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RESUMO

Nesta dissertação, propomos uma discussão filosófica acerca de alguns pressupostos e

consequências  dos  princípios  de  relatividade  que  são  satisfeitos  pelas  teorias  físicas.

Começamos propondo,  no primeiro capítulo,  uma visão geral  da estrutura lógica de uma

classe  de  teorias  do  espaço-tempo ampla  o  suficiente  para  abranger  tanto  a  mecânica  de

Newton, quanto a relatividade restrita e a relatividade geral. O princípio de relatividade que é

satisfeito  por  cada  uma  dessas  teorias  aparece  como  uma  consequência  do  grupo  de

transformações  que  caracteriza  as  relações  de  equivalência  física  entre  as  estruturas

espaçotemporais dentro da teoria. Tal grupo de transformações, que denominamos de “grupo

simetria”,  também é responsável  por  determinar  a  regra de tradução entre  os  quadros  de

referência que as teorias permitem.

No  segundo  e  terceiro  capítulo  usaremos  essas  ideias  para  contrastar  e  examinar

propriedades centrais das três teorias que são examinadas neste trabalho. Nosso objetivo é

chegar ao final da dissertação com uma análise da significância filosófica do princípio de

relatividade geral e sua exata relação para com outros princípios pertinentes a teoria geral da

relatividade.

Palavras-Chave: Relatividade, Simetria, Filosofia da Física

ABSTRACT:

In this dissertation, we propose a philosophical discussion about some assumptions

and  consequences  of  the  relativity  principles  embodied  by physical  theories.  In  the  first

chapter we start by suggesting on the first chapter a general vision of the logical structure of a

class  of  space-time  theories  so wide  that  covers  not  only Newtonian  mechanics  but  also

special and general relativity. The relativity principle that is satisfied by each one of these

theories  appears  as  a  consequence  of  a  the  transformation  group which  characterizes  the

physical equivalence relationship between space-time structures inside the theory. Such group

is  called  “symmetry  group”  and  is  also  responsible  of  establishing  the  general  rule  of

permutation between frames of reference allowed by the theory.

In the second and third chapter we will use these ideas to contrast and inspect key

properties  of  the  three  mentioned theories.  Our  goal  is  to  finish  with  an  analysis  of  the

philosophical significance of the principle of general relativity and its exact relation to the

others pertinent principles of general relativity theory.

Keyword: Relativity, Symmetry, Philosophy of Physics
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INTRODUÇÃO

O  objetivo  mais  geral  do  seguinte  trabalho  é  fornecer  uma  análise  filosófica  de

algumas das principais mudanças conceituais introduzidas pelas duas teorias da relatividade

para os conceitos de “espaço” e de “tempo”. Para cumprir  esse objetivo contrastaremos a

mecânica de newton com a teoria da relatividade restrita, num primeiro momento, em seguida

essas duas teorias serão comparadas com a relatividade geral. Ao longo do primeiro capítulo

desenharemos  um  quadro  conceitual  geral  que  nos  permitirá  a  comparação  entre  essas

diversas  teorias.  Como  um  objetivo  mais  específico,  pretendemos  apresentar  uma

interpretação  acerca  do  significado  dos  princípios  de  relatividade.  De  acordo  com  essa

interpretação, tais princípios aparecem como consequência do grupo de transformações para o

qual a estrutura geométrica da teoria é preservada.

Todas as teorias com as quais lidaremos nesse trabalho compartilham alguns aspectos

conceituais. Todas são teorias do espaço-tempo. Isso significa que tais teorias não tratam de

instantes no tempo ou lugares no espaço, mas sim de pontos no espaço-tempo. Um ponto do

espaço-tempo  consiste  em  um  certo  ponto  do  espaço  em  um  certo  instante  do  tempo.

Chamaremos  um ponto  do  espaço-tempo  de  um “evento”.  A cada  evento  atribui-se  uma

quádrupla ordenada de números reais que representa a posição espacial e temporal do evento

em questão. Essa quádrupla numérica deve fornecer todas as informações com base nas quais

a teoria atribuirá propriedades e relações físicas aos eventos. Embora todas as propriedades e

relações espaçotemporais devam ser determinadas através das coordenadas, essas últimas são

dotadas  de  propriedades  e  relações  matemáticas  excedentes que  não  refletem  nenhuma

propriedade fisicamente significativa dos eventos físicos.  A fim de remover essa estrutura

excedente e assim determinar as estruturas fisicamente significativas de uma teoria, devemos

empregar  um  grupo  de  simetria.  O  grupo  de  simetria  determina  quais  propriedades  são

fisicamente  significativas  ao  determinar  quais  propriedades  das  coordenadas  permanecem

invariantes para as transformações do grupo em questão. Assim, podemos dizer que aquilo

que diferencia  uma teoria  do espaço-tempo de  outra,  é  o  grupo que  associamos a  teoria.

