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RESUMO 

 

 

Em 1905 Albert Einstein, um físico desconhecido de 25 anos, funcionário do escritório 

de patentes da Suíça, publicou vários trabalhos de notável importância. Um deles foi sobre o 

efeito fotoelétrico, pelo qual recebeu o premio Nobel, o outro foi a respeito da eletrodinâmica 

dos corpos em movimento, conhecido como relatividade restrita. Neste ultimo propunha 

drásticas revisões nos conceitos de espaço e tempo. 

A teoria da relatividade especial alterou amplamente o entendimento da natureza, no 

entanto Einstein baseou-a em dois simples postulados. Um estabelecia que as leis da física 

deveriam ser as mesmas em todos os referenciais inerciais, e a outra que a velocidade da luz 

no vácuo é a mesma em todos os referenciais inerciais. Estas proposições, apesar de simples, 

resultam em amplas e profundas consequências. Os eventos que são simultâneos em um 

referencial inercial, não serão para outro referencial inercial em movimento relativo em 

relação ao primeiro. Quando dois observadores se movendo relativamente, mensuram 

comprimento e a duração do tempo de um mesmo fenômeno, eles podem encontrar medidas 

diferentes. Para que os princípios de conservação do momento e da energia fossem válidos em 

todos os sistemas inerciais, a segunda lei de Newton e as equações do momento e energia 

cinética tiveram que ser reformuladas. 

 

Palavras-chave: Eletromagnetismo. Espaço e tempo. Momento. Energia. Luz. 

  



  

ABSTRACT 

 

 

In 1905 Albert Einstein, an unknown 25 years old physicist, an employee at the patent 

office in Switzerland, published several works of remarkable importance. One was on the 

photoelectric effect, for which he received the Nobel Prize, the other was the respect of the 

electrodynamics of moving bodies, known as relativity. In the latter proposed drastic revisions 

in the concepts of space and time.  

The special theory of relativity widely changed the understanding of the nature, 

however Einstein based it in two simple postulates. A stated that the laws of physics should 

be the same in all inertial frames, and other than the speed of light in vacuum is the same in 

all inertial frames. These propositions, although simple, result in broad and profound 

consequences. The events that are simultaneous in an inertial frame, will not be to another 

inertial reference frame moving on from the first. When two observers moving relative, 

measure length and the length of time of the same phenomenon, they can find different 

measures. For the principles of conservation of momentum and energy were valid in all 

inertial systems, Newton's second law and the equations of momentum and kinetic energy had 

to be reformulated. 

 

Keywords: Electromagnetism. Space and time. Momentum. Energy. Light.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 De forma generalista, pode-se dizer que todo conhecimento científico tem por 

característica essencial a associação, em que novos conhecimentos são baseados em 

conhecimentos preexistentes, formando uma interconexão complexa entre fenômenos e 

interpretações lógicas capazes de fazer previsões precisas sobre estes, e que por sua vez se 

tornam base para descrição de novos fatos e fenômenos científicos. 

 Em física todas as medidas, ou quase todas, são relativas a alguma referência, o que, 

em última análise, é uma forma de associação às unidades (grandezas físicas) convencionadas 

como padrões que possam ser suficientemente precisos para que as variações dessas possam 

ser mensuradas e estruturadas em teorias capazes de explicar como o mundo funciona. 

 Nesse ponto depara-se com as ideias relativísticas, sutilmente implícitas nas nossas 

convenções sobre as grandezas físicas na forma de questionamentos sobre o quanto nossas 

convenções são apropriadas, ou abrangentes. Tome-se a grandeza massa, por exemplo, cuja 

unidade convencionada no Sistema Internacional de Medidas é o quilograma. O que, de fato, 

a massa de um quilograma representa? Pode-se dizer que representa uma determinada 

quantidade de matéria, conforme sugere a ideia de molaridade, mas pode-se também dizer que 

essa massa é, ou compõe o elemento de inércia associado ao movimento dos corpos. Dessa 

forma pode-se questionar se existe uma equivalência entre massa quantidade de matéria e 

massa inercial, e se uma pode variar em detrimento da outra. Caso essa variação seja possível, 

pode-se levar ao pensamento de haver uma forma mais precisa de se referenciar ‘massa’. 

Nesse caso quais seriam as consequências de uma nova definição em todas as teorias físicas 

vigentes? 

 A forma como os referenciais são definidos não é um assunto trivial, no final do 

século XIX os físicos acreditavam que tudo que se podia saber sobre a natureza já havia sido 

descoberto, que estavam próximos de uma descrição completa do universo. Isso por que toda 

ciência da época estava firmemente baseada na ideia de espaço e tempo absolutos. Ainda que 

Maxwell tenha mostrado que a velocidade da luz é constante, esperava-se que a luz se 

movesse com velocidade fixa através do que os físicos chamavam de “éter”. Eles imaginavam 

que o espaço fosse preenchido por essa substância contínua, em que os raios luminosos e os 

sinais de rádio seriam ondas no éter, do mesmo modo como o som constitui-se de ondas de 
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pressão no ar. Para uma teoria completa, só eram necessárias medidas cuidadosas das 

propriedades elásticas do éter.  

 Embora Isaac Newton tivesse baseado sua teoria no espaço e tempo absolutos, ele 

também aderiu ao princípio da relatividade de Galileu Galilei. De acordo com Maxwell todos 

os fenômenos óticos se propagam em um meio, portanto parecia possível determinar um 

movimento absoluto em relação ao éter e, dessa forma, contradizer o princípio da relatividade 

de Galileu. 

 A falha de todos os experimentos em detectar algum movimento em relação ao éter 

levou Hendrik Lorentz em 1892 a desenvolver uma teoria baseada em um éter estacionário. 

Baseado nas ideias de Lorentz, Henri Poincaré em 1904 propôs o princípio da relatividade 

como uma lei geral da natureza, incluindo a eletrodinâmica e a gravitação. Um ano depois 

Albert Einstein publicou o que hoje é conhecido com Teoria da Relatividade Especial ou 

Restrita. Ele reinterpretou a eletrodinâmica de Lorentz alterando os conceitos de espaço e 

tempo e abolindo a existência do éter. Pavimentando, dessa forma, o caminho para a 

relatividade geral, e subsequentemente, para o trabalho de Hermann Minkowski que 

fundamentou a teoria dos campos relativísticos. 

 Sendo assim, o objetivo desse trabalho é expor uma apresentação histórica de como os 

principais conceitos físicos foram sendo desenvolvidos até que houvesse uma base científica 

que subsidiasse o surgimento da teoria da relatividade em 1905 

 No segundo capitulo apresentar-se-á o desenvolvimento cronológico das teorias físicas 

até a enunciação do principio da relatividade de Galileu e a formulação dada por Newton à 

mecânica clássica. Será apresentado como a ideia de tempo e espaço absolutos foi tomada por 

fundamento da mecânica clássica. 

 No terceiro capitulo será discutida a natureza da luz e como sua descrição 

fenomenológica ocorreu, passando pelas teorias corpusculares, oscilatórias e cominando no 

entendimento moderno da dualidade onda-partícula da luz. 

 No quarto capitulo apresentar-se-á a teoria eletromagnética de Maxwell e como está 

prediz a existência de ondas eletromagnética, cuja velocidade de propagação é constante. 

Ondas que, segundo Maxwell, se propagariam no meio material chamado éter e 

representariam, também, o fenômeno da luz visível. 
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 No quinto capitulo a relatividade especial será apresentada de forma a abordar seu 

fundamento conceitual e a solução para incompatibilidade entre o eletromagnetismo e a 

mecânica clássica por ela proposta. Paralelamente serão expostas as contribuições de Lorentz 

e Poincaré, suas interpretações corretas e incorretas a respeito da relatividade. O capitulo será 

encerrado com as ideais de Einstein, enfatizando onde estas diferiam das dos seus 

contemporâneos. 

.  
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2. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE 

 

 

2.1. CIÊNCIA GREGA  

 

 

 Uma vez expostos os objetivos deste trabalho, é sensato começar a análise pela ciência 

grega. Até onde se tem registro, [2] os gregos foram os primeiros a tentar explicar os 

fenômenos naturais sem se utilizar de recursos místicos, atitude que por si só representa uma 

grande contribuição para o desenvolvimento científico da humanidade. 

"Sem dúvida podemos afirmar que a inovação por eles introduzida foi a atitude, até 

então inusitada, de tentar explanar racionalmente a natureza pelos próprios 

fenômenos naturais, sem recorrer às divindades religiosas ou sobrenaturais. (...) O 

filósofo jônico, via de regra, era um homem prático, inserido na aristocracia 

mercantil que detinha o poder político da região. Estava, por isso, interessado no 

desenvolvimento da técnica, fonte de sua prosperidade.  Por seu turno, os problemas 

técnicos não são em geral de molde a serem resolvidos por atitudes místicas ou 

religiosas. Daí o distanciamento do jônio dos conceitos religiosos ou mágicos na sua 

ação no campo dos fenômenos naturais." [2]. 

  

 Baseado nessa forma racionalista de pensar é que Aristóteles consegue imprimir um 

maior impulso na física e demais ciências na antiguidade. Suas principais contribuições para a 

Física são as ideias sobre o movimento, queda de corpos pesados (chamados "graves", daí a 

origem da palavra "gravidade”) e o geocentrismo. Aristóteles promoveu o conceito de que a 

observação dos fenômenos físicos poderia, em ultima análise, levar ao descobrimento das leis 

naturais que os governam. A lógica aristotélica irá dominar os estudos da Física até o final da 

Idade Média.  

 Os gregos falharam em basear suas interpretações dos fenômenos apenas na lógica, 

subvalorizando a experimentação como elemento essencial para construção do conhecimento 

científico [3]. 
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 “A contribuição do mundo antigo para as ciências físicas, tais como hoje são 

conhecidas, é muito pequena. A visão de Aristóteles quanto aos problemas 

científicos está, em geral, muito afastada do pensamento atual, tanto quanto à sua 

cosmologia. Aristóteles (384-322 a. C.) filósofo grego, como os demais sábios da 

Antiguidade, observava cuidadosamente os fenômenos e elaborava proposições 

hipotéticas, graças a um grande poder de intuição, de forma a conseguir explicar os 

fenômenos observados. Porém esses sábios não praticavam a experimentação, 

convertiam essas hipóteses, não verificadas, em leis. Assim, se algum fenômeno da 

natureza se opusesse à lei, os esforços dos sábios eram centrados em processo tais, 

por mais bizarros que fossem e que a fértil imaginação lhes ditasse, de forma a 

submeterem o fenômeno à lei, não negando a lei por eles estabelecida.” 

 

  Nesses termos Aristóteles propôs a ideia de que toda matéria existente seria 

constituída de cinco elementos (ar, terra, fogo, água e éter). Em que o quinto elemento (éter) 

seria responsável por ocupar o espaço celestial onde os objetos celestes estariam fixos, este 

elemento teria características especiais como leveza, imutabilidade e eternidade. Algo como o 

ar respirado pelos deuses. Dessa forma não haveria espaço vazio, e o espaço interplanetário 

seria todo preenchido por éter. 

 Essa ideia de éter com características especiais preenchendo todo espaço foi 

emprestada por Descartes, [1] e, da mesma forma, pelos físicos e cientistas do século XIX 

como meio de propagação da luz, também chamado de éter luminífero, a ele atribuíram o 

status de referencial absoluto de espaço e tempo. Nesta abordagem, a luz, ou qualquer outra 

onda eletromagnética, caminharia no meio éter com a velocidade "𝑐". 

 

 

2.2. GALILEU GALILEI E O PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE 

 

 

 Galileu Galilei (1564 – 1642),(ver figura 1), foi um físico italiano, matemático, 

engenheiro, astrônomo e filósofo. Mundialmente conhecido por seu legado científico e sua 

diversidade disciplinar, sendo o grande precursor da revolução científica. Galileu dispunha de 

uma aguçada intuição física, aliado a um diligente trabalho experimental e auxiliado por sua 

criatividade em engenharia, com esse arsenal ele pôde fazer notáveis contribuições no campo 

da física sendo considerado um dos precursores da mecânica clássica, desenvolvida por 
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Newton, e o precursor do método científico, pois valorizou a observação e experimentação 

criteriosa de fenômenos naturais em detrimento a pura especulação filosófica de Aristóteles. 

 

Figura 1: Galileu Galilei [4]. 

