsável por ela. Na verdade, tal agente 

não existe: a força fictícia é o efeito da inércia dos corpos materiais envolvidos, por isto recebe 

este nome... É o caso da famosa “força centrífuga”. Para que o leitor compreenda melhor o que 

queremos fizer, vamos supor que nosso observador seja alguém que está fixo em um 

carrossel, que, por sua vez, gira em relação ao solo com velocidade de rotação constante. Ou 

seja, nosso observador usará a plataforma, as colunas, o eixo e o teto do carrossel como seu 

referencial. Ele coloca uma bola em repouso sobre uma mesa também fixa no carrossel e a 

solta. Daí em diante ele observa que a bola se acelera e que o faz no sentido de se afastar do 

centro do movimento do carrossel, que é o seu eixo. Como supostamente não existe vento e o 

carrossel gira tão devagar que a força de arraste do ar é desprezível, e como a força da 

gravidade sobre a bola é exatamente cancelada pela força normal de apoio da mesa, se 

considerarmos envolvidas apenas estas forças, que são reais, a primeira lei parece que é 

violada pelo movimento da bola. A não ser que ... consideremos a existência da tal “força 

centrífuga” puxando a bola para fora. Mas quem é o agente responsável pela força centrífuga? 

E se não conseguimos identificá-lo (porque, de fato, não existe!), então a terceira lei não é 

válida, pois se a força centrífuga é a “ação”, não conseguimos identificar a “reação” 

correspondente, pois ela necessariamente teria de ser exercida sobre o agente responsável 

pela “ação” que é relativa ao sistema de referência usado, A aceleração é uma grandeza 

absoluta: ela tem o mesmo valor em relação a qualquer referencial escolhido. Isso nos permite 

descobrir se o sistema de referência usado é ou não inercial, utilizando um dispositivo 

mecânico muito simples, que podemos denominar acelerômetro. Trata-se de um simples 

pêndulo fixo no sistema de referência usado. Assim, se, depois de solto, o pêndulo se mantém 

na vertical é porque o referencial usado é inercial; caso contrário, trata-se de um referencial 
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não-inercial. É muito simples, portanto, do ponto de vista prático, determinar se um referencial 

é inercial ou não. Tendo isto em mente, prossigamos nossa história.  

A segunda: muito mais “prática”. Um referencial inercial é aquele que não possui 

aceleração com relação às “estrelas fixas”, como as chamava Newton, ou seja, a distribuição 

da matéria que se encontra muito distante de nós, mesmo de nossa própria galáxia.   

Com estas informações, podemos reenunciar o Princípio da Relatividade de Galileu 

na forma: 

As leis da mecânica são válidas em todos os referenciais inerciais, ou seja, não-acelerados. 

 

 Em suma, não existe um referencial privilegiado na natureza. Todos aqueles que se 

movem com velocidade constante são igualmente bons do ponto de vista da mecânica 

newtoniana. 
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Terminando o começo com os grandes Huygens e Maxwell 

 Seria a mecânica newtoniana, hoje em dia, a “teoria do tudo”? Seria ela capaz de 

explicar todos os fenômenos que presenciamos ao nosso redor durante nossas vidas? 

 Vamos analisar a física do som e da luz para verificar se é possível também explicar 

todos os seus fenômenos com a mecânica newtoniana. 

 O som é uma onda. Como toda onda, ele não transporta matéria, mas transporta 

consigo energia e quantidade de movimento. O som é causado pela alteração da pressão do 

meio, que se propaga,  podendo ser o ar que nos rodeia ou a água que circunda as baleias, 

animais que emitem ondas sonoras em seus cantos, muito apreciados pelos biólogos 

marinhos. 

 Se tentarmos aplicar a mecânica newtoniana às partículas do meio de propagação de 

uma onda sonora, certamente conseguiremos prever o que irá acontecer e fornecer todas as 

explicações para estes fenômenos. Ou seja, com a mecânica newtoniana, podemos explicar 

inteiramente a física dos sons. Ponto para Newton. 

 Como toda onda, o som tem velocidade de propagação no meio. No ar, a uma 

temperatura de 20°C, a velocidade do som é de aproximadamente 1.100 km/h. Os leitores 

céticos poderiam se sentir vitoriosos, agora, argumentando: “quer dizer, então, que o som está 

em movimento absoluto com certa velocidade. E isso prova que o princípio da relatividade de 

Galileu está errado, não é?!”. 

 Não! Não vamos incomodar Galileu em seu túmulo do século XVII, pois seu princípio 

da relatividade não está errado. A explicação é que a velocidade do som depende do 

referencial que se adota. Quando se afirma que a velocidade do som tem certo valor, 

implicitamente se está querendo dizer que esta é a sua velocidade em relação ao meio de 

propagação. Quando o som se propaga no ar, ele o faz a uma velocidade de 1.100 km/h em 

relação ao ar. Quando o som se propaga na água, o valor de sua velocidade é um pouco maior 

do que isso, porém sua velocidade também é medida em relação ao meio de propagação: a 

água, neste caso. 

 Imagine que você está em um superavião que se move a 1.100 km/h em relação à 

superfície da Terra. Quando você olha para o lado, “vê” uma onda sonora. Com que velocidade 

você a vê se propagando? A resposta é: Z-E-R-O. A onda sonora estaria parada ao seu lado! 

Portanto, não podemos afirmar que o som esteja em movimento absoluto ou em repouso 

absoluto, tudo depende do referencial utilizado. Ponto para Galileu. 

 E quanto à luz, será que a mecânica newtoniana também pode explicar os fenômenos 

ópticos? Newton bem que tentou, mas sem sucesso.  

 A primeira estimativa do valor da velocidade da luz no vácuo foi realizada por volta de 

1676 pelo astrônomo dinamarquês Ole Christensen Rømer. Para tal, Rømer observou Júpiter e 

a rotação de suas luas. Quando Júpiter se coloca entre o observador na Terra e uma de suas 

luas, diz-se que ocorre um eclipse dessa lua. Rømer mediu o intervalo de tempo entre vários 

eclipses consecutivos e verificou que os tempos de ocultação da lua eram diferentes. Se a 

velocidade da luz fosse infinita, tal variação não existiria. Então a conclusão do dinamarquês foi 
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a de que a luz se propaga com uma velocidade finita. A variação do intervalo de tempo entre 

dois eclipses consecutivos, ele concluiu, era causada pela variação da distância entre Júpiter e 

a Terra. Quando os dois planetas estavam se aproximando, o intervalo era menor porque a 

distância que a luz teria de vencer para chegar à Terra era menor, e como a velocidade da luz 

é a mesma, o tempo de viagem seria menor. De maneira análoga, haveria o aumento do 

intervalo de tempo quando Júpiter e a Terra estão se afastatando um do outro. O valor que 

Rømer obteve para a velocidade da luz no vácuo existente entre Júpiter e a Terra foi de 

225.000 km/s, enquanto o valor hoje aceito é de aproximadamente 300.000 km/s. O erro na 

medida do dinamarquês foi causado pelo fato que de as distâncias entre a Terra e Júpiter não 

eram bem conhecidas em sua época, todavia é inestimável seu mérito em nos alertar que a luz 

não se propaga com velocidade infinita. 

Em 1704, Newton publica seu célebre livro intitulado Opticks, em que propõe que a luz 

seria formada por partículas (sem massa) cujos movimentos poderiam ser determinados pela 

mecânica newtoniana. Existe um aspecto interessante sobre a publicação desse livro. 

Sabemos, com certeza, que a obra estava pronta muito antes de ser publicada, mas Newton 

esperou que seu contemporâneo e físico inglês Robert Hooke morresse para publicar a obra. O 

motivo foi o de que Newton não suportava as críticas de Hooke em relação às suas ideias, e 

esperava que, após a morte de Hooke, este não poderia tecer comentários que o levariam  a 

um ataque de nervos. Newton, de fato, estava com a razão. Como Optiks foi publicado após a 

morte de Hooke, não houve registro de críticas por parte deste acerca das ideias newtonianas 

sobre luz.  

 Todavia, nem todos os físicos da época concordavam com Newton em relação à luz 

ser formada por partículas. Um discordante foi o físico holandês Christian Huygens. Para ele, a 

luz seria uma onda, assim como o som. Estava instaurada uma das maiores controvérsias da 

história da ciência: a luz é onda ou é um feixe de partículas? Essa controvérsia teve de esperar 

até o século XIX para ter um desfecho, graças ao médico inglês Thomas Young. Através de 

seu famoso experimento da fenda dupla, Young demostrou quem realmente estava certo. 

 Quem estava certo? Façam suas apostas!!! 

 A resposta é ... Huygens! Ponto contra Newton. A óptica não podia ser explicada 

através da mecânica newtonana, pois se tratava de uma onda, ao contrário do que dizia o 

grande cientista inglês. 

 Mas a resposta obtida por Young através de seu experimento com a luz levou a outra 

pergunta inquietante: que tipo de onda é a luz? 