Portanto,  contrastaremos  as  teorias  em  questão,  do  ponto  de  vista  de  uma  análise  das

propriedades invariantes para seus respectivos grupos de simetria. Essa argumentação será

desenvolvida em detalhes ao longo do primeiro capítulo.

No segundo capítulo compararemos o grupo de simetria da mecânica de newton e da

relatividade  restrita.  Um aspecto  que  diferencia  esses  dois  grupos  será  central  ao  nosso
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trabalho.  Todas  as  atribuições  temporais  são,  do  ponto  de  vista  da  mecânica  de  newton,

propriedades invariantes que não se alteram na passagem de um quadro de referência para

outro.  Assim,  o  intervalo  de  tempo  que  separa  dois  eventos  determinados,  por  exemplo,

consiste em uma relação invariante para qualquer quadro de referência permitido pela teoria.

De acordo com a  relatividade restrita o modo como as propriedades físicas dos eventos se

“dividem” em propriedades espaciais e propriedades temporais não é invariante para todos os

sistemas de referência que podemos adotar. Na relatividade restrita o intervalo de tempo e a

distância espacial de dois eventos são dependentes do quadro de referência que empregamos.

Outra relação deverá desempenhar nessa teoria um papel análogo à aquele que na mecânica

de newton é desempenhado pelas noções de distância e de intervalo de tempo. Elucidar esse

aspecto da teoria da relatividade é o objetivo central de nosso segundo capítulo.

A teoria da relatividade geral será o objeto de análise de nosso terceiro capítulo. Essa

teoria é dotada de uma série de propriedades lógicas que a tornam única em relação as teorias

anteriores. Não há, propriamente, um grupo de simetria restrito que caracterize as estruturas

invariantes da teoria. A relatividade geral possui como grupo de simetria o grupo de todos os

difeomorfismos, i.e, de todas as transformações contínuas e invertíveis. Nas duas teorias do

espaço-tempo que consideramos no segundo capítulo, o espaço-tempo era dito possuir uma

“curvatura constante”.  Essa curvatura constante  garantiria  uma estrutura métrica universal

para a totalidade do espaço-tempo. Uma tal estrutura métrica seria determinada pelo grupo de

simetria  da  teoria.  Assim  sendo,  quaisquer  quadros  de  referência  dados  se  encontrariam

conectados por um único grupo de transformação. Esse não é mais o caso da relatividade

geral, onde são permitidos quadros de referência em qualquer estado de movimento arbitrário.

No terceiro capítulo,  explicaremos em mais detalhes essas características da teoria geral,  

Central não só ao terceiro capítulo como também a toda a dissertação é a diferença

entre a liberdade de se empregar quadros de referência em certos estados de movimento, que é

expressa pelo princípio de relatividade satisfeito pela teoria, e a liberdade de se passar de um

sistema de coordenadas para outro, por meio de uma regra de transformação de coordenadas.

Em especial pretendemos mostrar que, no contexto da teoria geral da relatividade, o princípio

de  relatividade  geral  não  é  contido  no  princípio  de  covariância  geral.  Uma relação  mais

complexa deverá ser atribuída a esses dois princípios, e essa relação será abordada ao longo

deste trabalho.
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1. A noção de evento e sua conexão com a noção de coordenada

O mundo que a teoria da relatividade apresenta à nossa imaginação é menos um
mundo de “coisas” em “movimento” que um mundo de eventos.  É verdade que
ainda  há  partículas  que  parecem  persistir,  mas  estas  […]  devem  ser  realmente
concebidas como linhas de eventos conectados, como as notas sucessivas de uma
canção. É de eventos que a física da relatividade é feita.  Entre dois eventos não
demasiado distantes um do outro há, tanto na teoria geral quanto na teoria especial,
uma relação mensurável chamada “intervalo”. Esta parece ser a realidade física da
qual  um lapso de tempo e distância no espaço são duas representações mais ou
menos confusas.(Russell, 2005, página 169).