 

 

 De acordo com o objetivo deste trabalho, não ignorando a importância dos demais 

trabalhos de Galileu no campo da física, limitaram-se, aqui, às ideias sobre o princípio básico 

da relatividade de que as leis da Mecânica devem ser as mesmas em qualquer sistema de 

coordenadas que esteja se movimentando com velocidade constante em uma única direção, 

independente de sua direção ou sentido. De forma que não há movimento absoluto ou repouso 

absoluto, apenas os relativos possuem significado físico. Esse princípio serviu de base para as 

leis de Newton sobre o movimento e foi generalizado por Einstein como postulado no 

desenvolvimento da relatividade especial.  

 Consequentemente a relatividade de Galileu afirma que as leis do movimento são as 

mesmas em todos os referenciais inerciais. Um referencial inercial é, por definição, um 

referencial onde nele é valida a lei da inércia, em que um corpo não sujeito a força permanece 

ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme [5].  

 Galileu descreveu pela primeira vez o princípio da relatividade em 1632 [6], usando 

um exemplo de um navio viajando a uma velocidade constante, sem balançar e em um mar 

calmo; um observador fazendo experimentos abaixo do deque do navio não seria capaz de 

dizer se o navio estaria se movendo ou parado. O fato de que a Terra orbita em torno do sol a 
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uma velocidade de aproximadamente 30 km/s nos oferece um exemplo mais dramático; 

embora este não seja, tecnicamente, um referencial inercial. 

 Nesses termos, qualquer referencial em movimento retilíneo uniforme em relação a 

um referencial inercial também é inercial. Supondo ser 𝑆’ um referencial inercial que se move 

com velocidade 𝑢 em relação ao referencial 𝑆 também inercial, e que suas origens coincidem 

no instante 𝑡 = 𝑡′ = 0 em que se pode ver, conforme figura 2 e equações (2.1) e (2.2), que a 

relação entre as coordenadas (𝑥, 𝑡) e (𝑥′, 𝑡′) é dada pela transformação de Galileu. 

Figura 2: Ilustração de referencial inercial. 

 

 

 

𝑥′ = 𝑥 − 𝑣𝑡 

𝑡′ = 𝑡 

 

 Para manter a simplicidade o movimento do referencial 𝑆′ se dá unicamente na direção 

do eixo 𝑥 do referencial 𝑆.  

 Decorre destas transformações a lei de Galileu de composição de velocidades, como 

pode ser observado na equação (2.3). 

𝑢′ =  𝑢 − 𝑣 

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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 Onde 𝑢 e 𝑢′ são velocidades, relativas a 𝑆 e 𝑆′ respectivamente, de uma partícula 

mensurada em ambos os referenciais. Note-se que, se tratando de referencias inerciais 

movendo-se entre si com velocidade constante sempre se pode fazer coincidir a direção do 

movimento relativo com a direção do eixo 𝑥 em ambos os referenciais. 

 

 

2.3. MECÂNICA CLÁSSICA 

 

 

2.3.1. Contexto 

 

 

 Em física, Mecânica Clássica e Mecânica Quântica são as duas maiores ramificações 

da mecânica. A Mecânica Clássica orbita em torno das leis da física que descrevem os 

movimentos dos corpos sob a ação de um sistema de forças. Esse estudo é tão remoto que 

torna a Mecânica Clássica um dos mais antigos tópicos em ciências, engenharia e tecnologia.  

 A Mecânica Clássica descreve o movimento de objetos macroscópicos, como o 

lançamento de projéteis, as partes móveis de máquinas, bem como objetos astronômicos, 

satélites, planetas, estrelas e galáxias. Além disso, a Mecânica Clássica engloba muitas 

especializações como o estudo dos sólidos, líquidos e gases. 

 De forma geral, a Mecânica Clássica provê resultados extremamente precisos 

enquanto o domínio de estudo for restrito a objetos macroscópicos e velocidades que não se 

aproximem da velocidade da luz. No entanto, quando se trata de objetos muito pequenos, 

comparáveis aos tamanhos atômicos, ou em velocidades próximas a da luz, deve-se usar as 

teorias quânticas e relativísticas para estudá-los respectivamente. 

 O estagio inicial de desenvolvimento da mecânica clássica é frequentemente associado 

aos conceitos físicos empregados por métodos matemáticos criados por Newton, 

paralelamente por Leibniz e outros. Posteriormente, métodos mais abstratos e mais 

generalistas foram desenvolvidos promovendo reformulações na mecânica clássica, 

conhecidos como mecânica Lagrangeana e mecânica Hamiltoniana. Esses avanços foram 
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largamente desenvolvidos nos séculos XVIII e XIX, dando notável progresso no trabalho 

iniciado por Newton, particularmente através do uso da mecânica analítica. 

 Convém notar que as leis da mecânica clássica assumem a sua forma mais simples nos 

referenciais inerciais. 

 

 

2.3.2. Isaac Newton (1642 – 1643)  

 

 

 Newton, (ver figura 3), foi um físico e matemático inglês, é mundialmente 

reconhecido como um dos mais influentes cientistas de todos os tempos, figura chave na 

revolução cientifica. Além de suas fundamentais contribuições no campo da mecânica, 

também colaborou significativamente no desenvolvimento do cálculo e no estudo da ótica. [7] 

 

Figura 3: Isaac Newton [8]. 
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 A Mecânica Clássica também é conhecida por Mecânica Newtoniana, isso porque, 

embora muitas ideias que constituem a Mecânica Clássica já existissem há muito tempo, foi 

na obra “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” de Isaac Newton que a Mecânica 

Clássica tomou uma forma mais consistente e unificada [3]. Newton nasceu justamente no 

mesmo ano de 1642 em que ocorre o falecimento de Galileu. 

 Newton formulou as leis que governam os movimentos e a gravitação universal, que 

dominou a forma como os cientista entendiam o universo físico pelos três séculos seguintes. 

Derivando as leis de Kleper para os movimentos planetários a partir de sua descrição 

matemática e, usando os mesmos princípios para explicar a trajetória dos cometas, as marés, a 

precessão dos equinócios e outros fenômenos, Newton removeu as ultimas duvidas sobre a 

validade do heliocentrismo como modelo cosmológico. A derivação das leis de Kleper a partir 

da teoria da gravitação universal foi um dos principais fatores que levou a aceitação das teoria 

de Newton pela comunidade cientifica da época. 

 Seu trabalho demonstrou que o movimento dos objetos na Terra e o movimento dos 

corpos celestes podem ser descritos pelos mesmo princípios. 

 Conforme se pode observar a seguir Newton formulou sua teoria tendo como 

fundamento a suposição de que o princípio da relatividade de Galileu estaria correto, vindo 

este a desempenhar o papel principal na mecânica de Newton. 

 

 

2.3.3. Formulação 

 

 

 O princípio da relatividade aplicado à Mecânica Clássica estabelece que as leis de 

Newton devam ser válidas para todos os referenciais inerciais. Nesse contexto também pode 

ser chamada de relatividade de Newton. 

 A base axiomática, na qual Newton fundamentou a sua teoria, além da adesão ao 

princípio da relatividade, supõe a existência de um espaço absoluto, em que as leis de Newton 

são verdadeiras, dessa forma um referencial inercial é aquele que estiver em movimento 
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uniforme relativo ao espaço absoluto. E todos os referenciais inerciais compartilham um 

tempo universal. 

 Sobre o referido fundamento considere-se dois referenciais inerciais S e S'. Um evento 

ocorrido em 𝑆 terá as coordenadas de posição r=(x, y, z) e tempo t; de igual forma ocorre em 

S'. Como todos os referenciais inerciais compartilham o mesmo tempo pode-se assumir que 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑡′. Adote-se que 𝑆′ está em movimento relativo uniforme em relação a 𝑆 com 

velocidade 𝑣. Considere-se um objeto pontual, uma partícula, em que a posição é dada pelo 

deslocamento linear em função do tempo, 𝑟 = 𝑟(𝑡) em 𝑆. Dessa forma, tem-se que em 𝑆’ esse 

descolamento é representado pela equação (2.4). 

𝑟′(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑣𝑡 

 

 A velocidade da partícula em questão no referencial 𝑆′, 𝑢′(𝑡), fica definida pela 

derivada da posição em relação ao tempo, de acordo com a equação (2.5). 

𝑢′(𝑡) =
𝑑[𝑟′(𝑡)]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑟(𝑡)]

𝑑𝑡
− 𝑣 = 𝑢(𝑡) − 𝑣 

 Consequentemente a aceleração nos dois referenciais tem o mesmo valor, como 

demonstrado pela derivada da função 𝑢′(𝑡), como na equação (2.6). 

𝑎′(𝑡) =
𝑑[𝑢′(𝑡)]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑢(𝑡)]

𝑑𝑡
− 0 = 𝑎(𝑡) 

 

 Assumindo que a massa é constante em todos os referenciais inerciais, as equações 

(2.4), (2.5) e (2.6) mostram que, se as leis de Newton sobre a mecânica são válidas em um 

referencial inercial, devem ser igualmente válidas em qualquer outro referencial inercial. 

Portanto invariantes sob transformações de coordenadas de Galileu. [9]. 

 

 

 

 

 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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2.3.4. Invariantes 

 

 

 Invariante, apesar de ser uma palavra de simples compreensão, atua como uma 

poderosa ferramenta na compreensão dos fenômenos físicos, especialmente os relativísticos. 

Invariante significa, semanticamente, aquilo que não varia. Para os físicos significa que 

determinada quantidade não varia quando mensurada em qualquer referencial inercial, ou 

seja, quando avaliada por qualquer observador em movimento relativo uniforme. 

 Uma forma fácil de entender a utilidade dessa ideia pode ser demonstrada pela 

geometria analítica na consideração da distância entre dois pontos, vista de dois planos 

cartesianos diferentes. Na figura 4 dois planos cartesianos, 𝑆 e 𝑆’ sendo que 𝑆’ foi desenhado 

em linhas pontilhadas, tem suas origens coincidentes e apresentam as seguintes coordenadas 

para o ponto 𝑃, (𝑝𝑥, 𝑝𝑦) em 𝑆 e (𝑝𝑥’, 𝑝𝑦’) em 𝑆’. 

 

 

Figura 4: Distância entre dois pontos vista de dois planos diferentes. 
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 Observa-se que a distância 𝐷 entre a origem e o ponto 𝑃 é exatamente a mesma em 

ambos os planos cartesianos, embora as coordenadas de 𝑃 tenham valores diferentes em 𝑆 e 

𝑆′. Pode-se demonstrar pelo teorema de Pitágoras, conforme equação (2.7). 

 

√(𝑝𝑥)2 + (𝑝𝑦)2 = 𝐷 = √(𝑝𝑥
′ )2 + (𝑝𝑦

′ )2  

 

 Dessa forma a distância 𝐷 é invariante em ambos os planos cartesianos, 𝑆 e 𝑆′. Pode 

ser demonstrado que a distância entre dois pontos continua sendo invariante mesmo quando 

se trata de planos com mais de 3 dimensões, e onde as origens dos planos não coincidem, 

conforme a equação (2.8). 

 

√(∆𝑥)2 + (∆𝑦)2 + (∆𝑧)2 + ⋯ = 𝐷 = √(∆𝑥
′ )2 + (∆𝑦

′ )2 + (∆𝑧
′ )2 + ⋯ 

 

 Onde ∆ representa a variação na direção subscrita.  

 A vantagem da análise em termos de invariantes está no fato de este ser a ligação entre 

todos os planos cartesianos possíveis e a distância entre os dois pontos em questão, ou seja, se 

soubermos o valor de 𝐷 em um determinado plano, em que se sabe o seu valor em qualquer 

outro plano cartesiano. 

 Note-se que nas relações pitagóricas, do tipo 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑐2, o termo 𝑐 só pode ser 

invariante se houver um elo simétrico entre as variações de 𝑥 e y, de forma que a variação de 

seus valores se compense, ou seja, quando o valor de 𝑥 aumentar o valor de 𝑦 deve diminuir 

na mesma proporção, e vice versa, como ocorre com o raio do círculo trigonométrico, 

conforme a figura 5. 

 

 

 

 

 

(2.7) 

(2.8) 
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Figura 5: Círculo trigonométrico. 

 

 

  O raio é o elo invariante que relaciona as coordenadas 𝑥 e 𝑦. 