 A resposta para esta pergunta nos remete a outro cientista que não pode ser deixado 

de lado em qualquer lista dos maiores de todos os tempos: o físico escocês James Clerk 

Maxwell. Em meados do século XIX, Maxwell estudava os fenômenos elétricos e magnéticos e 

a relação entre eles. Seu estudo levaria a uma teoria radicalmente nova que fornecia as 

explicações para estes fenômenos e ainda fazia previsões inteiramente inéditas.  

 O grande mérito de Maxwell foi unificar duas teorias incompletas que eram então 

usadas para explicar isoladamente as forças elétricas e as magnéticas. A força elétrica teve 
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sua formulação estabelecida no século XVIII pelo britânico Henry Cavendish e pelo francês 

Charles-Augustin de Coulomb, através de uma fórmula que hoje é conhecida como lei de 

Coulomb. Durante o século XIX, alguns físicos descobriram leis análogas para descrever o 

magnetismo. 

 Maxwell demonstrou matematicamente que um mesmo campo está relacionado às 

forças elétricas e magnéticas, de modo que estes são manifestações de uma mesma força, 

batizada pelo escocês de força eletromagnética. E o campo responsável pela força 

eletromagnética é o campo eletromagnético. 

Por mais surpreendente que possa parecer, a teoria eletromagnética de Maxwell pode 

ser resumida em apenas quatro equações, as famosas Equações de Maxwell. Uma das 

previsões teóricas que Maxwell conseguiu obter de suas equações de campo foi quanto à 

existência de ondas eletromagnéticas, que fariam o papel de transporte de energia e de 

quantidade de movimento, nunca de matéria, como ocorre com todas as ondas. As previsões 

teóricas de Maxwell foram confirmadas experimentalmente pelo alemão Heinrich Hertz, em 

1887, e são hoje amplamente usadas em comunicação, desde telefones celulares até 

transmissões de rádio e TV intercontinentais. 

Maxwell também conseguiu calcular teoricamente a velocidade das ondas 

eletromagnéticas no vácuo. Para tanto, ele obteve uma equação de onda em uma região onde 

não existem cargas elétricas nem correntes elétricas, a mesma situação que ocorre no espaço 

interplanetário e interestrelar. Quando acabou suas contas, Maxwell chegou ao valor de 

300.000 km/s. O leitor que memorizou o valor da velocidade da luz no vácuo sabe que esse é o 

seu  valor, um valor que já fora estimado no século XVII. Assim Maxwell foi levado a concluir 

algo surpreendente: a própria luz é uma onda eletromagnética. Com isso, Maxwell havia 

unificado dois campos da física que até então pareciam distintos: o eletromagnetismo e a 

óptica.  

Todas as ondas eletromagnéticas são essencialmente iguais, diferindo apenas no 

número de oscilações por segundo. Todas se propagam com mesma velocidade, 300.000 

km/s. A diferença entre elas está nos valores de seus diferentes comprimentos de onda. O 

comprimento de onda que pode ser definido como a distância entre duas cristas consecutivas, 

ou entre  dois vales consecutivos de uma onda. Quando o comprimento de onda de uma onda 

eletromagnética tem valor situado entre quarenta e oitenta milionésimos de centímetro, ela é 

luz visível aos seres humanos. Outras ondas eletromagnéticas podem ter comprimentos de 

onda maiores ou menores em relação aos contidos nesta faixa. Quando este valor é superior a 

um metro, a onda é uma de onda de rádio; para valores em torno de um centímetro, ela é uma 

microonda; quando é menor do que um décimo de milésimo de centímetro, trata-se de 

infravermelho; e para valores ainda menores do que isso, trata-se radiação ultravioleta, de 

raios X ou de raios gama. 

 Portanto, a Mecânica Newtoniana não reinava mais sozinha no fim do século XIX, 

dividindo as glórias com o eletromagnetismo de Maxwell. Naquela época, essas duas teorias 

explicavam tudo que se quisesse, e chegou-se até mesmo a achar que a física estava 
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totalmente estruturada e que ainda não havia muito por se descobrir. Esse clima de confiança 

total na física hoje dita clássica é exemplificado pelas palavras de Lorde Kelvin, proferidas em 

uma famosa palestra em Baltimore, em 1900, quando disse que os grandes princípios da física 

já estavam estabelecidos e que só havia duas pequenas “nuvens” a serem dissipadas. A 

primeira era a explicação do espectro da radiação emitida por um corpo negro. A outra era o 

resultado negativo da experiência de Michelson-Mosley. 

  A declaração de Lorde Kelvin foi tão inocente quanto visionária, pois a dissipação das 

dessas “nuvens” conduziu às duas maiores teorias do século XX. A primeira delas é a 

mecânica quântica, a teoria proposta por Max Planck, no início do século XX, que é aplicada 

para explicar o mundo subatômico. A explicação do funcionamento desde lâmpadas 

fluorescentes e telas de plasma, do laser e até do transistor e de microprocessadores está 

baseada na mecânica quântica. 

Já a dissipação da segunda “nuvem” levou a uma teoria tão bela quanto suas 

consequências são esquisitas. O proponente da teoria que iria dissipar a segunda “nuvem” 

mencionada por Lorde Kelvin é o mais famoso cientista de todos os tempos, Albert Einstein.
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Escrevendo certo com linhas tortas 

 Na segunda metade do século XIX, tudo parecia claro. A luz, assim como o som, é uma 

onda. A velocidade desta onda luminosa foi calculada por Maxwell, que descobriu que ela era 

uma onda eletromagnética, e todas se moviam com velocidade de 300.000 km/s. 

 A grande pergunta agora era: 300.000 km/s em relação a quê? Não faz nenhum 

sentido dizer que a velocidade da luz no vácuo é de 300.000 km/s; é preciso dizer em relação a 

que a luz se propaga com essa velocidade. Isso até pode parecer uma questão de segunda 

ordem, porém foi ela que gerou uma das maiores revoluções da história da ciência. 

 Se fizermos uma analogia com o som ao tentarmos responder a essa pergunta, 

diríamos: 300.000 km/s em relação ao meio em que o som se propaga. Esta resposta geraria 

mais questões, pois a luz se propaga no espaço interestrelar e interplanetário, onde 

praticamente não existe matéria, e, portanto, também não existe um meio de propagação para 

a luz. Para os físicos da época, não havia problema com tal questão, pois para eles estas 

regiões, na verdade, seriam preenchidas por um meio muito especial, que eles batizaram de 

“éter luminífero”. O éter estaria presente em todos os lugares, preenchendo qualquer espaço 

onde não existisse qualquer tipo de matéria, ideia proposta pela primeira vez pelo francês René 

Descartes, cerca de dois séculos antes. Assim, a luz teria um meio onde se propagar mesmo 

no vácuo, e a velocidade de 300.000 km/s devia ser em relação ao éter, ou a qualquer 

referencial em repouso com relação ao éter.  

 Entretanto uma questão importante diferenciava as duas grandes teorias da época. A 

mecânica newtoniana era válida em relação a qualquer referencial não-acelerado, enquanto o 

eletromagnetismo de Maxwell seria válido apenas em relação a um referencial em repouso 

com relação ao éter. Mas os físicos da época conviviam bem com isto, sem reclamações, 

talvez porque houvesse uma questão que eles julgavam mais importante a tratar: provar que o 

éter existia.  

Um dos cientistas que aceitou este desafio foi o alemão de origem e norte-americano 

naturalizado, Albert A. Michelson. Ele foi o primeiro americano a ganhar um prêmio Nobel de 

física, de 1907, pela construção de instrumentos ópticos de precisão e pela pesquisa realizada 

com eles. Em 1887, junto com seu colaborador Edward Morley, Michelson realizou a hoje 

famosa experiência de Michelson-Morley usando um instrumento de grande precisão, que fora 

inventado anos antes por Michelson, hoje conhecido como o interferômetro de Michelson. 

Como o próprio nome indica, tal instrumento produz, em uma tela branca, um padrão formado 

por faixas iluminadas e escuras alternadas, o que chamamos hoje em dia de padrão de 

interferência. O objetivo da experiência era demonstrar a existência do éter através de um 

efeito que seria causado pelo mesmo caso ele de fato existisse: ao girar o aparelho como um 

todo (a tela junto) em, digamos, 90 graus, as franjas claras do padrão de interferência deveriam 

se deslocar na tela. Se isso ocorresse, estaria comprovada a existência do éter como o meio 

de propagação da luz. Mas, após inúmeras repetições do experimento, cada qual mais 

aprimorada que a anterior, nenhum deslocamento das franjas claras foi observado, por menor 

que fosse. Os resultados negativos do experimento pareciam indicar que o éter não tinha 
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existência física, o que constituía a segunda “nuvem” a ser dissipada, mencionada por Lord 

Kelvin em sua conferência. Este experimento é reconhecido hoje como um dos mais 

importantes da história da ciência, apesar de ele ter sido um grande fracasso do ponto de vista 

de seus idealizadores. 

 Os cientistas contemporâneos a Michelson não estavam preparados para as 

implicações do resultado negativo desta experiência. Pois, para eles, se fosse verdade que o 

éter não existe, o eletromagnetismo de Maxwell estaria em sérios apuros por prever que as 

ondas eletromagnéticas se movem a 300.000 km/s, quando ninguém sabia dizer em relação a 

quê esta velocidade era relativa. 