A fim de compreender o papel que as noções de espaço e de tempo desempenham em

uma teoria física, é necessário que consideremos o modo como essas noções se expressam nas

teorias em questão. Atribuímos certos predicados, sejam propriedades ou relações, aos objetos

de  uma  teoria  e  dizemos  que  esses  predicados  são  “espaciais”  ou  “temporais”.  Essas

predicações se dão em função das coordenadas que empregamos para designar os objetos.

Assim, para determinar a distância entre dois corpos, por exemplo, é necessário atribuir-lhes

valores aos quais denominamos de “coordenadas espaciais”. Apenas após uma tal atribuição,

é que submetemos os valores em questão à função real que determina a métrica da teoria do

espaço que empregamos e obtemos, desse modo, um número real que caracteriza uma relação

entre as coordenadas espaciais e, concomitantemente, aos objetos que lhes correspondem.

As coordenadas consistem em ênuplas de números reais. Contudo, à física concerne o

conhecimento do mundo  real e,  consequentemente,  das  relações  entre  os  constituintes  do

mundo real, quaisquer que eles sejam. Relações entre sequências de números devem ser um

interesse  secundário  dos  físicos  e  são  objetos  de  estudo,  propriamente,  dos  matemáticos.

Apesar disso, os métodos e conceitos empregados na matemática encontram ampla aplicação

no nosso conhecimento físico do mundo. É razoável afirmar, assim como fez Einstein1, que a

matemática é a responsável por conferir ao conhecimento da natureza um grau de exatidão

sem  a  qual  ele  jamais  poderia  almejar.  O  enigma  acerca  do  papel  que  a  matemática

desempenha em nosso conhecimento da natureza pode envolver inúmeros aspectos aos quais

não  poderíamos  abordar  nesse  pequeno  trabalho.  Contudo,  um  desses  aspectos  será

particularmente interessante aos nossos propósitos. A mesma relação que é atribuída aos pares

de  ênuplas  coordenadas  através  da  função real  que  determina  a  métrica  de  uma teoria  é

passível  de  uma  dupla  interpretação.  Podemos  interpretar  o  resultado  obtido  como  uma

relação entre as próprias coordenadas, ou como uma relação entre os objetos reais aos quais

correlacionamos com as coordenadas. O mesmo vale para todas as funções e transformações

1 Cf. Einstein, página 147, 2007.
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que  utilizamos  nas  descrições  físicas  e  nas  formulações  de  nossas  teorias.  As  relações

matemáticas entre as coordenadas são, em certa medida, tomadas como representativas das

relações físicas entre os objetos sobre os quais uma teoria física fala. Atribuímos coordenadas

aos objetos com o intuito de estabelecer e expressar relações e propriedades dos próprios

objetos eles mesmos.

Até  aqui  temos falado que as  coordenadas  são  atribuídas  à  “objetos”.  Ao fazê-lo,

empregamos a palavra “objeto” em um sentido tão amplo que inclui qualquer coisa sobre a

qual se pode atribuir um predicado, tal  como uma propriedade monádica ou uma relação.

Diferentes  tipos  de  teorias  versam sobre diferentes  domínios  de objetos.  Um domínio  de

objetos  se  caracteriza  por  um  conceito  sobre  o  qual  todos  os  objetos  do  domínio  são

subsumidos. Assim, o conceito de “número inteiro” caracteriza, por exemplo, o domínio de

discurso de uma teoria dos números. Será importante aos nossos propósitos o fato de que as

teorias que consideraremos nesse trabalho são teorias do espaço-tempo e que o conceito que

caracteriza o domínio de uma teoria do espaço-tempo é o conceito de “evento”. Por isso, o

capítulo que se segue iniciará com uma discussão acerca da noção “evento”. Nesse primeiro

capítulo  questões  ontológicas  acerca  da  natureza  última  de  um  evento  não  devem  nos

preocupar2. O aspecto da noção de evento que será relevante ao nosso primeiro capítulo é o

fato  de  um  evento  distingui-se  de  outro  através  de  suas  propriedades  e  relações

espaçotemporais.