 Embora a geometria euclidiana seja uma construção matemática válida, não significa 

que ela represente automaticamente a verdade sobre a geometria do mundo físico. A pesar de 

o espaço aparentar aos nossos olhos ser como um plano cartesiano quadridimensional, em que 

uma das dimensões é temporal, não significa que a geometria do espaço tenha de fato essa 

forma plana. Ainda que a geometria do espaço seja diferente do que aparenta ser aos nossos 

olhos, considerando a simetria da natureza, deve ser possível encontrar os invariantes que 

fazem o elo entre os diversos referenciais inerciais. 

 As leis de conservação do momento e da energia são bons exemplos do que significa 

‘invariante’ para os físicos, mesmo que essas quantidades possam ter valores diferentes 

dependendo do referencial onde as medidas são feitas, em um sistema isolado o momento e a 

energia total se conservam independente do referencia inercial em que as medidas são feitas.  

 Note-se que na mecânica clássica as variações do espaço e do tempo são invariantes, 

independente do referencial inercial onde as medidas são realizadas e, por isso, nos cálculos 
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tanto do momento quanto da energia, são levadas em consideração trivialmente de acordo 

com a lei de adição das velocidades. 

 

 

2.3.5. Considerações sobre a relatividade. 

 

 

 A sutiliza inerente ao princípio da relatividade de Galileu está no fato de este não 

prescindir de um espaço e tempo absoluto, se autossustenta no enunciado de que as leis da 

mecânica devem ter a mesma forma independente do referencial inercial onde os fenômenos 

são mensurados. Apesar deste enunciado ser compatível com a ideia de espaço e tempo 

absolutos essa compatibilidade não constitui a evidência de que, exista algo como tempo e 

espaço absolutos.  

 Os físicos do século XIX herdaram o vago conceito de tempo e espaço absolutos que 

remota a física clássica baseada no bom senso que os gregos cultivavam. Aristóteles 

acreditava que a passagem do tempo decorria de maneira semelhante onde quer que seja e 

estaria em relação com tudo. O próprio Newton afirmara algo parecido, para ele o tempo 

verdadeiro, absoluto e matemático, de si mesmo e por sua própria natureza, fluiria 

invariavelmente, sem relação com qualquer coisa externa [1]. Newton fazia distinção entre o 

tempo absoluto, e os relativos, sendo estes últimos aparentes e comuns, que podem ser 

mensurados externamente por comparação aos movimentos cíclicos que a natureza nos 

fornece como os dias, anos e o movimento harmônico dos pêndulos. O espaço, por sua vez, se 

estenderia infinitamente em três dimensões de forma homogênea, imóvel e plana. 

 Convém destacar que as leis de Newton estão firmemente alicerçadas nas ideias de 

conservação do momento e da energia, que por sua vez são definidas em função da 

velocidade, o que se define pela taxa de variação do espaço em relação ao tempo.  

 Considerando o tempo uma entidade absoluta e que possui a mesma cadência em todo 

o universo, e um espaço absoluto em que as medidas de comprimento independem da 

localização ou do estado de movimento, a definição de velocidade pode ser tratada 

trivialmente, na qual o princípio da relatividade de Galileu e a lei de adição das velocidades se 
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encarregariam das conservações do momento e da energia em situações de movimentos 

relativos uniformes entre referenciais inerciais. 

 A questão que surge é, avaliando os axiomas da teoria, baseados em que fundamentos 

os homens constataram que tempo e espaço são absolutos? Nunca existiu nenhuma evidência 

de que a cadência do tempo aqui na terra seja a mesma em todos os lugares do universo. 

Arrisca-se o palpite de que o senso de simetria, lógica e harmonia, que levou a humanidade 

tão longe através do pensamento matemático de indivíduos como Euclides, Pitágoras, 

Fermart, Galileu, Newton, entre muitos outros, da mesma forma levou os contemporâneos de 

Einstein a assumir axiomaticamente as noções de tempo e espaço absolutos. Esse mundo 

físico, mecânico, aparentava experimentalmente até meados dos século XIX, estar tão bem 

harmonizado com as ideias de tempo e espaços absolutos, que parecia ser absurdo questionar 

essas ideias. 

 Ironicamente, guiado pelo mesmo senso de simetria e lógica matemática Einstein, 

amparado pela teoria eletromagnética, pôde perceber a relatividade do espaço e do tempo, que 

será discutida cuidadosamente posteriormente. 

  



26 

 

  



27 

 

3. NATUREZA DA LUZ 

 

 

 Apesar de as indagações quanto à natureza da luz fosse um dos temas com qual os 

nossos antepassados mais se ocuparam, as conjecturas sobre a luz eram muito distantes da 

realidade. Baseavam-se em fatos diretamente ligados a visão e a fenômenos observados na 

atmosfera [3]. 

 A discussão sobre a natureza da luz se iniciou nos pensamentos de Pitágoras de Samos 

(século VI a.C) que acreditava que a luz era formada por partículas, e de Aristóteles de 

Estagira (século IV a.C) que defendia que a luz propagava-se como onda em um meio 

denominado éter. Este debate que se estenderia por séculos até que a natureza dual da luz 

fosse compreendida. dentro do contexto da física quântica. 

 

 

3.1. LUZ COMO PARTÍCULA 

 

 

 Pierre Gassendi (1592-1655), um atomista, propôs a teoria de que a luz seria uma 

partícula, teoria que foi publicada postumamente por volta de 1660. Newton estudou o 

trabalho de Gassendi ainda quando era muito jovem, e preferiu a visão de Gassendi em 

detrimento das ideias de Descartes sobre a luz, teoria do PLENUM. Newton postulou que a 

luz era composta por corpúsculos (partículas de matéria) que seriam emitidas em todas as 

direções a partir da fonte. Um dos argumentos de Newton contra a natureza ondulatória da luz 

era de que as ondas são conhecidas por contornar os obstáculos, enquanto a luz se propagaria 

somente em linha reta. 

 A teoria de Newton pôde prever a reflexão da luz, mas explicou a refração 

incorretamente assumindo que a luz aceleraria quando penetrasse um meio mais denso, visto 

que sofreria uma atração gravitacional mais forte. Newton publicou a versão final de sua 

teoria no tratado intitulado de Opticks de 1704 . Sua reputação ajudou a teoria corpuscular da 

luz a prevalecer sobre a descrição ondulatória durante o século XVIII. Essa teoria corpuscular 
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levou Pierre-Simon Laplace (1749-1827) a argumentar se um corpo poderia ser tão massivo 

que nenhuma luz poderia escapar, ou seja, se tornaria um buraco negro. Após o 

estabelecimento da teoria ondulatória da luz como o modelo mais correto, Laplace abandonou 

seus argumentos.  

 

 

3.2. LUZ COMO UM FENÔMENO ONDULATÓRIO. 

 

 

 Para explicar a origem das cores, Robert Hooke (1635-1703) desenvolveu a teoria 

pulsar da luz, comparando esta com o fenômeno das ondas na água em seu trabalho intitulado 

de Micrografia em 1665 [3]. Em 1672 Hooke sugeriu que as vibrações da onda luminosa 

poderiam ser perpendiculares à direção de propagação. Christiaan Huygens (1629-1695) 

trabalhou no desenvolvimento matemático da teoria ondulatória da luz em 1678, e publicou 

no seu Tratado sobre a Luz de 1690. Ele propôs que a luz seria emitida em todas as direções 

como uma série de ondas em um meio chamado éter luminífero. Como ondas não são afetadas 

pela gravidade, ele assumiu que a luz teria que perder velocidade quando penetrasse um meio 

mais denso. 

 A teoria ondulatória previa que a onda de luz poderia sofrer interferência assim como 

as ondas de som, conforme notado por Thomas Young (1773-1829) em 1803 no seu famoso 

experimento de dupla fenda. Young provou por meio deste experimento de difração que a luz 

se comporta como ondas. Ele também propôs que as diferentes cores seriam causadas pela 

diferença nos comprimentos de onda, por conseguinte, subsidiado por seus conhecimentos de 

fisiologia humana, visto que era médico, pôde teorizar que a sensação da visão advinha de três 

tipos de receptores no interior do olho, sensível a três cores diferentes: azul, vermelho e verde. 

 Outro entusiasta da teoria ondulatória foi Leonhard Euler (1707-1783). Ele 

argumentou em Nova theoria lucis et colorum de 1746 [10] que a difração poderia ser 

explicada mais facilmente pela teoria ondulatória.  

 Em 1815 André-Marie Ampère (1775-1836) sugeriu a Augustin-Jean Fresnel (1788-

1827) que a polarização da luz poderia ser explicada pela teoria ondulatória da luz se esta 
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fosse considerada uma onda transversal. Mais tarde, em 1817, Fresnel trabalhou em sua 

própria teoria ondulatória da luz e apresentou-a para a academia francesa de ciências em 

1817. Em 1821 Fresnel foi capaz de mostrar por métodos matemáticos que a polarização só 

poderia ser explicada pela teoria ondulatória da luz contanto que se considerasse a luz 

totalmente transversal, sem nenhuma vibração longitudinal. 

 A vulnerabilidade da teoria ondulatória da luz estava no fato de que ondas de luz, 

assim como ondas sonoras, requereriam um meio material para suportar sua transmissão. A 

existência hipotética do éter luminífero proposto por Huygens em 1678 foi posta em dúvida 

no final do século XIX pelo resultado negativo do experimento de Michelson e Morley.[1] 

 A teoria corpuscular de Newton assumia que a luz viajaria com maior velocidade em 

um meio mais denso, enquanto que a teoria ondulatória implicaria no oposto. Naqueles 

tempos a velocidade da luz não podia ser mensurada com precisão suficiente para decidir qual 

das teorias estaria correta. A primeira medida suficientemente precisa da velocidade da luz foi 

feita por Léon Foucault (1819-1868) em 1862 [9]. Esse resultado subsidiou a teoria 

ondulatória fazendo com que a teoria corpuscular fosse abandonada até reaparecer 

parcialmente no século XX por meio da física quântica. 

 

 

3.3. DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA 

 

 

 Em 1900 Max Planck (1858-1947), tentando explicar a radiação de corpo negro 

sugeriu que embora a luz fosse um fenômeno ondulatório, essas ondas só poderiam ganhar ou 

perder energia em porções finitas relacionadas diretamente à frequência de oscilação da onda. 

Planck chamou esses blocos de energia de “quanta”. Em 1905, Albert Einstein utilizou essa 

ideia, da quantização da energia eletromagnética, para explicar o efeito fotoelétrico, e sugeriu 

que esses quantum de luz tivessem real existência, não sendo meros subterfúgios teóricos. 

Para explicar o efeito fotoelétrico Einsten sugeriu que a luz interagiria com os elétrons de 

forma corpuscular, ou seja, admitindo que no momento da interação entre o quantum de luz e 
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o elétron a interação seria semelhante a uma colisão inelástica entre duas partículas. Em 1926 

Gilbert N. Lewis (1875-1946) batizou esse quanta de luz com o nome “fóton”. 

 Por fim a teoria moderna da mecânica quântica descreve a luz como entrelaçamento 

entre o comportamento ondulatório e o corpuscular. Sendo, a depender da situação, um ou 

outro comportamento mais evidente ou relevante, de forma que nenhum deles pode prevalecer 

completamente na descrição do fenômeno da luz, somente a junção de ambos.  

 De sorte que a física moderna vê a luz como algo que pode ser descrito às vezes com 

matemática adequada a um tipo de metáfora macroscópica (partículas), e às vezes outra como 

metáfora macroscópica (ondas), mas na verdade é algo que não pode ser totalmente 

imaginado. Como no caso da interação entre ondas de radio e as antenas, e entre os raios-x e 

os elétrons envolvidos no espalhamento Compton, os físicos notaram que a radiação 

eletromagnética tende a se comportar mais como uma onda clássica em baixas frequências e 

mais como partículas em altas frequências, mas nunca completamente desprovido das 

propriedades de ambos os comportamentos. A abordagem ondulatória e corpuscular da luz 

apesar de nunca poderem ser adotadas simultaneamente, ambas as abordagens se 

complementam. A luz visível, que ocupa a parte central do espectro eletromagnético, pode 

ser, em experimentos, facilmente caracterizada pelo modelo corpuscular ou pelo modelo 

ondulatório, e às vezes por ambos. 
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4. ELETROMAGNETISMO DE MAXWELL 

 

 

 James Clerk Maxwell, (1831-1879), figura 6, foi um gênio, comparável a Newton e 

Einstein, que unificou um conjunto de conhecidas leis experimentais – leis de Faraday, Gauss 

e Ampere – e as unificou em um simétrico e coerente conjunto de equações conhecidas com 

“equações de Maxwell”, também conhecidas como as Leis de Maxwell. Maxwell foi o 

primeiro a determinar que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas seria a 

mesma da velocidade da luz e, dessa forma, concluir que ondas eletromagnéticas e a luz 

visível são, na verdade, o mesmo fenômeno. O próprio Einstein considerava as contribuições 

de Maxwell mais importante do que as suas [1]. 