 Houve, na época, várias tentativas de “salvar” o éter, através de algumas justificativas 

para o resultado negativo do experimento de Michelson-Morley. Uma dessas foi feita, de 

maneira independente, pelo físico irlandês George Francis FitzGerald e pelo holandês Hendrik 

Lorentz, os quais explicaram os resultados negativos da experiência de Michelson-Mosley, 

propondo que os corpos envolvidos na experiência, inclusive os braços do interferômetro, 

sofressem uma espécie de contração em seus comprimentos. Para eles, tal encurtamento do 

objeto em movimento através do éter seria uma contração material, ou seja, uma modificação 

nas distâncias interatômicas do material, produzida por uma espécie de atrito entre os átomos 

e o éter através do qual eles se moviam. A partir dessa hipótese, eles obtiveram uma fórmula 

para o comprimento contraído de um dos braços do interferômetro, que hoje conhecemos 

como a contração de Lorentz-FitzGerald. Mais tarde, em 1905, Einstein obteria a mesma 

fórmula, mas de maneira inteiramente diversa e com uma interpretação completamente 

diferente da de Fitzgerald e Lorentz. Para Einstein, a fórmula nada tinha a ver com uma 

tentativa de “salvar” o éter e como resultado de um esforço para justificar os resultados 

negativos da experiência de Michelson. Aliás, Einstein nunca deixou claro se conhecia tais 

resultados negativos quando iniciou a formulação de sua Teoria da Relatividade Restrita. Seria 

preciso um novo século e uma nova geração de físicos para o problema ser resolvido 

definitivamente. E Einstein fazia parte dela.
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Simples assim 

 No ano de 1887, quando Michelson e Morley realizaram seu famoso experimento, 

Einstein era uma criança de apenas oito anos. Oito anos mais tarde, quando ele tinha 

dezesseis anos de idade, fez uma das mais bem formuladas perguntas de que a humanidade 

já teve notícia. A resposta para esta pergunta levaria a uma das maiores glórias do intelecto 

humano de todos os tempos. A teoria a que nos referimos é a da relatividade restrita, e a 

pergunta, o que aconteceria se alguém se movesse ao lado de uma onda de luz com a mesma 

velocidade dela. 

 A resposta obtida da física clássica no final do século XIX era a de que o observador 

veria a onda em repouso, junto com seus campos elétrico e magnético. A ideia de uma onda de 

luz estacionária ia contra o eletromagnetismo de Maxwell, que prevê que a luz se propaga no 

vácuo com velocidade de 300.000 km/s. Estava instaurado o impasse que teria de esperar por 

um dos anos mais incríveis da história da física para ser solucionado. 

 O ano mencionado acima é 1905, tão brilhante para Einstein que ele é hoje conhecido 

como annus mirabilis, ou seja, o ano milagroso. Neste ano, Einstein publicou três artigos que 

revolucionaram nossa visão de mundo para todo o sempre. Além do artigo em que publicava a 

Teoria da Relatividade Restrita, Einstein também explicou o efeito fotoelétrico em outro artigo, 

pelo que ganhou o prêmio Nobel de física em 1921; e, num terceiro artigo, ele conseguiu 

explicar o movimento browniano. Ainda neste ano, em um pequeno artigo, Einstein publicava a 

equação que se tornaria a mais conhecida de toda a física, e que hoje batiza de nome de 

empresa de tecnologia de informação até disco de artista pop como Mariah Carrey: E= m.c².  

 Apesar de tão famosa, não é provável que a maior parte das pessoas que a conhece 

saiba dizer o que ela significa. Dizer que essa equação representa a equivalência entre massa 

e energia muito provavelmente não ajudaria essas pessoas a entendê-la melhor. Antes que 

você finalmente comece a compreender o que ela quer dizer, vamos ver um pouco mais de 

história. Na física clássica, existiam dois princípios muito bem estabelecidos: o da conservação 

da massa e o da conservação da energia, cada qual independente do outro. 

 A explicação do princípio de conservação da massa poderia ser algo assim: no início 

do universo, uma quantidade X de massa foi criada e, desde então, existe a mesma quantidade 

X de massa no universo e ela vai existir por todo o tempo que o universo durar. Em outras 

palavras, nenhuma quantidade de massa foi criada ou destruída no universo desde o início dos 

tempos. 

 O princípio de conservação da energia tem um enunciado bem parecido com o da 

conservação da massa. Para enunciá-lo, reescreva o parágrafo anterior substituindo nele a 

palavra massa pela palavra energia. 

 Em 1905, porém, com uma única equação, Einstein mostrou que esses dois princípios 

não são realmente independentes um do outro. Com sua famosa equação, Einstein dizia que a 

matéria e a energia são intercambiáveis, ou seja, é possível transformar massa em energia ou 

energia em massa. Um prova disso é o brilho do Sol que vemos todos os dias. Toda a energia 
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que recebemos do Sol foi gerada quando certa quantidade de massa solar “sumiu” e se 

transformou em energia radiante. 

 Um exemplo nem um pouco agradável da aplicação desta relação de “troca” de matéria 

por energia está nas bombas nucleares, como as que foram jogadas em duas cidades 

japonesas no final da II Guerra Mundial. Toda aquela energia liberada, capaz de destruir as 

cidades inteiras, foi gerada com o “sumiço” de menos do que 30 gramas de matéria da bomba. 

Como você deve ter notado na equação, a massa está multiplicada pela velocidade da luz 

elevada ao quadrado. Isto implica que pequenas quantidades de massa equivalem a enormes 

quantidades de energia.  

 A partir da teoria da relatividade, pode-se demonstrar que é impossível um corpo 

material atingir a velocidade da luz (no vácuo) em relação a qualquer sistema de referência 

inercial. Assim, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível na natureza, e 

nenhum corpo dotado de massa pode atingi-la (partículas sem massa, como os fótons da luz, 

se movem à velocidade da luz no vácuo em relação a qualquer referencial inercial). Na prática, 

devido a nossas atuais limitações tecnológicas, apenas corpos de massa muito pequena 

podem ser acelerados até velocidades próximas à da luz. Um exemplo disso ocorre nos 

aceleradores de partículas, onde partículas subatômicas, como prótons ou elétrons, atingem 

velocidades maiores do que 99% do valor da velocidade da luz no vácuo.  

Você encontrou a única fórmula deste texto, agora você pode reclamar seu prêmio:  um 

relógio de luz (pena que ele seja imaginário, mas, mesmo assim, iremos precisar dele mais 

adiante). Ele está representado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Relógio de Luz 

 

Seu relógio de luz imaginário consiste em um tubo em cuja base existe uma fonte de 

luz e, no topo, um espelho onde a luz é inteiramente refletida para seu ponto de partida. O 

comprimento do seu relógio de luz é x. Agora “guarde” seu presente imaginário e não o 

esqueça, porque iremos precisar dele mais tarde. Agora voltemos nossa atenção novamente 

para o annus mirabilis de Einstein. 

Um leitor desatento que procurasse pelo artigo de 1905, sobre a Teoria da Relatividade 

Restrita, talvez não conseguisse encontrá-lo. O motivo é o de que o título não faz qualquer 

referência ao nome pelo qual a teoria viria a ficar conhecida: o nome do artigo é Sobre a 

eletrodinâmica dos corpos em movimento. Neste trabalho, Einstein simplifica a física de 
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maneira a torná-la incrivelmente fácil de compreender, e para isto não precisou de quase 

nenhuma referência a trabalhos de outros e muito pouca matemática. Apesar da essência da 

teoria ser muito simples, suas consequências não o são, levando-nos a repensar aquilo que 

chamamos de sendo comum. 

 O que Einstein procurou fazer foi resolver a aparente inconsistência entre o 

eletromagnetismo de Maxwell e a mecânica newtoniana por causa do valor fixo da velocidade 

da luz no vácuo previsto por Maxwell, e que ninguém conseguia dizer em relação a quê. A 

solução de Einstein para o dilema veio em duas partes. A primeira é uma reafirmação de nosso 

velho conhecido princípio da relatividade de Galileu, mas agora enunciado de uma maneira 

mais geral (compare com o enunciado feito anteriormente neste artigo): 

 

As leis da física são válidas em todos os referenciais inerciais. 

 

 Como se pode ver, a relatividade de Einstein enuncia que, em relação a referenciais 

que se movam com velocidade constante, não apenas as leis da mecânica são válidas, mas 

todas as leis da física, incluindo aí o eletromagnetismo de Maxwell que, até final do século XIX, 

se acreditava ser válido apenas em relação a um referencial em repouso com respeito ao 

suposto éter.  