 Apenas se fixarmos univocamente a identidade dos objetos de nossas atribuições é

que podemos  reivindicar  sentido  às  nossas  afirmações;  e  só podemos  determinar  se  uma

afirmação sobre um objeto particular é verdadeira, se determinamos a identidade desse objeto

particular. Do mesmo modo, só podemos saber se duas afirmações se contradizem ou não, se

determinarmos  a  identidade  dos  objetos  sobre  os  quais  as  afirmações  falam.  Pois  duas

afirmações sobre objetos particulares só podem se contradizer no caso de possuírem como

sujeito lógico um e o mesmo objeto. Temos, portanto, que delimitar a identidade dos objetos

2 Para alguns filósofos  um “evento” deve ser compreendido como um tipo de combinação entre um elemento
absolutamente particular e algum tipo de qualidade geral, sendo assim, uma instanciação particular de um
elemento universal. Se empregarmos a palavra “evento” nesse sentido, poderemos  fornecer como exemplo
de um evento um átomo de hidrogênio ocorrendo em um certo lugar no espaço-tempo. Um “lugar” no
espaço-tempo é um elemento absolutamente individual e “átomo de hidrogênio” uma qualidade geral que
pode vir a ser instanciando em diferentes lugares do espaço-tempo. Quando dizemos “questões ontológicas
acerca  da  natureza  última  de  um  evento”,  estamos  pensando  em  questões  acerca  da  natureza  dessas
qualidades gerais e de sua relação para com os elementos individuadores. As reflexões do seguinte capítulo
dirão respeito  apenas aos elementos individuadores  e  não as  qualidades gerais.   Portanto,  por “evento”
compreendemos nada mais do que um ponto do espaço-tempo. A natureza das qualidades que atribuímos aos
pontos nos é indiferente.

6



de nossas sentenças se queremos conferir sentido a elas. Em geral, o papel de delimitar a

identidade de um objeto sobre o qual falamos é desempenhado por aquilo que chamamos de

“parte nominal da sentença”. Atribuímos um nome a um objeto e em seguida combinamos

esse nome com um predicado para formar uma sentença completa. 

Ninguém pode ser impedido de atribuir arbitrariamente qualquer nome para qualquer

objeto. Todos os nossos atos de nomeação poderiam ser feitos de forma totalmente arbitrária.

Mas, um conjunto de nomeações estipuladas de modo puramente aleatório não contribuiria

em nada para que dois falantes competentes consigam identificar mutuamente o sujeito lógico

de suas respectivas afirmações. Se um certo falante decide chamar um objeto por um certo

nome  arbitrário  e  um outro  falante  decide  chamar  o  mesmo  objeto  por  um outro  nome

arbitrário, como eles poderiam determinar se estão falando sobre um e o mesmo objeto ou

dois objetos distintos? Explicações adicionais deveriam ser propiciadas para tornar possível a

identificação  e,  desse  modo,  os  próprios  atos  de  nomeação  seriam  desnecessários.  No

contexto de descrições físicas, onde falamos sobre eventos, a identidade dos objetos de nossas

sentenças pode ser e efetivamente é  determinada por meio da especificação da localização

espacial e temporal do evento sobre o qual falamos.

Não podemos atribuir  a um evento uma posição no espaço ou no tempo, sem nos

remetermos a uma relação entre eventos. Uma data que atribuímos a um certo evento para

especificar quando ele ocorre, só determina uma “posição” na linha do tempo ao expressar

uma relação para com outro evento previamente fixado, por exemplo o nascimento de alguma

personalidade muito importante para a comunidade de falantes que convencionou o sistema

de datas. Considerações análogas valem para o espaço. Então, para distinguir entre os eventos,

temos que identificá-los por meio de suas relações espaciais e temporais para com outros

eventos. O “nome” que designa um evento deve especificá-lo univocamente por meio dessas

relações.  Uma  tal  designação,  contudo,  deve  ainda  envolver  algum  elemento  de

arbitrariedade.  Se tudo o que podemos fazer  para  indicar  a  localização de um evento  no

espaço-tempo é indicar sua relação para com algum outro evento arbitrariamente definido,

então faz-se necessário um primeiro ato de nomeação que é essencialmente arbitrário.

Mesmo que,  em princípio,  os nomes para nossos eventos possam ser aplicados de

modo bastante arbitrário, podemos adotar certas estipulações que atribuem um conteúdo físico

as nossas nomeações. Quando adotamos tais estipulações, empregamos coordenadas que se

aplicam  aos  eventos  relativamente  a  um  sistema  que  definimos  arbitrariamente.  Essas
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coordenadas  não  são  meros  nomes  arbitrários,  mas  símbolos  que  carregam  informações

acerca dos eventos que descrevemos.