 

Figura 6: James Clerk Maxwell [11] 

 

 

 A força de Lorentz, equação (4.1), e as equações de Maxwell constituem o ramo da 

física teórica conhecido como eletrodinâmica clássica. Essa teoria provê uma excelente 

descrição dos fenômenos eletromagnéticos sempre que a escala de distâncias e as forças sejam 

grandes o suficientes para que os efeitos da mecânica quântica sejam desprezíveis. 

𝐹 = 𝑞(𝑬 + 𝑽 × 𝑯) (4.1) 
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 As equações de Maxwell representam uma das formas mais elegantes e concisas de 

declarar os fundamentos da eletricidade e do magnetismo, elas incorporam um alto nível de 

sofisticação matemática. Essas equações consistem um conjunto de 4 equações, (4.2), (4.3), 

(4.4) e (4.5) que descrevem como os campos elétricos e magnéticos se propagam, interagem e 

como eles são influenciados pelos objetos. 

∇. 𝐃 = 𝜌𝑣 

 

∇. 𝐁 = 0 

 

∇ × 𝑬 = −
∂𝐁

∂𝑡
 

 

∇ × 𝐇 = −
∂𝐃

∂𝑡
+ 𝐉 

 

 As equações de Maxwell são a base para o entendimento do eletromagnetismo e da 

eletrodinâmica. Sua elegância contrasta com a complexidade de tal forma que muitos 

engenheiros eletricistas e físicos não entendem claramente toda realidade física que elas 

representam. Envolta em uma matemática complicada, entendê-las constitui-se em uma tarefa 

difícil. 

 As equações de Maxwell são leis, as regras que o universo usa (em escalas 

macroscópicas) para governar o comportamento dos campos elétricos e magnéticos. Uma 

corrente elétrica irá produzir um campo magnético. Se essa corrente elétrica variar com o 

tempo (como uma onda ou como um sinal periódico), consequentemente o campo magnético 

variante produzido irá, por sua vez, gerar um campo elétrico propagante, gerando uma espécie 

de reação em cadeia que se propaga na forma de onda eletromagnética, onde os campos 

elétricos geram campos magnéticos gerando novos campos elétricos em um processo cíclico 

contínuo. 

 Em 1865, Maxwell calculou a velocidade dessas ondas eletromagnéticas teoricamente 

[12] (um cálculo usando a notação vetorial é apresentado no Anexo A), utilizando os 

parâmetros eletrodinâmicos obtidos por Weber e Kohlrausch, obtendo 𝑐 =  310 740 000 𝑚/

𝑠, estando de acordo com os resultados experimentais obtidos por Fizeau e Foucault. Embora 

o resultado teórico obtido por Maxwell evidenciasse implicitamente o caráter invariante da 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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velocidade da luz, Maxwell acreditava que a luz possuía uma natureza ondulatória, portanto 

requeria um meio material de propagação, o éter luminífero. [12]  

 A posição de destaque assumida pela teoria ondulatória da luz em detrimento da teoria 

corpuscular duraria até 1905, quando Einstein propôs a ideia de que a luz é formada por 

partículas (posteriormente denominadas de fótons). A partir dessa teoria, ele conseguiu 

explicar o efeito fotoelétrico, estabelecendo que um aumento na energia produz um aumento 

na frequência do fóton, mas não altera a sua velocidade; sendo "𝑐", uma constante 

fundamental da natureza [1]. 

 

 

4.1. ÉTER LUMINÍFERO 

 

 

 Quando ficou demonstrado que a luz seria radiação eletromagnética de natureza 

oscilatória, presumiu-se que estas ondas deveriam prescindir de um meio material no qual 

viajaria. Todas as outras ondas, até então conhecidas, requeriam um meio. Como, 

aparentemente, não existe nenhum meio material entre a terra e o sol, presumiu-se que este 

meio fosse transparente e dessa forma dificilmente observável. Pensava-se que este meio 

material preenchia todo o espaço e, consequentemente seria um referencial absoluto no 

universo, pelo qual ocorreriam os movimentos dos corpos celestes e todo elemento material 

existente.  

 Esse meio material foi chamado de éter, termo cunhado pelos gregos e, posteriormente 

empregado por Descartes que rejeitava a ideia de “ação à distância” (interação entre sistemas 

físicos sem nenhuma forma de contato intermediário). Descarte acreditava que as interações 

físicas prescindiam de alguma forma de contato, a luz e o calor, por exemplo, seriam ondas de 

pressão no éter [1].  

 Após os trabalhos de Maxwell a respeito do eletromagnetismo, na tentativa de 

encontrar um modelo mecânico para as ondas eletromagnéticas, previu-se que esse éter 

deveria ter características especiais, deveria ser elástico, permeável a tudo, deveria ser 

semelhante a um corpo sólido, visto que as ondas de luz são transversais, entretanto deveria 
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ser incompressível, de tal forma que não permitisse ondas longitudinais. Por fim, deveria ser 

completamente inerte (não interativo) em relação ao resto da matéria, visto que não oferecia 

nenhuma resistência ao movimento de corpos massivos [1]. 

 Em mecânica clássica, fenômenos oscilatórios como as ondas sonoras, se propagam 

com uma velocidade dependente do meio material onde ocorre a propagação, portanto 

observadores em repouso em relação a este meio material deverão sempre mensurar a mesma 

velocidade para estas ondas. 

 Uma vez que a natureza oscilatória da luz estava firmemente estabelecida, tendo o éter 

como meio material, em que as ondas luminosas se propagavam, restava apenas encontrar 

experimentalmente a evidência de que um observador se movendo em relação ao éter 

mensuraria um valor diferente, para o sinal luminoso, do valor mensurado por um observador 

em repouso em relação ao éter.  

 Tal evidência experimental, apesar de ser facilmente compreendida, requereria 

extrema engenhosidade para ser executada. A razão para tanto está no fato de a velocidade da 

luz ser de uma magnitude muito superior se comparada as velocidades mensuradas na terra, 

exigindo aparelhamento com grau de precisão que só foi alcançado no famoso experimento de 

Michelson-Morley em 1887.  

 

 

4.2. INTERFERÔMETRO DE MICHELSON-MORLEY 

 

 

 O objetivo da experiência de Michelson-Morley era simples, consistia em comparar a 

velocidade da luz na direção perpendicular ao movimento da terra em torno do sol e na 

direção paralela a este movimento.[13] Sabendo que a velocidade orbital da terra em torno do 

sol é de aproximadamente 30 𝐾𝑚/𝑠, se a luz obedecesse à lei de adição de velocidades de 

Galileu, haveria uma diferença entre os valores mensurados para as velocidades da luz em 

cada direção. O equipamento consistia em dois braços perpendiculares idênticos por onde um 

feixe de luz pudesse ser emitido e divido por um espelho semitransparente, de forma que os 
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dois feixes formados pudessem percorrer caminhos perpendiculares entre si e retornar para 

formarem um único feixe, portanto interferindo entre si, como pode ser visto na figura 7  

Figura 7: Interferômetro de Michelson-Morley.[13] 

 

 

 Supondo que a terra estivesse em movimento em relação ao éter, os feixes em questão 

deveriam ser observados com velocidades diferentes (um valor para cada direção) e, portanto, 

formando franjas de interferência no anteparo de visualização. Consequentemente, estaria 

comprovada a existência do éter. 

 Albert Abraham Michelson (1852-1931), (ver figura 8), perito em ótica e 

espectrometria, também conhecido por fazer a medida mais precisa da velocidade da luz em 

sua época, era o físico mais bem qualificado para realizar o experimento em questão. Junto 

com o professor Edward Williams Morley (1838-1923), (ver figura 9), Michelson pode 

produzir o interferômetro com a precisão necessária para, a partir de um feixe de luz, verificar 

se poderia detectar o estado de movimento da terra com relação ao éter e, por conseguinte, 

comprovar a existência do éter. 
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Figura 8: Albert Abraham Michelson [14]. 

 

Figura 9: Edward Williams Morley [15]. 

 

 

 O fato é que nenhuma mudança no padrão de franja de interferência foi detectada. Ou 

seja, não foi possível detectar, por meio desse experimento ótico, o estado de movimento da 

terra em relação ao éter, contrariando a ideia de um referencial absoluto, o éter. 
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5. RELATIVIDADE ESPECIAL 

 

 

 A teoria da relatividade especial de Einstein foi baseada em dois postulados, exposto 

por Einstein no inicio do seu trabalho de 1905. O primeiro foi o princípio da relatividade que 

é a simples asserção de que as leis da física são as mesmas, funcionam da mesma forma em 

todos os referenciais inerciais. Significa que qualquer processo que pode ocorrer em um 

referencial inercial da mesma forma ocorrera em qualquer outro referencial inercial. Ou seja, 

nenhum experimento feito em um referencial inercial pode distingui-lo intrinsecamente de 

outro referencial inercial. Dessa forma, o mesmo experimento feito em dois referenciais 

inerciais distintos deveram ocorrer exatamente da mesma forma, com os mesmos resultados, 

independente da velocidade relativa entre os referenciais. A depender do experimento poderá 

ser percebido que existe um movimento em relação ao outro referencial inercial, mas não será 

possível deduzir qual referencial estará em repouso absoluto e qual estará em movimento 

absoluto. 

 Apesar de não estar explicitamente expresso na mecânica newtoniana, o princípio da 

relatividade sempre foi uma parte importante desta. De acordo com cosmologia a terra gira 

em torno do Sol e entorno de seu próprio eixo, no entanto, excluindo as observações 

astronômicas, não há nenhuma evidência desse movimento, todos os processos na terra 

ocorrem da mesma forma como ocorreriam se ela estivesse em repouso. 

 Exatamente conforme previsto pela mecânica newtoniana, o movimento da terra é 

muito aproximadamente inercial. Portanto a conformidade da mecânica newtoniana com o 

princípio da relatividade se evidencia pelo fato de que todos os processos que ocorrem na 

terra em movimento ocorrem como se ela estivesse em repouso. 

 O princípio da relatividade faz parte da experiência humana muitas vezes 

despercebidamente. O processos que ocorrem na cabine de um avião em alta velocidade 

acontecem da mesma forma como se fossem realizados no hangar. A aeromoça que serve o 

café para os passageiros o faz da mesma forma como faria caso o avião estivesse parado no 

solo. O café não arremessado para traz, no momento em que é servido, pelo voo do avião em 

velocidade constante. 
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 O segundo postulado de Einstein, a respeito da invariância da velocidade da luz, 

afirma que a luz se propaga no vácuo com velocidade definida "𝑐" que é independente do 

estado de movimento da fonte emissora, cuja única justificativa apresentada por ele era o 

resultado teórico de Maxwell a respeito das ondas eletromagnéticas.  

 Conforme foi visto anteriormente, uma das consequências diretas das equações de 

Maxwell é existência de ondas eletromagnéticas se deslocando no espaço conforme a equação 

(5.1). 

𝑐 =
1

√µ0𝜀0

 

 

 Sendo µ0 e 𝜀0 a permeabilidade magnética e a permissividade elétrica, 

respectivamente. Ambas são constantes definidas com relação ao vácuo, dessa forma, sendo 

"𝑐" uma velocidade, a pergunta chave para o desenvolvimento da teoria da relatividade é: em 

relação a que referencial essa velocidade se refere? [5]  

 A resposta intuitiva baseava-se no fato de que a radiação eletromagnética se propaga 

apresentando características ondulatórias, até então, comparáveis apenas aos fenômenos 

ondulatórios mecânicos tratados pela mecânica clássica, que impunha a necessidade de um 

meio material elástico que permitisse tal propagação.  