E por falar do éter, o que Einstein achava disso? Ele deixou clara a sua opinião no 

artigo de 1905, ao escrever que “a introdução do éter se mostra desnecessária”. Para Einstein, 

a explicação para os resultados negativos da experiência de Michelson-Morley refletem o fato 

de que o éter não existe, apesar de Einstein nunca ter se baseado no experimento de 

Michelson-Morley para formular sua Teoria da Relatividade Restrita. Agora, com a “morte” 

anunciada do éter, a nossa visão sobre a natureza muda bastante. Apesar de ser uma onda, a 

luz não necessita de um meio para se propagar. Por mais difícil que isso possa parecer, a luz 

pode se propagar no vácuo, ou seja, na ausência de qualquer tipo de meio material. 

Uma das consequências mais diretas do postulado da relatividade de Einstein é que 

não existe um referencial privilegiado no universo (fixo no éter). Todos os referenciais que se 

movem sem aceleração são igualmente bons. O adjetivo restrita, empregado no nome da 

teoria, se refere ao fato de que ela só é válida em relação a referenciais inerciais. Por isso, a 

teoria é, muitas vezes, chamada também de especial. 

Pelo segundo postulado de Einstein em seu artigo de 1905, a velocidade da luz é a 

mesma em relação a todos os referenciais inerciais. Isto significa que o valor é válido em 

relação a qualquer referencial inercial. Porém, trata-se de um postulado muito estranho para 

nós que estamos acostumados a conviver apenas com corpos em movimento não-relativístico, 

ou seja, objetos que se movem com velocidades muito menores do que c. 

Um exemplo imaginário pode nos ajudar a entender melhor essa questão. Imagine que 

você esteja em um carro que se move a 80 km/h em relação à superfície de uma rodovia, ao 

lado da qual encontra-se um pedestre parado. No exato instante em que você liga o farol do 

carro, ele está passando pelo pedestre. A velocidade da luz emitida pelo farol, em relação a 
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você, tem um módulo de 300.000 km/s. Entretanto, em relação ao pedestre em repouso à 

estrada, qual é o módulo da velocidade da luz do farol? De acordo com a física newtoniana, 

teríamos de somar a velocidade do carro em relação à estrada (80 km/h) com a velocidade da 

luz em relação ao automóvel, o que resultaria em 300.000 km/s + 80 km/h. Mas, de acordo com 

a Teoria da Relatividade Restrita, a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais em 

movimento uniforme e, assim, o valor da velocidade da luz em relação ao pedestre parado ao 

lado da estrada também é de 300.000 km/s. 

 Estranho? Sim, e muito, mas você já foi alertado de que iríamos chegar a conclusões 

que desafiam nosso senso comum, e esta foi só a primeira de muitas outras “coisas estranhas” 

que estão por vir. Todavia, pensando bem, a proposta de Einstein é extremamente simples só 

pelo fato de não precisar apelar para a existência do éter.  

O que o leitor precisa ter claro é que os fenômenos previstos pela Teoria da 

Relatividade Restrita só se tornam relevantes (e detectáveis) para velocidades próximas às da 

luz no vácuo. Como nós vivemos em um mundo em que os corpos mais rápidos (incluindo os 

celestes) são dotados de velocidades muitíssimo menores do que c, esses efeitos parecem até 

mesmo bizarros para nós. Se vivêssemos em um mundo em que com frequência os corpos se 

movessem a velocidades próximas à da luz, tais efeitos não nos pareceriam estranhos, pelo 

contrário, fariam parte de nosso senso comum.
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Tudo é mesmo relativo? 

 Para as pessoas não versadas em física, Einstein teria provado que tudo é relativo. 

Mas ele, de fato, nunca disse isso, pois, simplesmente, não é verdade. Mas que algumas 

coisas são relativas, são! Uma delas é o tempo, e outra, o espaço. 

A invariância da velocidade da luz em relação a qualquer observador fixo em um 

referencial inercial é uma consequência direta do segundo postulado de Einstein, que gera 

muitas conclusões estranhas. Uma delas é conhecida como dilatação temporal, que vamos 

conhecer agora. 

Comecemos definindo o que se chama de evento: algo que ocorre em um ponto do 

espaço e em um determinado instante de tempo. Ou seja, para caracterizar um evento, deve-

se definir o local e o instante de tempo em que ele ocorreu. Entre dois eventos quaisquer pode 

haver um intervalo de tempo. Entre o início e fim de uma aula, por exemplo, existe um intervalo 

de tempo, assim como entre o Big Bang e o nascimento do leitor, que são os dois eventos mais 

importantes da história do universo, certo? 

O que você vai estranhar é que, de acordo com Einstein, os intervalos de tempo 

decorridos entre os mesmos dois eventos são diferentes quando medidos por diferentes 

observadores que estão em movimento relativo. Isso mesmo! Dois eventos podem estar 

separados por intervalos de tempo diferentes dependendo de que quem o mede. E tudo isso 

por causa da invariância da velocidade da luz no vácuo em relação a qualquer referencial 

inercial. 

Vamos entender melhor esta afronta ao nosso senso comum. “Pegue” o relógio de luz 

imaginário que você ganhou antes, se é que lembra onde o deixou... Lembre-se de que ele 

consiste em um tubo que tem em sua base um espelho e uma fonte de luz e, no topo, um 

espelho onde a luz reflete inteiramente de volta ao ponto de partida. Vamos denominar de 

evento 1 a partida do pulso de luz , e de evento 2 a sua volta ao ponto de partida, após ter sido 

refletida no espelho superior. Estamos interessados agora no intervalo de tempo decorrido 

entre estes dois eventos. 

 Para medir o intervalo de tempo, você terá de lembrar que a velocidade é a razão entre 

a distância percorrida e o tempo transcorrido. Portanto, o tempo decorrido é a razão entre a 

distância e a velocidade. Como se trata da luz, esta velocidade é fixa e, para facilitar nosso 

trabalho, vamos denotá-la por c (como já vínhamos fazendo em E = m.c
2). Vamos iniciar com a 

medição do intervalo de tempo por um observador em repouso em relação ao seu relógio de 

luz. A distância total percorrida pela luz na ida e na volta, medida por este observador, é 2X. 

Uma vez que a velocidade da luz é c, o tempo medido por este observador em repouso com 

respeito ao relógio de luz é igual a 2X/c. 

 Agora imagine um segundo observador em movimento em relação ao relógio de luz do 

primeiro. É perfeitamente equivalente do ponto de vista físico pensar que é o relógio que se 

move em relação ao segundo observador, que registraria os dois eventos como representados 

na Figura 2. 
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Figura 2 – Os dois eventos vistos por um observador em movimento em relação ao relógio de luz 

 

 Para medir o intervalo de tempo, precisamos dividir o espaço percorrido pela luz pela 

velocidade da luz, que se mantém constante e igual a c, de acordo com o segundo postulado 

da relatividade de Einstein. Sem fazer nenhum tipo de cálculo, é possível perceber, pela Figura 

2, que o espaço percorrido pela luz entre os dois espelhos agora é maior do que quando o 

observador estava em repouso em relação ao relógio. Vamos supor que a distância agora seja, 

digamos, 4X. O intervalo de tempo correspondente entre os dois eventos, então, será igual a 

4X/c.  

 I-N-C-R-Í-V-E-L!!!! O intervalo de tempo entre os mesmos dois eventos pode ser 

diferente quando medidos por observadores que têm velocidades diferentes em relação ao 

mesmo referencial. Como você deve ter notado, o intervalo de tempo é menor para o 

observador em repouso com relação ao relógio. 

 Cuidado ao repetir o que acabou de aprender. Não é correto afirmar que o tempo 

passa mais devagar para o observador em repouso, simplesmente porque dizer em repouso, 

não faz o menor sentido, tem de se dizer em relação a quê ele se encontra em repouso. O que 

você poderá dizer, sim, é que o intervalo de tempo medido é menor para o observador que 

registra os dois eventos em um “mesmo local”. Entenda-se que o valor medido para o intervalo 

de tempo também depende do referencial usado. Duvida?! Vamos verificar, então. 

 Imagine que os dois eventos para os quais você deseja medir o correspondente 

intervalo de tempo sejam o “ligar” um motor de avião e o “desligar” do mesmo. Imagine que 

você esteja dentro do avião ao lado da asa. Quando o motor do avião é ligado para a 

decolagem, você se encontra ao lado da asa, em Porto Alegre, e, quando ele é desligado, você 

está ainda está ao lado da asa, só que, agora, em Florianópolis. A pergunta que não quer calar 

é: para o observador dentro do avião, onde ocorreram os dois eventos? A resposta parece tão 

simples quanto desafiadora para o senso comum: no mesmo lugar, bem ao lado dele na asa do 

avião. Para ele, portanto, o ligar e o desligar do motor ocorreram exatamente no mesmo lugar. 

Se o observador medisse o intervalo de tempo entre os dois eventos, ele seria menor do que 

para alguém que estivesse parado em Porto Alegre ou em Florianópolis, pois para este 

segundo observador os dois ocorreram em locais diferentes. 

 Sem sombra de dúvida o efeito da dilatação temporal ocorre, mas você pode estar se 

perguntando: por que eu nunca percebi isso? A resposta é que, no mundo em que você vive, 

as velocidades são muito menores, mas muito menores mesmo, do que a velocidade da luz no 
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vácuo. A dilatação temporal só apresenta valores significativos quando os valores das 

velocidades envolvidas são próximos ao da velocidade da luz no vácuo. Mas se você vivesse 

em um mundo onde as velocidades próximas à da luz fossem comuns, certamente esses 

efeitos, que agora desafiam seu senso comum, lhe pareceriam bastante familiares. 