Veremos  que  se  a  escolha  de  um sistema  de  coordenadas  deve  ser,  em qualquer

medida, arbitrária, então não é suficiente que fixemos a coordenada própria de um evento para

um único sistema. Devemos fixar, de uma vez por todas, a coordenada própria de um evento

para  todo  e  qualquer  sistema  de  coordenadas  possível.  Para  isso,  basta  que  fixemos   a

coordenada de um evento relativamente a um primeiro sistema e forneçamos a regra conforme

a qual essa coordenada deve se determinar para outros sistemas, segundo suas relações para

com o primeiro.

Um ponto importante do capítulo que se segue é que uma tal regra é internamente

conectada com o conteúdo de uma teoria do espaço. Quando estamos “dentro” de uma teoria

definida, podemos fazer certas perguntas sobre os objetos que descrevemos. Se uma certa

classe de perguntas faz sentido para a teoria, dizemos que ela possui uma certa “estrutura”.

Por exemplo, somente se a geometria que empregamos possui uma “estrutura métrica” é que

podemos nos perguntar pela distância que separa dois indivíduos. Somente se a geometria em

questão possui uma “estrutura afim” é que podemos distinguir uma classe especial de linhas,

as quais denominamos de “retas”, e assim perguntar para qualquer linha dada, se ela cai ou

não  sob  o  conceito  de  “reta”.  Essas  “estruturas  de  sentido”  se  encontram  intimamente

relacionadas às regras de transformação. São essas regras que nos permitem selecionar as

estruturas. As regras de transformação determinam quais as propriedades que são invariantes

para uma determinada geometria. Ao fazê-lo, elas delimitam o escopo de uma geometria: uma

geometria se ocupa apenas daquelas propriedades que são consideradas invariantes para as

transformações.

O  capítulo  que  se  segue  consiste  em uma  exposição  mais  detalhada  do  percurso

argumentativo que fizemos nesses últimos parágrafos. Começamos falando sobre o conceito

de  evento  e  finalizamos  o  capítulo  falando  sobre  como  um  grupo  de  transformações

caracteriza as relações e propriedades que uma teoria atribui aos eventos.

1.1  A noção de evento: os elementos básicos da ontologia

 Se devemos levar em conta as duas teorias da relatividade quando nos perguntamos

sobre o papel que as noções de “espaço” e de “tempo” desempenham, não podemos deixar de

sublinhar  uma  característica  importante  de  ambas  as  teorias.  Já  na  relatividade  restrita

adotamos uma formulação quadridimensional para a teoria física. A relatividade restrita e a
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relatividade  geral  não  são  meramente  uma teoria  do  espaço,  mas  do  espaço-tempo.  Para

parafrasear Robert Geroch: a noção de “evento” (e não a noção de “ponto”) será aquilo que

caracterizará os “blocos básicos de construção” das teorias do espaço-tempo.3 Eventos são os

indivíduos primordiais sobre os quais as teorias físicas falam. Chamaremos de um “evento”

ou “evento físico” aquelas ocorrências para as quais podemos dirigir a pergunta acerca do

lugar onde ocorrem e do momento no tempo quando ocorrem.

Na terminologia de parte fundamental das referências bibliográficas que consideramos

o termo “world-point” é empregado como sinônimo do termo “evento”.  Embora possamos

empregar  os  dois  termos  como  intercambiáveis  na  maior  parte  dos  contextos,  há  uma

distinção sútil entre esses conceitos. A noção de world-point resulta de uma generalização da

noção de “ponto” da geometria ordinária. Um “ponto” no espaço da geometria ordinária é

algo que perdura ao longo do tempo e que envolve três componentes, cada um correspondente

a  uma  das  três  dimensões  do  espaço.  Um  world-point,  por  outro  lado, envolve  quatro

componentes:  adicionamos  uma  componente  temporal  às  três  componentes  espaciais.  O

resultado  é  algo  como um ponto  em uma estrutura  quadridimensional  chamada  “espaço-

tempo”. Um tal ponto não deve ser pensado como apenas um lugar determinado no espaço,

mas antes como um certo lugar em um determinado momento do tempo.