 No final do século XIX os físicos acreditavam que tudo que se podia saber sobre a 

natureza já havia sido descoberto, que estavam próximos de uma descrição completa do 

universo. Isso por que toda ciência da época estava firmemente baseada na mecânica de 

Newton. Ainda que Maxwell tenha mostrado que a velocidade da luz é constante, esperava-se 

que a luz se movesse com velocidade fixa através do que os físicos chamavam de “éter 

luminífero”. Eles imaginavam que o espaço fosse preenchido por essa substância contínua 

onde os raios luminosos e os sinais de rádio seriam ondas no éter, do mesmo modo como o 

som são ondas de pressão no ar. Para uma teoria completa, só era necessário comprovar 

experimentalmente a existência de um deslocamento em relação ao éter e medir 

cuidadosamente as suas propriedades elásticas [16]. 

 Nesse plano de fundo se o éter existisse seria como um referencial privilegiado onde o 

princípio da relatividade não seria válido na eletrodinâmica. Assumir a validade do princípio 

(5.1) 
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da relatividade para Eletrodinâmica tornaria incompatível as equações de Maxwell com a 

mecânica newtoniana, visto que a isotropia da velocidade da luz (a mesma em todas as 

direções) violaria a lei de composição de velocidades galileana, resultando em uma medida 

para velocidade da luz variando de acordo a direção do movimento relativo. Supondo ser 𝑐’ a 

velocidade da luz medida em um referencial inercial que se move com velocidade 𝑣 em 

relação à fonte emissora do feixe de luz em questão, se teria a equação (5.2). 

𝑐′ = 𝑐 ± 𝑣 

 

 Portanto se pode ver claramente que 𝑐′ ≠ 𝑐. Sendo a velocidade da luz finita e 

isotrópica, as equações de Maxwell não são invariantes sob uma transformação galileana, 

restando aos físicos três possíveis explicações para esta incompatibilidade: 

1. Sendo validadas as equações de Maxwell e a mecânica newtoniana, o princípio da 

relatividade não se aplicaria a todas as leis da física, existindo um referencial absoluto onde a 

velocidade da luz é isotrópica, o éter luminífero, e neste referencial, a velocidade da luz 

assumiria o valor “𝑐”. 

2. O princípio da relatividade aplica-se a todas as leis da física e a mecânica newtoniana está 

correta, portanto as equações de Maxwell precisam ser corrigidas. 

3. O princípio da relatividade se aplica a todas as leis da física e as equações de Maxwell 

estão corretas, portanto a mecânica newtoniana precisa ser corrigida [5]. 

 Quem fará juízo a respeito dessa questão é a natureza. Ela julgará qual dessas 

hipóteses é a correta.  

 Como já foi dito neste trabalho o experimento de Michelson-Morley e outros 

evidenciaram o fato de não ser possível detectar experimentalmente a existência do éter, ou 

qualquer diferenciação entre a forma das leis da física durante movimentos uniformes, em 

outras palavras, a impossibilidade de detectar por experimentos mecânicos, eletrodinâmicos 

ou ópticos o estado de movimento ou repouso absoluto, da mesma forma como ocorre no 

exemplo de Galileu, em que experimentos mecânicos feitos no convés de um navio não se 

seria capaz de dizer se o navio estaria em movimento uniforme sobre águas calmas ou 

ancorado no porto. 

(5.2) 
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  A evolução de pensamento capaz de compreender o verdadeiro funcionamento da 

natureza, sem dúvida, seria a percepção de que a teoria eletromagnética é uma teoria muito 

mais confiável do que a mecânica newtoniana e a gravitação, pois permite um maior controle 

sobre o objeto de estudo e, consequentemente, uma maior profundidade na compreensão do 

fenômeno. Por esse motivo o eletromagnetismo é que deveria ser base para a física e não a 

mecânica, o que está de acordo com a natureza da matéria, sendo esta essencialmente 

dominada por forças eletromagnéticas [1]. 

 Esse fato não foi percebido pelos contemporâneos de Einstein que, apesar de terem 

chegado muito próximos ao entendimento da relatividade especial, não conseguiram perceber, 

visto que estavam apegados a mecânica newtoniana e ao sucesso que esta tinha na explicação 

de fenômenos macroscópicos, por anos usada na vanguarda do desenvolvimento tecnológico 

do período moderno, não perceberam que as respostas para as inconsistências verificadas 

pairavam sobre os dois postulados de Einstein que hoje nos parecem tão óbvios: 

A. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE ESPECIAL: As leis da física são as mesmas em todos 

os referenciais inerciais. 

B. PRINCÍPIO DA CONSTÂNCIA DA VELOCIADE DA LUZ: A velocidade da luz no 

vácuo é a mesma em todas as direções e em todos os referenciais inerciais, independente do 

movimento da fonte. 

 Restaria aos físicos, a partir desses postulados, encontrar a formulação matemática que 

fosse capaz de representar a eletrodinâmica dos corpos em movimento e derivar suas 

consequências. 

 Convém notar que o princípio da relatividade defendidos por Einstein e por Poicaré 

difere do princípio da relatividade de Galileu por ser generalizado a todos as leis da física, 

enquanto a relatividade de Galileu se aplicaria apenas as leis do movimento. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5.1. PRECURSORES DE EINSTEIN 

 

 

 Explicar o motivo pelo qual não havia sido possível detectar o éter experimentalmente 

se tornara em grande problema na eletrodinâmica. Se tornou mas agudo quando o 

experimento de Michelson-Morley de 1987, o experimento preciso até então, não detectou o 

éter. 

 A teoria de Maxwell foi baseada em campos elétricos e magnéticos transportados pelo 

éter, que por sua vez proporcionava um referencial de repouso absoluto proibido pelo 

princípio da relatividade da teoria de Einstein. 

 É certo que Einstein não era o único pensando sobre a aparente inconsistência entre a 

mecânica de Newton e o eletromagnetismo. Em verdade alguns de seus contemporâneos 

estavam muito perto da descrição relativística da natureza. A percepção da possibilidade de 

comprimentos contraindo na direção do movimento e tempos dilatando-se, já havia sido 

postuladas por Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) e George Francis FitzGerald (1851-

1901) para explicar a constância da velocidade da luz. 

 Jules Henri Poincaré (1854-1912), em 1904, propunha a criação de uma “nova 

mecânica”[17], onde o princípio da relatividade fosse válido para todas as leis da física 

(eletromagnéticas e mecânicas) estando o observador em repouso ou em movimento 

uniforme, de forma que não seria possível por qualquer meio distinguir entre o estado de 

movimento uniforme e o de repouso absoluto [18]. 

 Apesar de serem mais experientes e hábeis que Einstein, seus contemporâneos 

baseavam suas hipóteses em modelos de objetos materiais , ou seja, em como a matéria se 

comporta em relação ao espaço e ao tempo. A sutileza da questão estava em ser o espaço-

tempo que se altera em relação à matéria em função do seu estado de movimento relativo [1].  

 

 

 

 



42 

 

5.1.1. Lorentz 

 

 

 Hendrik Antoon Lorentz, figura 10, considerado o último grande físico clássico, 

possuía grande habilidade matemática e produziu notáveis trabalhos na área do 

eletromagnetismo explicando boa parte do comportamento dos elétrons e suas interações.  

 

Figura 10: Hendrik Antoon Lorentz, [19]. 

 

 

 Entretanto, Lorentz explicava a radiação eletromagnética (luz) com um modelo 

mecânico tendo o éter como meio material por onde essas ondas seriam propagadas, de forma 

análoga as ondas sonoras. No entanto os avanços experimentais mostravam que a analogia se 

mostrava incoerente em muitos aspectos. Por fim, com resultado negativo do interferômetro 

de Michelson-Morley, Lorentz se viu obrigado a rever suas concepções a respeito do 

eletromagnetismo, e modificá-las de forma que fossem compatíveis com os novos resultados 

experimentais que atestavam a invariância da velocidade da luz [1].  

 Para explicar o resultado negativo do interferômetro, ou seja, a impossibilidade de 

detectar o estado de repouso ou movimento em relação ao éter, Lorentz conjecturou que a 

matéria teria sua dimensão de comprimento contraída na direção do movimento, visto que as 

interações moleculares são de natureza elétrica, o estado de movimento em relação ao éter 
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causaria alterações nas relações de repulsão/atração molecular, provocando a contração do 

comprimento da matéria. De forma mais elementar, os elétrons em movimento devido a essa 

suposta alteração da natureza elétrica da matéria durante o movimento os elétrons contrair-se-

iam tornando-se elipsoides [1]. 

 Para dar caráter matemático as suas hipóteses, Lorentz deduziu um conjunto de 

transformações, como pode se ver nas equações (5.3), (5.4), (5.5) e (5.6), que fossem capazes 

de relacionar a contração da matéria entre referenciais em movimento relativo uniforme e ao 

mesmo tempo manterem invariantes as equações de Maxwell, batizadas de “Transformações 

de Lorentz” por Poincaré. 

 

𝑥′ =
𝑥 − 𝑣𝑡

√1 − 𝑣2/𝑐2
 

 

𝑦′ = 𝑦 

 

𝑧′ = 𝑧 

 

𝑡′ =
𝑡 −

𝑣
𝑐2 𝑥

√1 − 𝑣2/𝑐2
 

 

 Para tanto, Lorentz se viu obrigado a utilizar a equação (5.6) para relacionar o tempo 

entre os dois referencias inerciais em questão, chamou-a de “tempo local”, entretanto não 

atribuiu nenhum significado físico a esta equação, sendo considerado meramente um artifício 

matemático. Considerava o éter como referencial de tempo e espaço absolutos, onde a 

simultaneidade dos eventos também seria absoluta [1]. 

 Lorentz também percebeu que a inércia de corpos em movimento aumentava à medida 

que a velocidade crescia, de forma que seria impossível acelerar qualquer corpo de modo a 

conferir-lhe velocidade superior à velocidade da luz. 

 Como se verá adiante, Lorentz propôs com êxito o instrumental matemático tão capaz 

de explicar os fenômenos quanto aquele proposto por Einstein em seu trabalho de 1905, 

entretanto não chegou ao correto entendimento físico das causas dos fenômenos, limitação 

(5.3) 

(5.4) 

 

(5.5) 

(5.6) 
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que o impediu de utilizar o princípio da relatividade e derivar as importantes consequências 

relativísticas. 

 

 

5.1.2. O problema da eletrodinâmica do eletron. 

 

 

 Lorentz se empenhou em acomodar os resultados negativos a respeito do éter na 

eletrodinâmica. Em uma serie de trabalhos nas décadas de 1890 e 1900, ele foi capaz de 

mostrar que a eletrodinâmica de Maxwell não deveria produzir nenhum resultado naqueles 

experimentos. Notemos que naquela época a estrutura atômica da matéria ainda não havia 

sido totalmente compreendida, Lorentz produziu sua teoria eletrodinâmica baseado em 

partículas carregadas que ele chamava de íons e elétrons. Na Teoria dos Eletrons (Lorentz 

1909) as cargas elementares se moviam no éter estacionário – identificado como espaço 

absoluto – criando correntes elétricas [20]. 

 Lorentz e Poincaré entendiam o elétron como esferas eletricamente carregadas. Todos 

os objetos materiais seriam formados por elétrons.[1] Estes elétrons esféricos poderiam ser 

tratada dos, do ponto de vista da eletrodinâmica, da mesma forma que tratam as esferas 

macroscópica metálica carregada, ou seja, classicamente.  

 O trabalho computacional de Lorentz foi notável. Para chegar aos resultados que ele 

chegou, foi necessária uma compreensão sistemática dos sistemas em movimento na 

eletrodinâmica. O movimento complica muito a análise eletrodinâmica. Tomemos, por 

exemplo, a entidade básica da sua teoria eletrodinâmica, o elétron, que ele modelava como 

uma esfera de carga elétrica emanante de um campo elétrico (𝑬) também esférico. Enquanto 

este estivesse em repouso no éter, ele poderia ser analisado observando as forças eletrostáticas 

entre cada parte do elétron. No entanto posto em movimento no éter, se tornara uma carga em 

movimento, fenômeno que é descrito como corrente elétrica e fará aparecer um campo 

magnético (𝑯) que por sua vez atua sobre cargas em movimento. A uma analise cuidadosa 

baseada na lei de Maxwell se mostrará confusa e eventualmente mostraria que o elétron 

deveria se contrair ligeiramente na direção do movimento, conforme a figura 11. 
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Figura 11: Elétron de Lorentz, em repouso e em movimento.