 Uma situação amplamente explorada pela indústria cinematográfica são as viagens no 

tempo. Em filmes como De volta para o futuro ou Máquina do tempo, os personagens podem 

viajar para o passado e o futuro com facilidade. Por mais incrível que pareça, Einstein nos 

mostrou que existe um fundo de verdade em tudo isto. A viagem para o futuro. 

Sim, ela é possível!!!   

Vamos imaginar que você construa uma espaçonave capaz de viajar a velocidades 

próximas à da luz, digamos 80% de seu valor. Você resolve usar a espaçonave para viajar a 

outro sistema planetário, distante 20 anos-luz do nosso. Para uma pessoa que tenha ficado na 

Terra, sua viagem de ida dura 25 anos. Para este observador fixo na Terra os eventos da 

partida e da chegada ao outro sistema solar ocorreram em locais diferentes. Mas para você, os 

dois eventos ocorreram no mesmo local, ou seja, dentro da espaçonave. 

Como foi discutido anteriormente, o intervalo de tempo entre dois eventos quando eles 

ocorrem em um mesmo local é menor do que quando os mesmos dois ocorrem em locais 

diferentes. Por conclusão lógica, o tempo de viagem de ida, para você que fez toda a viagem 

dentro da espaçonave, deve ser menor do que para quem ficou na Terra. 

De fato isso ocorre. Se fizéssemos as contas, verificaríamos que, para quem viajou 

dentro da nave a 80% da velocidade da luz (0,8c), a viagem de ida durou 15 anos, dez anos a 

menos do que para quem ficou na Terra. E já que estamos imaginando, suponha, em um futuro 

remoto, um cientista-astronauta da Agência Espacial Internacional (ISA), chamado Drekk, que 

tenha sido escolhido para compor a tripulação de uma missão interplanetária de pesquisa de 

um sistema solar situado a 20 anos-luz do nosso. Drekk tem um irmão gêmeo idêntico 

chamado Zoroh, que não é astronauta, pelo contrário, é fazendeiro no Sri Lanka. 

Coincidentemente, o evento “partida da espaçonave de Drekk da Estação Orbital 

Internacional”, em órbita da Terra, ocorre no dia em que os gêmeos fazem aniversário de 20 

anos. Viajando a 0,8c, o evento “chegada de Drekk ao outro sistema solar,” ocorrerá quando 

Zoroh fizer 45 anos. Todavia, do ponto de vista de Drekk, a situação é muito diferente. Ele 

estará completando apenas 35 anos de acordo com o calendário de seu relógio de pulso (igual 

ao da nave) quando a espaçonave chegar ao sistema solar vizinho. Após dois meses de 

intensa pesquisa, a tripulação faz meia volta e retorna à Terra. Mais 15 anos se passarão para 

Drekk até ele reencontrar sua família no espaço-porto internacional de Alcântara, no Maranhão, 

quando estará com 50 anos de idade. Mas seu irmão terá, então, 70 anos.  

Existem dois pontos a esclarecer aqui. O primeiro diz respeito ao fato de que a viagem 

para o futuro é uma via de mão única. Uma vez que você vá para o futuro, não poderá retornar 

ao passado, porque viagens para o passado não são possíveis de acordo com a relatividade 

de Einstein: para isso seria necessário viajar mais rápido do que a luz no vácuo, o que é 

impossível. O segundo ponto é que em uma viagem para o futuro, embora o viajante envelheça 
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menos do que os que ficam na Terra, isso não significa que seu ciclo vital tenha sofrido 

alteração, seus batimentos cardíacos continuam os mesmos quando medidos por alguém a 

bordo da nave), seu cabelo cresce da mesma maneira como na Terra, etc. Em suma, o viajante 

não conseguiria perceber que está “viajando para o futuro”. Tudo ocorre de maneira parecida 

com o que acontece quando se está na Terra.  

Mas como isso pode acontecer? A resposta está no espaço, mais precisamente em 

sua contração ou encurtamento. Para quem viaja na nave, a distância entre a Terra e o outro 

sistema planetário tem um valor diferente do valor medido por quem se encontra em repouso 

em relação à superfície da Terra. Para quem permanece na Terra, a medida da distância entre 

os sistemas planetários em questão é de 20 anos-luz. Mas para o viajante da nave, o valor 

dessa distância é menor, como podemos constatar por meio de um cálculo muito simples: uma 

viagem que dura 15 anos, feita com velocidade de 80% à da luz, corresponde a uma distância 

de 12 anos-luz.  

Sim! O valor da distância é diferente, e menor, para quem está no local dos dois 

eventos (partida e chegada). Além da medida do intervalo de tempo, agora você já sabe que a 

medida do espaço também depende do referencial do observador. 

Você pode estar se perguntando qual das medidas está realmente certa: 12 ou 20 

anos-luz? Desculpe, mas esta pergunta não faz o menor sentido. Como já vimos, não existe 

um referencial em movimento uniforme que seja privilegiado em relação a outro também 

dotado de movimento uniforme. É exatamente isto que nos diz o princípio da relatividade de 

Einstein. O referencial da nave é igualmente bom quanto o usado pela pessoa em repouso na 

Terra. As duas medidas, 12 e 20 anos-luz, são igualmente verdadeiras e válidas. 

Você pode estar pensando que esta é uma consequência inteiramente teórica, e que 

jamais poderá ser provada na prática. Enganou-se se pensou assim. A viagem para o futuro já 

foi comprovada experimentalmente, confirmando tudo que você leu quase agora. Para 

entender a prova, tenha o prazer de conhecer o múon. Esta partícula é criada quando outras 

partículas, oriundas do nosso Sol ou de outros locais do universo, colidem violentamente com 

as moléculas da alta atmosfera. Quando da criação de múons, as partículas têm velocidades 

altíssimas, próximas à da luz, de modo que os efeitos relativísticos, tais como a dilatação 

temporal e contração espacial, são relevantes. 

Se você gostou do múon, talvez não seja uma boa ideia, pois essas partículas têm 

tempos de vida muito curtos, logo se transformando em outras partículas diferentes. Sem 

considerar a relatividade de Einstein, o tempo de vida destas partículas seria insuficiente para 

que elas atravessassem praticamente toda atmosfera, desde onde são criadas até ao nível do 

mar. Se fosse assim, praticamente não se detectaria múons ao nível do mar. Porém, se a 

relatividade de Einstein estiver correta, o evento de criação e destruição dos múons acontece 

no mesmo lugar em relação ao sistema de coordenadas fixo no próprio múons. Como vimos 

antes, neste caso ocorre a dilatação temporal, o que dará tempo suficiente para os múons 

atingirem a superfície da Terra.  
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Então existia uma maneira de saber se a relatividade de Einstein estava correta: era 

preciso medir o número de múons ao nível do mar. Se eles fossem extremamente raros nesta 

altitude, a relatividade de Einstein estaria errada, ao passo que, se a medição verificasse que 

existe um grande número de múons, a teoria estaria correta. Tal experimento foi realizado na 

década de 1960. Mediu-se o número de múons incidentes a uma altitude de 2.000 metros e ao 

nível do mar. O fato de você estar lendo um texto sobre relatividade de Einstein muito tempo 

após a realização dessa experiência já lhe dá uma indicação do resultado dessas medições. 

Constatou-se que o número de múons era praticamente o mesmo nessas duas altitudes, o que 

só poderia ser explicado se a relatividade de Einstein e sua consequência da dilatação 

temporal estivessem corretas. Ponto para Einstein.  

Só para lembrar, do ponto de vista dos múons, a distância entre a altitude de 2.000 

metros e o nível do mar também é diferente. Neste caso específico, se fizéssemos as contas, 

chegaríamos ao resultado de que essa distância, de acordo com os múons, é de cerca de 200 

metros. 

OK, talvez você possa estar matutando que isso só ocorre com partículas muito 

pequenas como o múon. Engano seu. Tenha o prazer de conhecer o relógio atômico. Este tipo 

de relógio é o mais preciso que nossa espécie já conseguiu construir, com precisão que pode 

chegar a 0,000000001 segundo. 

Para tirar mais uma vez a prova dos nove da validade da dilatação temporal, foram 

sincronizados dois relógios atômicos. Um deles ficou em repouso em relação à superfície da 

Terra, e outro foi colocado dentro de um avião a jato comercial. O intervalo de tempo que se 

mediu foi entre a decolagem e pouso do avião. Para o relógio em repouso na superfície da 

Terra, os dois eventos não ocorreram no mesmo lugar, enquanto que, para o relógio dentro do 

avião, eles ocorreram. A dilatação temporal previa que o relógio dentro do avião se atrasaria 

um pouco em relação ao relógio fixo na superfície da Terra. Então foram feitas as medidas. O 

resultado? Você já pode imaginar: foi constatado que o relógio do avião, de fato, se atrasou um 

pouco em relação ao outro. 