Como já afirmamos, a importância da noção de “evento” reside no fato de que os

eventos  distribuídos  pelo  espaço-tempo  constituem  os  “objetos”  das  teorias  físicas.  Os

eventos são aquilo sobre o quê as proposições físicas falam, aquilo que é descrito quando

descrevemos fisicamente o mundo. Mas em geral, aquilo que ordinariamente chamamos de

“evento” não se reduz, de forma alguma, a um mero ponto sem extensão nem duração. Em

nossa vida ordinária falamos sobre eventos, como a explosão de uma bomba. Mas, sabemos

que a explosão de uma bomba dura pelo menos algumas frações de segundo e se propaga ao

longo de alguma região  no espaço.  O mesmo se aplica  a  todos os  casos  de eventos  que

consideramos quando fazemos física. O movimento de uma partícula é sempre um movimento

de um lugar a outro do espaço e sempre consome alguma quantidade de tempo. Nenhum

evento que faça parte da nossa experiência corresponde exatamente a pontos sem extensão.

Pontos sem extensão dos quais falamos quando formulamos teorias físicas não são exibidos

em nossa intuição.

3 Cf (Geroch, página 03,1978)
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Podemos dizer que um ponto no espaço-tempo é como uma idealização de um evento.

World-points não  possuem,  em certo sentido,  uma extensão no espaço ou tampouco uma

duração no tempo.  Podemos tomar esses “eventos idealizados” como marcando as posições

potenciais dos eventos possíveis no espaço e no tempo. A fim de simplificar nossas expressões

imitaremos a seguinte estipulação de Lawrence Sklar:

Adotaremos  uma  linguagem  tradicional,  porém  enganadora,  e  falaremos  das
localizações de eventos idealizados possíveis como se elas mesmas fossem eventos.
Espaço-tempo é, então, o conjunto de todos os eventos. Mas, isso não quer dizer que
eventos reais, ou mesmo eventos possíveis, são os indivíduos do conjunto que é o
espaço.  Antes,  esses  indivíduos são  localizações  de  possíveis  eventos  que  agora
estamos chamando “eventos”. (SKLAR, 1974,  página 56)

1.2. Espaço e Tempo e a Individualidade de um Evento

 A fim de determinar sobre o que falamos quando predicamos uma certa propriedade

ou relação a um evento, temos que poder distinguir um evento de um outro. As noções de

“espaço”  e  de  “tempo”  equipam  as  teorias  e  linguagens  com  diversos  predicados  que

caracterizam as propriedades e relações dos eventos.  É comum encontrarmos na literatura

filosófica a tese de que tais predicados desempenham o papel de atuar como um princípio de

“individuação”, distinguindo entre si aqueles indivíduos que não possuem quaisquer outras

propriedades  distinguidoras  que não as  que dizem respeito  ao espaço e  ao tempo.  Como

exemplo dessa tese,  citamos parte  de um aforismo do  Tractatus Logico Philosophicus de

Ludwig Wittgenstein: 

Que,  p.ex,  duas  cores  estejam  ao  mesmo  tempo  num  lugar  do  campo  visual  é
impossível e, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores o
exclui.

Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física; mais ou
menos assim: uma partícula não pode ter, ao mesmo tempo, duas velocidades; isso
quer dizer que não pode estar, ao mesmo tempo, em dois lugares, isso quer dizer que
partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas.
(6.3751)

No trecho citado, Wittgenstein afirma que “partículas” que se situam em dois lugares

distintos  ao  mesmo  tempo  não  podem ser  uma  e  a  mesma partícula.  Claro,  a  noção  de

“partícula” não é a mesma noção de “evento” com a qual estamos lidando. Pois, uma partícula

não é “instantânea” tal como um evento. Partículas são corpos temporalmente extensos que se

deslocam ao  longo do  espaço.  Uma mesma partícula  pode  se  encontrar  em dois  lugares

distintos, desde que em dois momentos distintos do tempo. Mas, se pudéssemos “congelar o

tempo”,  por  assim  dizer,  toda  as  partículas  poderiam  ser  identificadas  apenas  por  sua

localização  no  espaço.  Então,  a  noção  de  “tempo”  não  desempenha,  para  a  noção  de
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“partícula”,  o mesmo papel  individuador que desempenha para a  noção de “evento”.  Um

evento distingui-se de outros eventos por meio de sua localização no espaço e no tempo.