 

 O problema de calcular o comportamento em sistemas em movimento se mostra 

imensamente mais fácil na mecânica newtoniana, uma vez está se adéqua ao princípio da 

relatividade. O princípio pode ser usado para converter complicados problemas formulados 

em sistemas em movimento, em problemas fáceis formulados em sistemas em repouso. 

Suponhamos, por exemplo, que se deseje saber se um cometa se movendo rapidamente 

poderia capturar gravitacionalmente um satélite. Qual seria a velocidade inicial que esse 

satélite deveria ter para que a captura fosse possível, conforme figura 12? Esse problema é 

resolvido partindo da resolução do problema mais simples. Caso o cometa estivesse em 

repouso a captura seria possível? Obviamente que sim. Nesse caso seria necessário apenas 

levar em consideração a atração gravitacional e a velocidade relativa entre os dois objetos. 

Figura 12: Problema complicado, nesse sistema o cometa está em movimento.[21] 
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 Uma vez resolvido o problema simples, pode-se resolver o problema complicado. Pelo 

princípio da relatividade a completa descrição do movimento do sistema cometa-satélite se dá 

considerando a resolução para o sistema em repouso, conforme figura 13, em uma 

configuração em que o sistema está movimento uniforme, cujas posições e velocidades são 

transformadas de forma galileana. 

Figura 13: Problema simples, nesse sistema o cometa está em repouso.[21] 

 

 O que Lorentz precisava era uma formulação matemática como o princípio da 

relatividade de forma que ele pudesse encontrar facilmente a solução das equações de 

Maxwell para sistemas em movimento. No entanto a eletrodinâmica de Maxwell não se 

harmonizava como o princípio da relatividade aplicado a mecânica newtoniana. As equações 

aparentavam ser validas apenas no referencial do éter estacionário. 

 A engenhosa descoberta de Lorentz foi um teorema na eletrodinâmica de Maxwell que 

simulava o princípio da relatividade, aplicado a mecânica, o suficiente para os seus 

propósitos. De forma que ele pudesse aplicar as leis de Maxwell a um sistema em repouso e 

pudesse replicar a mesma solução em um sistema em movimento. Utilizando transformações 

de coordenadas adequadas seria possível garantir que um sistema em movimento uniforme 

teria a mesmas soluções, para as leis de Maxwell, que o sistema em repouso. Portanto os dois 

sistemas, em repouso e em movimento, seriam correspondentes, onde as equações de 

Maxwell poriam ser resolvidas. 

 Essa transformação de coordenadas são as transformações de Lorentz. No entanto 

Lorentz não deu a elas a interpretação de Einstein. Elas representavam apenas estranhos 
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artifícios matemáticos deduzidos das equações de Maxwell unicamente para dar a está um 

caráter correspondente entre sistemas em repouso e em movimento, e para justificar a 

contração do comprimento e, por conseguinte, os resultados nulos quanto à detecção 

experimental do estado de movimento em relação ao éter. 

 A partir dessas transformações ele concluiu que sistemas em movimento se 

reorganizariam internamente em relação ao mesmo sistema em repouso, reorganização 

governada pela sua noção de tempo local, onde a cadência do tempo varia com a localização 

espacial, por isso o termo “tempo local”. Dessa forma os campos se transformavam: um 

campo elétrico puro, como o emanado por um elétron em repouso, se transformaria em uma 

mistura de campos elétricos em magnéticos. 

 Com essas transformações, Lorentz foi capaz de comparar sistemas em movimento 

com sistemas em repouso no éter e mostrar que nenhum experimento poderia inferir o estado 

de qual estaria em repouso ou qual estaria em movimento em relação ao éter. Suas 

concepções sobre o “tempo local” e sobre contração do comprimento eram suficientes para 

explicar os resultados experimentais. 

 Essa contração seria uma consequência da interação entre o corpo em movimento e o 

éter. Portanto esse efeito deveria ser percebido em qualquer referencial, significando que a 

contração era um fato absoluto resultando do movimento absoluto da matéria ou do elétron 

isoladamente. No entanto a dilatação do tempo, “tempo local”, não seria um fato absoluto, 

não afetava o tempo absoluto, seria apenas uma um tempo auxiliar matemático.[20] 

 Lorentz usou essas regras para descrever o movimento dos elétrons. Ele resolveu o 

problema para o caso do elétron em repouso e usou as transformações para formar o estado 

correspondente quando em movimento, um elétron contraído e imerso em um campo 

magnético. Essa suposição revela uma complicação importante. O elétron em repouso não 

pode ser governado apenas por forças eletromagnéticas. Uma vez que cargas iguais se 

repelem, outra força não eletromagnética deveria estar presente de forma que o elétron fosse 

estável, onde esta força desconhecida sofreria as mesmas transformações que as forças 

elétricas e magnéticas sob as transformações de Lorentz, só desta forma a ideia de contração 

do comprimento poderia ser razoável. 

 Esta pressuposição sobre forças de natureza desconhecida por ele evidencia a 

fragilidade de sua teoria, ou seja, a característica ad-hoc de seus argumentos. O tratamento 
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que Einstein repousa em uma explicação singular. Einstein mostrou que as forças de todas as 

naturezas deveriam ser transformadas da mesma forma. 

 Convém notarmos que Lorentz deduziu que os elétrons em movimento sofrem um 

aumento em sua inércia em relação a que existiria caso estivessem em repouso de forma que 

jamais pudessem atingir a velocidade da luz, uma vez que para isso seria necessário um 

acréscimo infinito em suas de energias cinéticas. 

 Curiosamente no trabalho publicado por Lorentz em 1904 [22] está no fato de que as 

transformações de Lorentz e sua teorização hipotética atestam a impossibilidade de que a 

velocidade da luz seja ultrapassada. No entanto utilizara a segunda lei de Newton em seus 

cálculos, 𝐹 = 𝑚𝑎, na qual não há nenhuma limitação para a velocidade, ou seja, um corpo se 

sujeito a uma força constante, ainda que pequena, eventualmente ultrapassaria a velocidade da 

luz.[1]  

 

 

5.1.3. Poincaré 

 

 

 Poincaré, figura 14, foi um físico teórico, matemático, engenheiro e filósofo de 

ciências, um francês nacionalista dotado de grande poder intuitivo. Adotava o 

convencionalismo como posição filosófica, acreditava que os axiomas de qualquer teoria 

deveriam ser escolhidos pelos resultados que produziam, e não pela aparente coerência com a 

intuição humana sobre como o mundo físico deveria se parecer.  

 Diferentemente de Einstein, Poincaré não se importava com a relação de simetria entre 

a descrição matemática do mundo e a realidade, acreditava que as leis da física tinha caráter 

arbitrário, escolhidas por conveniência [23], pela utilidade de como elas poderiam ser 

utilizadas na resolução de problemas práticos. Entretanto era um exímio matemático, 

contribuiu nos fundamentos da teoria do caos e da topologia.  
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Figura 14: Henri Poincaré [24]. 

 

 

 Pensando de forma racionalista, Poincaré percebeu que a convenção de temporalidade, 

no senso comum, era uma intuição ilusória, uma sensação psicológica da ordem em que os 

eventos ocorrem e, da simultaneidade entre eles, escolhida não por ser verdadeira, mas por ser 

conveniente, fruto de um oportunismo inconsciente.[23] 

 O conceito de simultaneidade como a igualdade na duração de dois períodos, fazia 

com que a enunciação das leis naturais aparentassem ser o mais simples possíveis, portanto 

escolhido por conveniência, passível de ser questionado. 

 Poincaré nunca abandonou completamente sua carreira de engenheiro, trabalhou na 

indústria ferroviária e na mineira. Naquele tempo, final do século XVIII, com a invenção do 

telegrafo havia uma necessidade de que os relógios ao redor do mundo fossem sincronizados 

via sinais telegráficos. Poincaré foi convidado a cooperar na resolução deste problema. O que 

lhe deu ocasião para lidar com o problema do sincronismo em situações práticas e, o levou a 

considerar o sincronismo em situações de movimento relativo. 

 Em 1898 Poicaré escreveu o artigo The measure of Time,[23] em que discorre sobre a 

realidade física do tempo, sobre os processos de sincronização e de como a sincronização não 

é absoluta mas depende da condição de movimento relativo entre os observadores. 

 De acordo com Poincaré, para sincronizar relógios era necessário o envio de um sinal 

luminoso entre os observadores, a duração do tempo em que o sinal emitido por um 

observador A levasse para atingir o observador B e retornasse, deveria ter a mesma duração 
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que o sinal emitido pelo observador B levaria para alcançar A e voltar. Convém observar que 

esse método de sincronismo só funcionava se os observadores estivessem em repouso um em 

relação ao outro. Poincaré tinha por certo a constância da velocidade da luz, dessa forma, caso 

os observadores estivessem em movimento relativo, se afastando ou se aproximando, a 

duração do tempo durante a troca de sinais em questão teria valores diferentes, portanto não 

sincronizados [23]. 

 Crítico das teorias de Lorentz considerava que Lorentz havia utilizado de excessivas 

ideias “ad-hoc” nas explicações dos fenômenos, ou seja, hipóteses não generalizáveis. 

Entretanto, considerava os trabalhos de Lorentz de suma importância. 

 Poicaré atribuiu ao “tempo local” de Lorentz significado físico semelhante ao da 

contração do comprimento. Percebeu que a cadência do tempo era diferente a depender da 

condição de movimento relativo, em que as medidas de tempo seriam feitas, explicando o 

fenômeno com base na relatividade do conceito de simultaneidade. Semelhantemente a 

Einstein, argumentou que a sincronização de relógios deveria ser feita com base no fato da 

invariância da velocidade da luz. Entretanto, assim como Lorentz, considerava que o tempo 

absoluto com cadência constante estava relacionado ao referencial estacionário do éter. 

 Ele considerava que, se dois observadores A e B estivessem se movendo em relação 

ao éter com velocidade constante e sincronizassem seus relógios por meio de sinais 

luminosos, uma vez que eles não poderiam saber quanto a este movimento em relação ao éter, 

sincronizariam seus relógios comparando suas medidas da duração do tempo de transmissão 

de sinais luminoso entre si. Entretanto, para um observador em repouso no éter os relógios 

não estariam sincronizados, e o que ele mensuraria seria o “tempo local” de Lorentz. Mas 

como os observadores em movimento não podem discernir seu próprio estado de movimento 

eles não reconheceriam esse efeito. 

 Apesar de ter enunciado a generalização do princípio da relatividade antes de Einstein, 

e intuir corretamente que as transformações de Lorentz tinham caráter generalista, aplicáveis 

tanto a mecânica quanto a eletrodinâmica, podendo ser utilizada para deduzir a correta adição 

de velocidades, não concebia a ideia de ondas eletromagnéticas viajando pelo espaço sem que 

houvesse um meio mecânico capaz de suporta sua propagação, quer este meio fosse o éter ou 

não, ou seja, uma visão ainda mecanicista do fenômeno. 
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 Poincaré percebeu a necessidade da formulação de uma nova mecânica, isso por que 

ele tinha uma clara visão de que as transformação de Lorentz não poderiam ser aplicadas caso 

as velocidades excedessem a velocidade da luz, uma vez generalizado o princípio da 

relatividade, sendo validas as leis de Maxwell, as leis da mecânica newtoniana deveriam ser 

alteradas de forma a acolher este limite de velocidade, por conseguinte, resultar no aumento 

da inércia a medida que a velocidade aumentar[17]. 

 Com o intuito de enunciar a nova mecânica Poincaré fez varias sugestões as teorias de 

Lorentz na tentativa de corrigir-lhes as imperfeições. Ele percebeu que a contração de loretnz 

tornava o modelo de elétron instável por causa da repulsão columbiana, e que esta contração 

violaria a terceira lei de Newton, uma vez que o éter afetava o comportamento físico dos 

objetos, mas os objetos não causavam nenhum efeito no éter, o que resultava na violação da 

conservação do momento e do centro de massa [25]. 

 Para estabilizar o elétron ele propôs a existência de uma pressão intrínseca que 

equilibraria a repulsão columbiana. Para cociliar o modelo com a terceira lei de Newton e a 

conservação do momento e do centro de massa, Poincaré propôs a existência de um fluído 

fictício no éter. 