As experiências feitas com os múons e com os relógios atômicos mostraram, sem 

sombra de dúvida, que a relatividade de Einstein e uma de suas consequências, a dilatação 

temporal, descreve perfeitamente o que se observa no universo. Agora voltemos ao caso dos 

gêmeos. Vamos lembrar que Drekk viajou a outro sistema planetário, voltou à Terra e 

constatou que seu irmão gêmeo Zoroth estava com 70 anos, enquanto ele estava com 50. Esta 

situação é conhecida como paradoxo dos gêmeos, mas de paradoxal não tem nada. Vamos 

entender por quê. 

O aparente paradoxo tem origem no argumento de que não se poderia predizer quem 

envelheceria mais ou menos porque a situação dos referenciais dos gêmeos seriam 

fisicamente equivalentes. Ou seja, poderia se pensar que o gêmeo dentro da nave é que se 

move em relação ao que ficou na Terra ou ainda, alternativamente, pensar que é a Terra (com 

Zoroth junto) que se afastou e se reaproximou da espaçonave de Drekk. Entretanto, este 

argumento é falso: as situações dos dois gêmeos não são iguais, pois apenas um deles, o que 
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ficou na Terra, usa um referencial inercial (a própria superfície da Terra, que é 

aproximadamente inercial). As conclusões da relatividade restrita valem apenas para Zoroth, 

não para Drekk, que não constitui um observador inercial. Note que, para um dos gêmeos viaje 

e retorne para, de fato, os irmãos possam se comparar mutuamente quanto às suas 

aparências, é necessário que um dos dois, pelo menos, acelere em dois longos trechos da 

viagem. Se apenas um dois o faz (como no paradoxo), as conclusões da relatividade restrita só 

são aplicáveis no referencial do outro. Porém, se ambos acelerassem de maneira idêntica, 

viajando, por exemplo, em sentidos contrários, quando se reencontrassem, na Terra, estariam 

exatamente com a mesma idade e identicamente envelhecidos, embora menos do que seus 

parentes que ficaram na Terra.   
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Coisas ainda mais estranhas, se é que isto é possível 

 Outro conceito que você talvez deve reaprender é o de simultaneidade. Até agora, para 

você, se dois eventos fossem vistos por um observador ao mesmo tempo, seria justo pensar 

que os eventos fossem simultâneos para todos os observadores no universo, mas não é bem 

assim. Para alguém observar um evento, a luz deste deve chegar até ele. Imagine outro 

observador? em movimento em relação ao primeiro e localizado do outro lado do universo. 

Uma vez que a velocidade da luz é invariável, a luz proveniente dos dois eventos não chegará 

ao segundo observador ao mesmo tempo que ao primeiro e, para ele, os eventos não ocorrem 

ao mesmo tempo. Inclua na sua lista de conceitos que dependem do referencial do observador, 

além do espaço e tempo, também a simultaneidade. 

A lista ainda aumentará com a inclusão de sua concepção de passado, presente e 

futuro. Voltemos um pouco ao grande Newton. Uma questão inerente à teoria newtoniana era a 

questão das forças de “ação a distância”. A ideia por trás deste conceito é a seguinte: se, por 

algum motivo, o Sol deixasse de existir neste momento, a Terra “sentiria sua falta” 

imediatamente, ou seja, as informações seriam transmitidas de maneira instantânea pelo 

universo.  

Voltando a Einstein, você já leu bastante que a luz tem uma velocidade invariante na 

ausência de matéria em relação a qualquer observador inercial. Mas o que agora tem de ficar 

claro para você é que nada – você leu bem, NADA – pode se deslocar mais rapidamente no 

universo do que a luz no vácuo. Segundo Einstein, até mesmo as transmissões de informações 

pelo universo afora têm de se limitar a esta velocidade. Se, por um acaso, o Sol deixasse de 

existir neste momento, teríamos de esperar os oito minutos que a luz leva para percorrer a 

distância Sol-Terra para saber disso. Em outras palavras: Einstein detonou o conceito 

newtoniano de ação a distância, limitando a transmissão de qualquer tipo de informação à 

velocidade da luz no vácuo. 

Imagine a seguinte situação: os astrônomos observam hoje a explosão de uma estrela 

situada a 10 mil anos-luz da Terra. Evidentemente, a explosão ocorreu 10 mil anos atrás, mas 

o evento de sua observação na Terra ocorreu somente HOJE. Agora continue imaginando: na 

semana passada, nasceu uma criança, que vamos chamar de Cesinho. O evento da 

observação da estrela ainda não ocorrera no seu nascimento, mas está uns 10 mil anos no seu 

passado. Continue imaginando... a distância Terra-Sol é de aproximadamente 8 minutos-luz, 

ou seja, a luz leva cerca de oito minutos para viajar do Sol até a Terra. Imagine ainda que o 

Sol, simplesmente, exploda. E o tempo passa... vamos supor... 4 minutos. Neste instante o 

evento da explosão do Sol já ocorreu, mas, para os habitantes da Terra, ele ainda pertence ao 

nosso futuro em 4 minutos. Conclusão: o evento já ocorreu, mas ainda está em nosso futuro. 

Graças a Einstein, a definição de passado, presente e futuro depende do lugar em que ele 

ocorre e do observador que o registra. Nem tudo é relativo, mas quase sempre as definições 

de passado, presente e futuro o são!! 

 Todavia existem eventos que acontecem necessariamente antes de outros. Por 

exemplo, você nasceu antes de estar lendo este texto, o Brasil venceu seu primeiro título 
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mundial em 1958, antes do penta, em 2002. Essa relação de necessidade de que, para um 

segundo evento ocorrer (o penta em 2002), outro evento (título de 1958) esteja em seu 

passado é conhecido como causalidade, o primeiro evento é condição necessária para que o 

segundo ocorra. 

 Assim, temos de redefinir os conceitos de passado e futuro. O passado com relação a 

um determinado evento é formado por todo o conjunto de eventos que poderiam ser a causa 

daquele evento. O futuro em relação a este mesmo evento é formado pelo conjunto de eventos 

para os quais aquele primeiro evento poderia ser causa dos outros. O nascimento de seu pai 

está no passado do leitor, em relação ao qual o nascimento de seu filho pertence ao futuro. A 

causalidade resolve os problemas vividos pelo personagem Marty McFly, da série de filmes De 

volta para o futuro. Estes problemas, simplesmente, não poderiam ocorrer na vida real porque 

violariam a causalidade.    
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Até tu gravidade! 

 No ensino fundamental, durante as aulas de geometria, os professores nos ensinaram 

que um segmento de reta é a menor distância entre dois pontos. O que eles não nos disseram, 

entretanto, é que isto é apenas uma parte da verdade. Nem sempre um segmento de reta é a 

menor distância entre dois pontos dados. Rigorosamente falando, para um espaço qualquer,  a 

menor distância entre dois pontos recebe outro nome: a geodésia.  

 Um exemplo dramático disto é o de um piloto de avião que deseja ir de Nova York a 

Madrid, que está aproximadamente a leste do local de partida. Se ele optasse por seguir em 

“linha reta” entre as duas cidades, sem desviar o avião e seguindo na direção leste indicada 

pela bússola, a distância percorrida seria de 6.865 km. No entanto, existe outra alternativa que 

o piloto pode tomar: seguir ao longo de um arco pertencente a um “grande círculo”, isto é, um 

círculo sobre o globo terrestre, que tem como centro o próprio centro do planeta. Conforme 

mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Duas trajetórias possíveis entre Nova York e Madrid 

 

 Se a superfície da Terra fosse um espaço plano, ninguém teria dúvida de que a 

trajetória reta seria a mais curta, mas a superfície da Terra é curva. Neste caso, a distância 

percorrida ao longo dessa circunferência, desde Nova York até Madrid, seria de 6.676 km, ou 

seja, 209 km a menos do que em linha reta. Essa diferença não tem nada a ver com a 

relatividade de Einstein, e sim com o fato de a superfície da Terra constituir um espaço curvo, e 

não plano. Neste caso, as geodésicas são arcos de grandes círculos, o que significa que o 

piloto, ao sair de Nova Yorque, deveria desviar seu avião da direção leste para uma direção a 

nordeste, depois voar aproximadamente para leste e, ao se aproximar de Madrid, tomar uma 

direção sudeste. 