Podemos dizer que “dois” eventos são um e o mesmo se eles ocorrem no mesmo lugar no

espaço e no mesmo instante no tempo.

Consideramos dois eventos como sendo “o mesmo” se eles coincidem, isto é, se eles
“ocorrem no mesmo lugar no mesmo tempo”.(Geroch, 1978, página 4)

No momento em que colocamos o problema de estabelecer as condições de identidade

de um evento, temos de enfrentar um certo embaraço. Esse embaraço não é característico

apenas  das  questões  de  identidade  de  eventos,  mas  aparece  quando formulamos  questões

acerca  da  identidade  de  quaisquer  objetos.  A natureza  do  problema parece  ter  sido  bem

capturada por Donald Davidson em “The individuation of Events”:

Quando eventos são idênticos e quando são distintos? Qual critério há para decidir
por  um ou outro em casos  particulares?  Há um embaraço  familiar  em formular
questões  de  identidade  desse  tipo  que  surge  claramente  se  parafraseamos
ligeiramente a questão: quando dois eventos são idênticos? Ou, quando um evento é
idêntico a outro? Parece que apenas uma resposta é possível: nenhum par de eventos
são idênticos, um evento jamais é idêntico a outro. É inútil tentar melhorar a questão
perguntando quando um evento é idêntico a si mesmo pois, novamente, apenas uma
resposta é possível: sempre(Davidson, 1969, página 01).

Quando formulamos um critério de identidade para os eventos, podemos cair em uma

formulação contraditória na qual cometemos o absurdo de afirmar que “dois eventos são um e

o mesmo evento”. Se nos perguntamos quando dois eventos são  idênticos, a única resposta

possível seria “nunca, dois eventos são sempre dois eventos e não um único evento”. Se nos

perguntamos quais eventos são idênticos a quais eventos, a única resposta possível seria: “um

evento é sempre idêntico apenas a si mesmo, pois não pode ser o mesmo que um evento que

não ele mesmo”. Quando citamos Robert Geroch afirmando que consideramos dois eventos

como o mesmo evento se eles coincidem no espaço e no tempo, cometemos o absurdo de

afirmar que “dois eventos são um único evento”. Então, temos de formular a seguinte questão:

como podemos afirmar um critério de identidade para os eventos sem incorrermos em absurdo

e sem sermos triviais? Como podemos nos livrar desta obscuridade?

A indicação geral para uma solução parece também ser fornecida por Davidson. O

autor  sugere  que  substituamos  questões  acerca  de  “identidades”  por  questões  acerca  de

“sentenças sobre identidades”. Não nos perguntaremos pela identidade de dois objetos, mas

pelas condições sob as quais sentenças da forma “a=eb”(onde “a” e “b” são substituídos por

nomes para eventos4) são verdadeiras. Mas, apenas a indicação de Davidson ainda não resolve

4 Diferente de Davidson, emprego a letra “e” subscrita ao sinal de identidade para indicar que se trata de uma 
identidade no sentido ao qual aplicamos a noção apenas para eventos.
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o problema. Se nos perguntamos quando uma sentença “a=eb” é verdadeira alguém poderia

oferecer uma resposta tão trivial e circular quanto a afirmação de que um evento só é idêntico

a si mesmo. Podemos dizer:“a sentença ‘a=eb’ é verdadeira se, e somente se, a sentença ‘a=eb’

é verdadeira”. Quando nos perguntamos pelas condições sob as quais uma sentença da forma

“a=eb” é verdadeira, não estamos, obviamente, interessados em nenhuma sentença tautológica

da forma “p se, e somente se, p”. Estamos nos perguntando por uma definição da noção de

“identidade” quando aplicada a eventos. Para expressar adequadamente uma definição, em

uma linguagem formal, podemos empregar a operação Lambda.  Quando perguntamos pela

definição  da noção de identidade estamos nos  perguntando pelo  objeto intencional  [λ.xy.

R(x,y)] que satisfaz a equação [λ.xy. x=ey] = [λ.xy.  R(x,y)]. Pedimos, então, uma relação

R(x,y) tal que a presença de uma tal relação entre x e y implique necessariamente que as

variáveis x e y possuam como valor um e o mesmo objeto.