 Essas proposições e outras hipóteses tornavam a eletrodinâmica ainda mais 

complicadas, resultando na impossibilidade de se reduzir as leis da física em modelos 

eletrodinâmicos da matéria, conforme pretendiam Lorentz e Poincaré . 

 Apesar da proximidade conceitual de Poincaré a teoria de Eistein, ele não alcançou 

uma compreensão completa da relatividade especial, mesmo em 1909 ele ainda fazia 

referencia ao éter.  

 Propondo uma nova forma de conceber espaço e tempo, Einstein produziu uma 

profunda mudança nas leis da dinâmica, a nova mecânica que Poincaré antevera. Essa 

mudança foi ajustada para satisfazer o princípio da relatividade sob as transformações de 

Lorentz, trazendo a tona uma consequência inusitada: a possibilidade de transformar massa 

em outras formas de energia [20]. 
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5.2. AS IDEIAS DE EINSTEIN 

 

 

 Albert Einstein, (1879-1955), figura 15, físico teórico e filósofo de ciências, detentor 

de grande senso de simetria e poderosa intuição da verdade científica, é considerado um dos 

maiores físicos teóricos de todos os tempos. Seu pai era engenheiro possuía uma fábrica de 

equipamentos elétricos, fato que possibilitou ao curioso adolescente que foi Einstein aprender 

sobre os fenômenos eletromagnéticos, especialmente a ação eletrodinâmica recíproca entre os 

imãs e os condutores, antes mesmo de cursar física em Zurique [1]. 

 

Figura 15: Albert Einstein [26]. 

 

 

 Einstein, conforme ele mesmo afirmava, foi singularmente influenciando pela forma 

de pensar de Ernest Mach (1838-1916), físico austríaco e filósofo, pragmático, considerado a 

maior influência no positivismo lógico. Este criticava fortemente os fundamentos físicos que 

pudessem ter qualquer aspecto “metafísico”, ou seja, qualquer elemento impossível de ser 

verificado experimentalmente. Para Mach as ideias de movimentos absolutos, ou seja, aqueles 

que ocorreriam em relação ao tempo e espaço absoluto, conforme a teoria de Newton 

implicava, não poderiam ser tomadas por possíveis, uma vez que experimentalmente só os 

movimentos de corpos relativamente a outros corpos tem significado físico [1]. 



53 

 

 Nesses termos, Einstein pôde encarar o eletromagnetismo de Maxwell como sendo tão 

verdadeiro quanto à mecânica de Newton, e perceber que a ligação entre as teorias deveria ser 

o princípio da relatividade, visto que este princípio concordava com os resultados 

experimentais e possuía uma coerência simétrica, lógica e simples, exatamente conforme 

Einstein intuitivamente esperava que a natureza operasse. 

 O fato de não ser possível detectar o estado de repouso absoluto por meio de 

experimentos, quer sejam eles mecânicos, eletrodinâmicos ou ópticos, aliado às tentativas sem 

sucesso de detectar o movimento da terra em relação o éter, constituíam em justificativas para 

a suposição de razão suficiente para Einstein de elevar o princípio da relatividade a posição de 

postulado, axioma fundamental da natureza. 

 Restava, no entanto, lidar com a previsão teórica de Maxwell, derivada de suas 

equações e posteriormente confirmada experimentalmente por Hertz, de que a luz teria uma 

velocidade definida, conforme se vê na equação (5.1). Mas em relação a que seria esta 

velocidade? Uma vez que o suposto éter não foi detectado, a pergunta ainda carecia de 

resposta. 

 A dificuldade de lidar com a resposta estava em conceber um fenômeno ondulatório 

vagando pelo espaço sem nenhum suporte material, meio que permitisse tal propagação na 

forma de energia radiante. Os contemporâneos de Einstein, não sem razão, consideravam tal 

hipótese inconcebível. 

 A intuição de Einstein a respeito da natureza da luz se justificaria depois na aceitação 

do comportamento dual da luz (dualidade onda-partícula). Fato que se evidencia pela 

explicação do efeito fotoelétrico em termos de quanta de luz, partículas posteriormente 

denominada fótons. Apesar de ser inconcebível considerar a propagação de ondas no espaço 

vazio sem meio material que a sustente quando se trata de partículas, era consensual que 

poderiam se mover sem a necessidade de um meio material, conforme as leis do movimento 

de Newton. Partículas de luz poderiam viajar no vácuo prescindindo da existência do éter e de 

qualquer outro meio físico. 

 Einstein considerou o éter luminífero desnecessário, respondeu a pergunta a respeito 

da velocidade da luz da forma mais simples possível, a equação (5.1) deveria ser válida em 

todos os referenciais inerciais, ou seja, a velocidade da luz deveria ser a mesma independente 

do estado de movimento da fonte emissora e do referencial inercial adotado [27]. 
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 Einstein no artigo “A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento de 1905” [27] 

produziu uma teoria que conciliassem a invariância da velocidade da luz e que não requeresse 

um espaço estacionário absoluto, teoria que é conhecida por relatividade especial. 

 

 

5.2.1. Invariância da velocidade da luz 

 

 

 Postular a invariância da velocidade da luz provocou um encadeamento de 

consequências nos fundamentos da física, principalmente na forma como os movimentos são 

interpretados e nas definições de energia e momento. 

 A velocidade da luz "𝑐" tem o mesmo valor em qualquer referencial inercial, 

independente do estado de movimento da fonte, ou seja, o emissor e o receptor de um sinal de 

luz deve concordar que este sinal viaja com velocidade "𝑐" independente do movimento 

relativo entre eles (emissor e receptor).  

 Portanto a velocidade da luz passou a ser o elemento de ligação entre os movimentos 

relativos uniformes entre os referenciais inerciais, lugar antes ocupado pelo conceito de 

espaço e tempo absolutos, ou seja, a suposição de que a cadência do tempo e as medidas de 

comprimento são as mesmas em todos os lugares do universo, que foi substituído pela 

velocidade da luz que seria a mesma em todos os lugares do universo. 

 Em termos matemáticos, sendo 𝑆 um referencial inercial e 𝑆′ um referencial também 

inercial que se mova em relação ao primeiro com velocidade 𝑣, o deslocamento de um feixe 

de luz deve ser √(∆𝑥)2 + (∆𝑦)
2

+ (∆𝑧)2 = 𝑐𝑡 em 𝑆, e √(∆𝑥
′ )2 + (∆𝑦

′ )
2

+ (∆𝑧
′ )2 = 𝑐𝑡′ em 𝑆′. 

Dessa forma, tem-se a equação (5.7). 

(∆𝑥)2 + (∆𝑦)2 + (∆𝑧)2 − (𝑐𝑡)2 = 0 = (∆𝑥
′ )2 + (∆𝑦

′ )2 + (∆𝑧
′ )2 − (𝑐𝑡′)2 

 

 Einstein percebeu que a relação entre os referenciais inerciais exposta na equação  

(5.7) revela uma característica geral do espaço e do tempo que ficou conhecido como espaço-

(5.7) 
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tempo, mesmo quando a luz não é o fenômeno em consideração, a relação entre a cadência do 

tempo e os comprimentos é regida pelos mesmos princípios. 

 Generalizando, a quantidade invariante “I” da qual todos os referencias inerciais 

devem concordar, conhecida por invariante de Lorentz, obtém-se a equação (5.8). 

𝐼 =  (𝑐𝑑𝑡)2 − (𝑑𝑥)2 − (𝑑𝑦)2 − (𝑑𝑧)2 =  (𝑐𝑑𝑡′)2 −  (𝑑𝑥
′ )2 − (𝑑𝑦

′ )2 − (𝑑𝑧
′ )2 

 

 Ainda que observadores em 𝑆 e 𝑆’ não concordem a respeito da simultaneidade em que 

2 eventos ocorreram ou quanto a distância entre eles, ou ainda quanto ao tempo decorrido 

entres os eventos, ambos deverão concordar quanto ao valor de 𝐼. 

 A partir desse invariante é possível constatar que a geometria do espaço-tempo admite 

as transformações de Lorentz, conforme equações (5.3), (5.4), (5.5) e (5.6), como sendo a 

relação válida entre as coordenadas espaciais de quaisquer referenciais inerciais em 

movimento relativo uniforme. Dessa forma, como consequência, a nova transformação de 

velocidades de objetos mensurados em ambos os referenciais 𝑆 e 𝑆’ seriam relacionadas 

conforme a equação (5.9), não mais por aquela proposta por Galileu. 

𝑢′𝑥 =
𝑢𝑥 − 𝑣

1 −
𝑣𝑢𝑥

𝑐2

 

 

 Como consequência dos dois postulados de Einstein o espaço e tempo perderam seu 

status de realidades independentes e absolutas, somente a união entre eles passou a ter 

significado físico. 

 

 

5.2.2. Dilatação do Tempo e Contração do Espaço 

 

 

 Assumir como verdadeiros os dois postulados de Einstein implica na impossibilidade 

de se atribuir um significado absoluto à ideia de simultaneidade. Dessa forma, eventos 

(5.8) 

(5.9) 
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simultâneos em um referencial inercial não são simultâneos quando visto de outro referencial 

inercial em movimento uniforme em relação ao primeiro. Consequentemente não se pode 

inferir como era feito na mecânica clássica que o tempo passa da mesma forma no referencial 

em movimento, de forma semelhante às medidas de comprimento[27]. 

 Dessa forma as medidas feitas no referencial onde o “objeto” a ser medido está em 

repouso ganharam significado especial. Uma vez que não há concordância sobre a 

simultaneidade de eventos entre referenciais inerciais em movimento relativo, todos os 

observadores concordariam com as medidas feitas no referencial onde o “objeto” em análise 

encontra-se em repouso.  

 Quanto ao comprimento de uma régua, por exemplo, todos os observadores deverão 

concordar quanto ao comprimento mensurado no referencial onde a régua está em repouso, 

sendo este o seu comprimento próprio. Quanto aos intervalos de tempos, todos os 

observadores deverão concordar com o intervalo de tempo entre dois eventos mensurados no 

referencial onde os dois eventos ocorreram no mesmo local, sendo este o tempo próprio. 

 Para simplificar as transformações de Lorentz, doravante considerar-se-á como 

variável em função da velocidade, o gama (𝛾), conhecido como o fator de Lorentz, conforme 

equação (5.10),  

𝛾 =
1

√(1 −
𝑣2

𝑐2)

 

 Decorre das transformações de Lorentz a relação entre a cadência do tempo entre os 

referenciais inerciais. Levando em consideração que todos os observadores, em movimento 

uniforme ou em repouso, concordam quanto ao valor do tempo próprio (∆𝑡0) entre dois 

eventos. Pelas transformações de Lorentz, o intervalo de tempo mensurado no referencial 

inercial 𝑆’ é observado na equação (5.11). 

∆𝑡′ =  𝛾(∆𝑡0 −  
𝑣∆𝑥

𝑐2
) 

 

 O intervalo de tempo próprio (∆𝑡0) é, por definição, aquele mensurado onde os 

eventos ocorreram na mesma posição, portanto a distância entre os eventos (∆𝑥) é zero. 

(5.10) 

(5.11) 
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 Consequentemente, ∆𝑡′ =  𝛾∆𝑡0, o intervalo de tempo mensurado no referencial 𝑆’, em 

movimento uniforme em relação a 𝑆 será sempre maior que o tempo próprio (∆𝑡0), uma vez 

que 𝛾 ≥ 1, propriedade esta conhecida como dilatação temporal. 

 O comprimento próprio é, por definição, aquele onde as medidas da posição são feitas 

simultaneamente no referencial onde o comprimento está em repouso. Supondo que o objeto a 

ser medido estaria em repouso em relação ao referencial 𝑆’, seu comprimento próprio seria 

medido pela diferença entre as coordenadas das posições finais e iniciais deste comprimento 

(∆𝑥′0). Usando as transformações de Lorentz tem-se a equação (5.12). 

∆𝑥′0 = 𝛾(∆𝑥 − 𝑣∆𝑡) 

 

 Por definição, medidas de comprimento devem ser feitas simultaneamente. Do ponto 

de vista do referencial 𝑆 a medida do objeto em questão ∆𝑥 será válida quando o intervalo de 

tempo entre as medidas (∆𝑡) for zero, condição de simultaneidade. Portanto deverá encontrar 

∆𝑥′0 = 𝛾(∆𝑥), o comprimento medido no referencial 𝑆 será menor do que o comprimento 

próprio medido em 𝑆’, uma vez que 𝛾 ≥ 1. 