 A relação entre a teoria de Einstein de 1905 com as duas grandes teorias da física do 

início do século XX era bem diferente. O eletromagnetismo de Maxwell é inteiramente 

consistente com a relatividade de Einstein, não tendo sido preciso que Einstein propusesse 

modificações na teoria de Maxwell para que ela concordasse com a relatividade. Em relação à 

mecânica newtoniana, porém, a situação era bem diferente, pois a relatividade de Einstein e a 

relatividade de Galileu e de Newton eram contraditórias entre si em vários aspectos. Einstein 

sabia que precisava de uma nova teoria para descrever os efeitos gravitacionais. É desta 

necessidade que nasce sua Teoria da Relatividade Geral, publicada em 1915, em plena I 

Guerra Mundial. 
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Na física pré-einsteniana, pensava-se que as curvas descritas pelos planetas ao redor 

do Sol fossem causadas por uma força atrativa exercida pelo Sol sobre os planetas em um 

espaço sem curvatura (“plano”). Esta força era chamada de força gravitacional. Na visão de 

Einstein, a trajetória curva do planeta devia-se à curvatura do espaço-tempo.  Para ele, os 

corpos sempre seguem o caminho mais curto entre dois pontos, a geodésia. Sem a presença 

de massas, as geodésias do espaço-tempo seriam segmentos de linha reta. Com a presença 

de massas e de seu consequente campo gravitacional, o espaço-tempo torna-se encurvado de 

tal maneira que a geodésia deixa de ser um segmento de reta e passa a ser um segmento 

curvo. Quanto mais intenso for o campo gravitacional, maior será a curvatura do espaço-tempo. 

A trajetória em presença de um campo gravitacional é determinada pela massa do corpo que 

criou o campo. Quando o Sol cria um campo gravitacional no qual a Terra se move, a trajetória 

de nosso planeta é determinada pela massa do Sol. Se sua massa fosse diferente, a órbita da 

Terra seria diferente. 

 Um exemplo muito usado para mostrar como grandes massas podem alterar o espaço-

tempo é o de uma cama elástica. Imagine uma cama elástica com a superfície superior 

esticada na horizontal e suponha que você impulsione uma bolinha de gude sobre ela. O 

caminho que a bolinha percorreria seria, aproximadamente, um segmento de linha reta. Agora 

coloque uma grande bola de boliche no meio da cama elástica e impulsione a bolinha da 

mesma maneira que antes. O caminho percorrido por ela seria uma curva ao redor da bola de 

boliche, pois esta encurvou o espaço, que, neste caso, é a cama elástica.   

 Quanto maior for a massa do corpo, mais ele encurvará o espaço-tempo ao seu redor. 

O Sol deforma tanto o espaço-tempo que os planetas giram quase em círculos ao seu redor. 

Não são círculos, pois, conforme Kepler nos ensinou em sua primeira lei, as órbitas dos 

planetas são elipses com o Sol situado em um dos focos. 

 As órbitas previstas pela mecânica newtoniana e pela relatividade geral são quase 

coincidentes para todos os planetas de nosso sistema solar. A maior discordância é quanto à 

órbita do planeta Mercúrio, o mais próximo do Sol e, por isso, o mais afetado por seu campo 

gravitacional. Além de sua órbita ser bastante excêntrica, devido à influência dos outros 

planetas, sua trajetória não é exatamente uma elipse fechada, como ilustra a Figura 4. O ponto 

de maior aproximação do Sol (periélio) se desloca um pouco a cada vez que o planeta dá uma 

volta completa em torno do Sol, fazendo com que o planeta descreva uma trajetória que, após 

várias voltas completadas, se parece muito com uma roseta. Tal movimento chama-se 

precessão do periélio. 
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Figura 4 – O periélio da órbita de Mercúrio gira em torno do Sol 

 

 Com a mecânica newtoniana e levando em conta a influência ( perturbações – dos 

outros planetas, especialmente de Júpiter), os astrônomos do século XIX conseguiam explicar 

a precessão do periélio, mas não de forma exata. O valor calculado por eles para o ângulo de 

avanço do periélio por século era bastante próximo do valor medido, mas não igual, e a 

explicação oferecida pela mecânica newtoniana para esta anomalia da órbita de Mercúrio era 

de que devia existir um planeta ainda não descoberto entre o Sol e Mercúrio, que teria uma 

influência não levada em conta nos cálculos feitos. Este planeta (que chegou a ser chamado de 

Vulcano) não seria visível da Terra porque a luz do Sol o ofuscaria. Mas tal planeta jamais foi 

descoberto e, hoje sabemos, não existe de fato. Este comportamento anômalo, no entanto, foi 

plenamente explicado pela Teoria da Relatividade Geral.  

Outra previsão desta teoria foi a de que a luz também deveria seguir uma geodésia, de 

modo que a luz também descreveria uma trajetória curva ao passar por regiões onde 

existissem campos gravitacionais suficientemente intensos, como o criado pelo Sol. A 

comprovação desta hipótese deu fama mundial a Einstein e contou com a valorosa 

contribuição de brasileiros. 

 A verificação do desvio da luz causado por um campo gravitacional necessitava que 

fossem tiradas duas fotografias: uma delas gerada pela luz proveniente das estrelas e que não 

sofreu influência do campo gravitacional do Sol, e outra das mesmas, mas formada pela luz 

delas proveniente e que, sim, sofreram a influência deste campo. Comparando-se as duas 

fotografias, poder-se-ia descobrir se a luz das estrelas havia sido realmente desviada pelo Sol, 

confirmando as previsões da Teoria da Relatividade Geral, em detrimento da mecânica 

newtoniana. 

O grande problema é que a luz do Sol ofuscaria a das estrelas, de modo a ser 

necessário que, de alguma forma, a luz proveniente do Sol fosse “ofuscada” para que se 

pudesse observar tais estrelas. Felizmente, existe um evento astronômico bem conhecido que 

“apaga” o Sol: um eclipse solar total.  

Para coletar tais dados, Einstein contou inicialmente com o auxílio do astrônomo do 

Observatório de Berlim, Erwin Freundlich. Porém, os dados disponíveis pelo alemão não 
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permitiam uma conclusão clara sobre o desvio da luz, de modo que tornou-se necessário obter 

fotografias mais precisas para a confirmação ou a refutação da teoria de Einstein. 

O brasileiro Henrique Morize, diretor do Observatório Nacional, lembrou que existiriam 

as condições ideais para obter tais fotografias durante o eclipse solar total de 1919, e que a 

cidade cearense de Sobral seria um local muito adequado para isto. Morize preparou um 

documento e enviou para os grandes observatórios do mundo. Com estes dados, cientistas 

ingleses resolveram preparar duas expedições para tirar as fotografias, uma que iria ao local 

indicado pelo brasileiro, e a outra, à ilha de Príncipe, na África. 

Em Sobral, os ingleses chegaram em 26 de abril de 1919, um pouco antes de Morize. 

As fotografias foram tiradas em 29 de maio daquele ano. Elas foram reveladas somente em 

Londres, e as conclusões a que os organizadores da expedição chegaram suscitam até hoje a 

desconfiança de alguns. Os ingleses teriam escolhido deliberadamente apenas aquelas 

fotografias que confirmavam a teoria de Einstein, e descartado aquelas que não sustentavam 

as previsões de Einstein. 

Em 6 de novembro de 1919, em uma reunião presidida pelo descobridor do elétron, 

J.J. Thomson, os organizadores das duas expedições declararam que as fotografias tiradas 

durante o eclipse davam sustentação à conclusão obtida da Teoria da Relatividade Geral. A 

repercussão ao anúncio foi imediata, tanto que no dia seguinte, 7 de novembro, o conhecido 

jornal inglês The Times escreveu em sua manchete: 

 

REVOLUÇÃO NA CIÊNCIA – NOVA TEORIA DO UNIVERSO – IDEIAS DE NEWTON 

DERRUBADAS 

 

 A partir deste instante, Einstein tornou-se o que chamamos hoje de pop star. Ele era o 

cientista que havia formulado a teoria que teria comprovado que as ideias do maior cientista de 

todos os tempos, Isaac Newton, não estavam certas. 

 Apesar das conclusões em favor da Teoria Geral da Relatividade terem sido um tanto 

“forçadas” na expedição de 1919, a previsão de que a luz sofre desvio por um campo 

gravitacional intenso foi amplamente comprovada por experimentos posteriores com os quais 

foram obtidos dados mais conclusivos. O evento de 1919, que teve participação importante do 

Brasil e de brasileiros, pode não ter fornecido uma comprovação clara em favor da Teoria da 

Relatividade Geral; no entanto, tal evento alçou Einstein ao posto de cientista internacional e 

popularmente conhecido. 

 A relatividade geral também prevê que a gravidade influencia o transcorrer do tempo: 

em campos gravitacionais intensos, o tempo transcorreria mais lentamente do que em locais 

onde não existissem tais campos. Isso também mostrou-se correto. Tanto que o Sistema de 

Posicionamento Global por Satélite (GPS), para funcionar corretamente, precisa que se 

realizem correções, baseadas na relatividade geral, nos relógios atômicos dos satélites do 

sistema. Como os satélites orbitam em presença de um campo gravitacional terrestre mais 

fraco do que na superfície do planeta, o tempo transcorre mais rapidamente para esses 
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relógios do que para os relógios atômicos do controle do sistema, ou seja, fixos na superfície 

da Terra. Se este efeito, previsto pela relatividade geral, não fosse corrigido, em apenas alguns 

dias o erro do sistema seria de dezenas de quilômetros. 

 Para se ter uma ideia de como um campo gravitacional pode diminuir o transcorrer do 

tempo, ao final de um ano um relógio na superfície do Sol marcaria um minuto a menos do que 

outro relógio idêntico fixo na superfície da Terra. 

 Estes efeitos previstos pela relatividade geral são consequências do chamado Princípio 

da Equivalência, proposto por Einstein. Este princípio desempenha, na relatividade geral, um 

papel semelhante ao do segundo postulado de Einstein para a relatividade restrita. Grosso 

modo, sem nos preocuparmos com campos gravitacionais não-uniformes, podemos enunciar o 

Princípio da Equivalência da seguinte maneira:  

 

Um sistema de referência uniformemente acelerado é fisicamente 

equivalente a um campo gravitacional uniforme. 

 

 A situação mais usada para exemplificar este princípio é a de uma pessoa 

dentro de um elevador desprovido de janelas, de onde não é possível ver o exterior. Se a 

pessoa (o observador) e o elevador (sistema de referência) estivessem em repouso na 

superfície da Terra, todos os objetos cairiam com a mesma aceleração de aproximadamente 

9,8 m/s² (em relação ao elevador). Esta é a característica mais marcante da força da 

gravidade: ela acelera da mesma forma todos os objetos, independentemente de seu tamanho, 

peso ou composição química. Mas o mesmo ocorreria se a pessoa dentro e o elevador 

estivessem no espaço interplanetário, em uma região onde não existisse campo gravitacional 

algum, e o elevador estivesse dotado de uma aceleração constante com valor de 9,9 m/s2. 

Aquilo que cotidianamente denominamos de sentido “para baixo” seria o sentido contrário ao 

da aceleração do elevador, e é neste sentido que os corpos cairiam e em que sentiríamos estar 

sendo puxados (peso). E todo e qualquer corpo o faria com o mesmo valor de aceleração de 

“queda” em relação ao “piso” da nave: 9,8 m/s2. Do ponto de vista físico, não existe qualquer 

diferença entre as duas situações, e as pessoas no interior do elevador não teriam como saber 

qual das duas estariam vivenciando. Nossos relógios biológicos também sentem o efeito do 

atraso do tempo produzido por um campo gravitacional, como no caso do paradoxo dos 

gêmeos, e podemos chegar a esta conclusão com base no princípio da equivalência. Quando 

um dos gêmeos partiu para a viagem espacial, ele sofreu aceleração no espaço vazio – o que 

é equivalente a estar sobre um campo gravitacional. O seu relógio biológico atrasou em relação 

ao de seu irmão que ficou na Terra.  

 As implicações da Teoria da Relatividade Geral para a astrofísica e para a cosmologia 

são perturbadoras. Uma das previsões da teoria que tem sido alvo de intensos debates pelos 

cientistas de hoje faz parte também do imaginário popular, às vezes até tomando ares místicos, 

é a da existência dos buracos negros. Mas este será tema abordado em outro texto que você já 

está convidado a ler, intitulado “Buracos nem tão negros assim” publicado em A Física na 
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Escola v. 10(1). 
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A história se repete 

 No final do século XIX, havia duas teorias que constituíam a base de toda a física de 

então: a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell. Havia uma aparente 

dicotomia entre as duas porque as leis da mecânica eram válidas em relação a qualquer 

sistema de referência não-acelerado, enquanto o eletromagnetismo era considerado válido em 

relação a um referencial em repouso com respeito ao éter.  

 Para resolver alguns problemas levantados por essas teorias, nasceram as duas 

maiores teorias do século XX: a mecânica quântica e a Teoria da Relatividade Restrita. Nos 

dias atuais, qualquer cientista que queira fornecer uma explicação abrangente de nosso 

universo necessariamente terá de fazer uso dessas teorias.  

 A mecânica quântica fornece explicações para os fenômenos que ocorrem em 

dimensões muito pequenas, o mundo que podemos chamar microscópico ou subatômico. 

Dentro do átomo, as teorias de Newton e de Maxwell perdem validade, e se faz necessário 

adotar a mecânica quântica para obter explicações e fazer previsões.   

 Por sua vez, a Teoria da Relatividade Geral se propõe a explicar o mundo em escalas 

macroscópicas e seus efeitos, como a gravidade que provoca o giro dos planetas em torno das 

estrelas e que fazem estas girarem em torno do centro da galáxia.  

 O grande problema é que as duas teorias “não se entendem”, são inconsistentes entre 

si.  

Uma das grandes buscas por parte dos físicos teóricos atualmente é por uma teoria 

que acabe com este impasse, que deixa os físicos em posição desconfortável. Trata-se da 

teoria quântica da gravitação. Por hora, ela parece estar longe de ser formulada e não temos 

nenhum indício que nos permita fazer uma previsão de  quando o será, e tampouco sabemos 

se os cientistas que a buscam estão no caminho certo. Mas tal qual ocorreu na virada do 

século XIX para o XX, podemos imaginar que esta teoria provavelmente venha alterar a nossa 

visão do universo, e talvez até mesmo tenhamos de repensar a mecânica quântica e a 

relatividade geral. O mais empolgante é que somos testemunhas dessa busca por uma 

explicação mais abrangente de nosso universo. Temos a esperança de que seremos 

acordados, um dia, com a notícia de que nossa espécie está chegando perto da teoria quântica 

da gravitação. 

 Só nos resta a expectativa e a esperança de que este dia não demore a chegar. 
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Glossário 

Aceleração: grandeza física que mede a variação da velocidade de um corpo, se não existir 

uma aceleração o corpo se manterá com a mesma velocidade eternamente. 

Buraco negro: previstos pela teoria da gravitação universal de Einstein, acreditá-se hoje que 

sejam o estado final de estrelas massivas e que constituam o centro das galáxias. 

Causalidade: quando um primeiro evento deve estar necessariamente no passado de um 

segundo devido ao primeiro ser condição necessária à existência do segundo. 

Comprimento de onda: pode ser medido como a distância entre dois picos ou vales 

consecutivos de uma onda. 

Contração de Lorentz: proposta de que os corpos têm suas dimensões alteradas, foi uma 

tentativa de explicar os resultados negativos da experiência de Michelson-Mosley. 

Eletromagnetismo: teoria finalizada por Maxwell que previu as ondas eletromagnéticas, e que 

permitiu calcular que elas se moviam com a velocidade da luz. 

Equações de Maxwell: são as quatro equações que resumem toda a teoria eletromagnética. 

Equivalência massa-energia: mostra que existe uma intercambialidade entre massa e 

energia, sendo possível transformar uma em outra. Formulada através de E= m.c
2. 

Éter: meio que preencheria todos os espaços, inclusive os candidatos a não ter qualquer tipo 

de matéria e serem vazios, seria o meio de propagação da luz. 

Evento: é totalmente caracterizado pela definição de sua localização e de seu tempo. 

Geodésia: caminho mais curto ou mais longo entre dois pontos. 

Interferômetro de Michelson: aparelho concebido por Michelson e construído na expectativa 

de constatar a existência do éter.  

Lei de Coulomb: estabelece quantitativamente a força elétrica como dependente do valor das 

cargas e da distância entre elas. 

Luz visível: onda eletromagnética com comprimento de onda entre quarenta e oitenta 

milionésimos de centímetro. 

Massa: medida da inércia de um corpo mede a dificuldade de um corpo de mudar sua 

velocidade, quanto maior a sua massa maior a dificuldade de alterar sua velocidade. 

Mecânica newtoniana: proposta por Isaac Newton durante o século XVII, fornece explicações 

capazes de prever movimentos desde partículas de ar até o de estrelas.   

Mecânica quântica: proposta inicialmente por Max Planck na virada do século XIX para o 

século XX é a parte da Física que fornece explicações sobre o mundo subatômico. 

Movimento uniforme: movimento sem alteração de velocidade, ocorre quando não existe 

força resultante sobre o corpo estando este sob aceleração nula. 

Movimento uniformemente variado: ocorre quando o corpo está sob a ação de uma força 

resultante, esta causando uma variação de sua velocidade. 

Paradoxo dos gêmeos: aparente contradição referente à dilatação temporal que ocorrem 

quando dois gêmeos medem o intervalo de tempo de uma viagem espacial em referenciais 

diferentes. 
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Peso: força causada pela atração de uma massa em um campo gravitacional, é esta força que 

nos mantém na superfície da Terra. 

Princípio da equivalência: diz que não é possível distinguir se um corpo está em repouso em 

um campo gravitacional ou em aceleração no espaço vazio, em regiões muito pequenas. 

Referencial: é preciso fazer esta definição para poder declarar se um corpo está em repouso 

ou movimento, não existe referencial universal. 

Relatividade especial: declara que todas as leis da Física são válidas para todos os 

referenciais em movimento uniforme. 

Relatividade Geral: explica a gravitação de Newton, como sendo causada pelo encurvamento 

do espaço devido a intensos campos gravitacionais. 

Teoria Quântica da Gravitação: teoria que resolveria a aparente incoerente entre a Mecânica 

Quântica e Teoria da Relatividade Geral. 

Velocidade: razão entre espaço e tempo, pode ter como unidades de medidas o km/h, m/s, 

km/s entre muitas outras. 

Vulcano: planeta que existiria entre Mercúrio e o Sol que seria responsável pelo 

comportamento da órbita de Mercúrio.
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