 

 

5.2.3. Momento e Energia relativística 

 

 

 A física, como ciência, tem por fundamentos as ideias de conservação do momento e 

da energia. Sendo as transformações de Lorentz verdadeiras foi necessário modificar as leis 

da dinâmica para que a lei de conservação continuasse sendo válida em todos os referencias 

inerciais. Fazendo assim emergir a “nova mecânica” aclamada por Poicaré. 

 Assim para definir o momento de forma que este atendesse ao critério de conservação, 

onde, para um sistema isolado o momento se conservasse independente do estado de 

movimento do observador, era preciso defini-los em termos de uma quantidade que fosse 

invariante do ponto de vista de todos os referenciais inerciais. Essa quantidade é o “tempo 

próprio” e a massa de repouso (𝑚0). 

(5.12) 



58 

 

 A nova formulação do momento passou a ser então: 𝑝 = 𝑚0
𝑑𝑟

𝑑𝑡0
, onde (𝑑𝑡0) é o tempo 

próprio e (𝑚0) é a massa de repouso. Note-se que esta massa também tem caráter invariante, 

uma vez que a massa de qualquer objeto medida no referencial, onde ela se encontra em 

repouso, deve se ter valor com o qual todos os referenciais inerciais concordem.  

 Uma vez que a relação entre o tempo medido em qualquer referencial inercial e o 

tempo próprio é 𝑑𝑡 = 𝛾𝑑𝑡0, a nova definição de momento tem a forma 𝑝 = 𝛾𝑚0
𝑑𝑟

𝑑𝑡
 ou 

𝑝 = 𝛾𝑚0�⃗�. Note-se que esta definição atende aos requisitos impostos pela conservação e 

concorda com os postulados da relatividade especial, uma vez que impõe a velocidade da luz 

como sendo o limite de velocidade fisicamente possível, onde, para qualquer corpo com 

massa diferente de zero tendendo a velocidade do objeto ao valor da velocidade da luz, o 

momento tenderá ao infinito. 

 Quanto à energia relativística, podemos usar o invariante de Lorentz, definido na 

equação (5.8), e a nova definição de momento para encontrar a expressão que define a energia 

de forma que esta atenda aos pré-requisitos das leis de conservação. 

 Uma vez que a massa de repouso (𝑚0), a velocidade da luz e o tempo próprio são 

igualmente invariantes, pode-se manipular o invariante de Lorentz de forma que este seja 

apresentado com dimensões de energia. Fazendo (
𝑚0𝑐2

𝑑𝑡0
)2. 𝐼 = 𝐼′′, onde (𝐼′′) constitui um 

segundo invariante, tem-se as equações (5.13), (5.14) e (5.15): 

 

𝐼 = (𝑐𝑑𝑡)2 − (𝑑𝑟)2 

 

𝐼′′ = (
𝑚0𝑐2

𝑑𝑡0
)2[(𝑐𝑑𝑡)2 − (𝑑𝑟)2] 

 

𝐼′′ = (𝛾𝑚0𝑐2)2 − (𝑝𝑐)2 

 

 Observa-se que o termo (𝐼′′) tem dimensão de energia. Uma vez que a manipulação 

acima não traz nenhum prejuízo para o caráter invariante de (𝐼′′), deve haver um referencial 

inercial onde a massa de repouso (𝑚0) está em repouso, portanto o momento relativístico é 

zero (𝑝 = 0) e gama é igual a um (𝛾 = 1). Consequentemente, 𝐼′′ = (𝑚0𝑐2)2, resultando na 

equação (5.16) que ficou conhecida como relação pitagórica da energia. 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 
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(𝛾𝑚0𝑐2)2 = (𝑚0𝑐2)2 + (𝑝𝑐)2 

 

 No referencial inercial onde a massa está em repouso, o conceito de energia de 

repouso esta definida implicitamente como 𝐸0 = 𝑚0𝑐2. Sendo esta famosa relação entre 

massa e energia. 

 Utilizando a nova definição de momento na dinâmica, a força passa a ser definida em 

termos do momento relativístico, 𝐹 =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
, a partir dessa definição pode-se derivar a equação 

para energia total relativística, 𝐸 = 𝛾𝑚0𝑐2. 

 Sendo esta energia total a energia de repouso somada a energia cinética, 𝐸 = 𝐸0 + 𝐾. 

Pode-se definir a energia cinética relativística como 𝐾 = (𝛾 − 1)𝑚0𝑐2. O que concorda com 

a expressão clássica para energia cinética quando os valores das velocidades em questão 

forem muito menores do que a velocidade da luz. 

 Nesses termos a energia relativística ficou definida de forma que satisfaz a lei de 

conservação, o princípio da relatividade e a invariância da velocidade da luz.  

 Por fim pode-se expressar a relação pitagórica da energia como na equação (5.17) 

abaixo: 

𝐸2 = 𝐸0
2 + (𝑝𝑐)2 

 Nesses termos, a energia de qualquer corpo com massa diferente de zero cresce 

assintoticamente à medida que a velocidade se aproxima da luz. No entanto, para entidades 

cuja massa seja igual a zero, sua velocidade será sempre a da luz e a sua energia será 𝐸 = 𝑝𝑐, 

como pode ser observado no caso dos fótons. 

.  

(5.16) 

(5.17) 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 Conforme o desenrolar dos temas abordados pôde ser percebido o encadeamentos das 

teorias físicas progredindo com o tempo na tentativa de entender o funcionamento do 

universo. Progresso protagonizado por mentes brilhantes cujos pensamentos transcendiam a 

época em que viviam. Ainda assim não foi um caminho fácil.  

 Abandonar as explicações místicas a respeito dos fenômenos naturais custou à 

humanidade um intenso exercício de suas faculdades cognitivas e um trabalho em conjunto de 

longo prazo, envolvendo subsequentes gerações de cientista e pensadores debruçados no 

desenvolvimento de argumentos lógicos e passivos de comprovação experimental para 

explicar e prever os fenômenos naturais.   

 Por vezes as contradições aparentes empurravam a imaginação dos físicos para além 

da barreira do impensável, como no caso da dualidade onda-partícula da luz, exigindo teorias 

mais avançadas. Ainda hoje a natureza se apresenta aos físicos de forma aparentemente 

bizarra, forçando-os e expandir suas mentes e incrementar suas ferramentas matemáticas.   

 Tão importante quanto à solução fenomenológica apresentada na Relatividade 

Especial, é também a estrutura filosófica na qual a teoria foi desenvolvida. A ideia de que 

uma teoria física deva ser mensurada pelo seu caráter generalista, ou seja, a capacidade para 

explicar uma vasta gama de fenômenos; e a atitude proativa de questionar os axiomas, e se 

basear nos invariantes, ou seja, nos fatos ou argumentos que são comprovadamente verdades 

de qualquer ponto de vista. 

 Conforme enunciando no inicio do artigo de 1905 de Einstein [27], a teoria da 

relatividade é uma consequência direta da eletrodinâmica do século XIX, aperfeiçoando está e 

emergindo como a primeira tória da física moderna. Antes que a eletrodinâmica emergisse, a 

relatividade não poderia aparecer; Uma vez que a eletrodinâmica tenha emergido, a 

relatividade não poderia ser impedida. Suas equações básicas e noções já apareciam nos 

trabalhos de Lorentz e Poincaré sobre a eletrodinâmica. 

 O motivo pelo qual a relatividade não poderia ser descoberta antes se dá pelo fato de 

que as consequências da relatividade somente diferem significativamente da teoria 

newtoniana quando as velocidades se aproximam da velocidade da luz. A teoria de Newton 
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foi concebida para explicar fenômenos como a queda das maçãs e as vagarosas orbitas dos 

planetas, não para lidar com velocidades extremas. A eletrodinâmica também era a teoria da 

luz, da radiação eletromagnética, a primeira teoria a experimentar velocidades extremas.  

 As diferenças inesperadas entre processos ocorrendo durante movimentos 

extremamente rápidos e os processos ocorrendo a velocidades ordinárias eram totalmente 

explicáveis pela eletrodinâmica de Maxwell e as transformações de Lorentz, no entanto sua 

forma simples foi obscurecida por elaboradas hipóteses arbitrarias (ad-hoc) de modelos de 

matéria e meios mecânicos de propagação (o éter). 

 O progresso de Einstein foi despojar a eletrodinâmica dessas hipóteses arbitrarias e 

perceber que o comportamento estranho de sistemas eletrodinâmicos se movendo em 

velocidades extremas não era uma peculiaridade do eletromagnetismo, mas uma imposição da 

natureza do espaço e do tempo sobre todos os sistemas em movimento com velocidades 

extremas. 

 Contrariando o que se pensava no fim do século XVIII Einstein mostrou, com usas 

ideias, que o conhecimento em física estava longe de estar completo. A natureza, mais do que 

nunca, se mostrava repleta de mistérios os quais se tornaram objetos de estudo do que hoje é 

chamado de física moderna. Einstein propôs uma revolução na forma de pensar em física que 

influenciou profundamente as seguintes gerações de físicos, fazendo florescer as teorias que 

compõem a física moderna. 
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ANEXO A – O CÁLCULO DA VELOCIDADE DA LUZ “c” 

 

Os fenômenos eletromagnéticos são descritos pelas equações de Maxwell: 

∇ × �⃗⃗� = −
∂B⃗⃗⃗

∂𝑡
 

 

∇ × �⃗⃗⃗� = 𝐽 +
∂D⃗⃗⃗

∂𝑡
 

 

∇ ∙ �⃗⃗⃗� = ρ 

 

∇ ∙ �⃗⃗� = 0 

 

onde �⃗⃗� e �⃗⃗⃗� são, respectivamente, os campos elétrico e magnético; ρ e 𝐽 são, respectivamente, 

as densidades de carga e de corrente; e D⃗⃗⃗ e B⃗⃗⃗ são, respectivamente, as densidades de fluxo 

elétrico e magnético. Utilizando a identidade vetorial ∇ ∙ (∇ × �⃗⃗⃗�) = 0 em (A-2), obtém-se: 

∇ ∙ 𝐽 = −
∂𝜌

∂𝑡
 

 

 Para um meio linear de permissividade elétrica relativa 𝜀𝑟 permeabilidade magnética 

𝜇𝑟 e condutividade elétrica 𝜎, valem as relações constitutivas: 

�⃗⃗⃗� = 𝜀𝑟𝜀0�⃗⃗�,   �⃗⃗� = 𝜇𝑟𝜇0�⃗⃗⃗�,    e 𝐽 = 𝜎�⃗⃗�  

 onde 𝜀0 =  8,85 x 10−12𝐹/𝑚 e 𝜇0 =  1, 26 x 10−6A/mm. Para o vácuo (𝜀𝑟 = 1 , 𝜇𝑟 = 1 , 

𝜎 = 0),  na ausência de cargas e correntes 𝜌 =  0 e 𝐽  =  0, utilizando a identidade vetorial, 

∇ × (∇ × �⃗⃗�) = ∇(∇ ∙ �⃗⃗�) − ∇2�⃗⃗�, e as equações (A.1), (A.2), (A.3) e (A.6) , obtém-se: 

 

∇2�⃗⃗� =
1

𝜇0𝜀0
2

 
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
=

1

𝑐2
  

𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
 

 

(Lei de Faraday) (A-1) 

(Lei de Ampere) (A-2) 

(Lei de Gauss do campo elétrico) (A-3) 

(Lei de Gauss do campo magnético) (A-4) 

(Eq. da continuidade) (A-5) 

 (A-6) 

(Equação de onda) (A-7) 
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 Além disso, utilizando a identidade vetorial ∇ × (∇ × �⃗⃗⃗�) = ∇(∇ ∙ �⃗⃗⃗�) − ∇2�⃗⃗⃗� e as 

equações (A.1), (A.2), (A.4) e ( A.6) , obtém-se: 

 

∇2�⃗⃗⃗� =
1

𝜇0𝜀0
2

 
𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2
=

1

𝑐2
  

𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2
 

 

Em equações da forma (A-7) e (A-8), c representa a velocidade da onda, portanto, a onda 

eletromagnética propaga no vácuo com velocidade c igual a: 

𝑐 =
1

√µ0𝜀0

= 299 792 458 𝑚/𝑠 

  

(Equação de onda) (A-8) 

 (A-9) 
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