A relação R(x,y) deve ser uma relação de equivalência. Ao afirmarmos que uma certa

relação  R(x,y)  é  condição  suficiente  para  “x=y”,  dizemos  que  nenhum  evento  pode  ser

equivalente de um certo modo definido a um outro evento que não ele mesmo. Podemos

chamar afirmações que possuem a forma “R(x,y) ↔ x=y” de “princípios de não duplicação”5.

Segundo J. Bennett, princípios de não duplicação estabelecem que “eventos não podem ser

duplicados de uma certa maneira por outro evento”6. De acordo com Bennett, apenas dois

princípios de não duplicação já foram propostos. O primeiro exemplo que o autor nos fornece

é de Davidson. Davidson propõe que nenhum par de eventos distintos podem satisfazer uma

relação  Rce que  é  definida  como:  “possuir  as  mesmas  causas  e  efeitos”.  Temos  aqui  um

princípio de não duplicação.  Tal  princípio estabeleceria  um critério  de identidade para os

eventos ao determinar que uma sentença “a=b” é verdadeira quando o evento nomeado por

“a” e o evento nomeado por “b” possuem em comum todas as suas causas e todos os seus

efeitos.

Bennett ressalta que frequentemente esta tese de Davidson é acusada de não contribuir

para se estabelecer a identidade de um evento. Isto porque, a fim de poder estabelecer as

causas e efeitos de um dado evento, sua identidade já deve ter sido determinada. Além disso,

segundo o autor, ninguém teria “feito nada de interessante” com a tese de Davidson. A tese

não teria contribuído para nenhuma discussão “metafísica” acerca da natureza de um evento. 

1.2.2 Uma objeção ao critério espaçotemporal de identidade

5 Todas as afirmações atribuídas a Bennett se encontram na página 12 de “What Events Are”.
6 Cf.(Bennett, 2008, página 12)
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Dizemos,  então,  que espaço e  tempo fixam a identidade dos  eventos.  E com isso

queremos dizer que assentimos para uma sentença da forma a=eb se e somente se assentimos

para a afirmação de que a e b coincidem espaçotemporalmente. A relação de coincidência

espaçotemporal deve consistir na definição da relação de identidade quando aplicadas aos

eventos. Mas como se dá a fixação da identidade de um evento? Como atribuímos aos eventos

posições no espaço e no tempo? Todas as atribuições de espaço e de tempo que efetuamos por

meio da linguagem consistem em atribuições de relações. Para distinguir um certo evento B

atribuímos-lhe uma certa relação para com um evento A. Não podemos, portanto, pretender

que a relação seja suficiente para distinguir o evento B se o evento A ele mesmo não for, de

alguma forma, previamente distinguido. Então, claramente, se tentarmos distinguir todos os

eventos de nosso domínio apenas por meio de relações entre estes eventos, caímos em um

regresso ao infinito. Contudo, atribuímos, de fato, relações espaciais e temporais aos eventos.

A fim de atribuir estas relações, os eventos eles mesmos já deveriam ser, de algum modo

distinguíveis.

Podemos,  no  entanto,  levantar  uma  objeção  quanto  a  tese  de  que  os  eventos  se

distinguem por meio de sua localização no espaço e no tempo. A premissa fundamental de

uma tal objeção parece ser adequadamente expressa pelo interlocutor de Leibniz e defensor de

Newton, Clarke, em sua quarta resposta à Leibniz na famosa troca de correspondências entre

os dois autores. Assim nos diz Clarke: 

Duas coisas não deixam de ser duas apenas por serem exatamente semelhantes. As
partes do tempo são tão semelhantes umas as outras quanto são as do espaço e, ainda
assim, dois pontos do tempo não são o mesmo ponto do tempo, nem são eles dois
nomes de um mesmo ponto do tempo (Clarke, 2000, página 29-30).

Em Philosophy of Mathematics and Natural Sciences,  Hermann Weyl, no capítulo I

introduz uma noção que o autor denomina de “indivíduo”. Dizemos que um objeto A de um

domínio é um indivíduo se, e somente se, é possível caracterizar o objeto por meio de uma

propriedade geral pertinente ao domínio em questão que se aplica apenas ao objeto A e a

nenhum outro  objeto  do  domínio7.  Dada essa  definição  do termo,  devemos  dizer  que  os

7 A fim de compreendermos o que é uma “propriedade geral pertinente”, levemos em considerações algumas
das definições de Weyl. Dizemos que uma propriedade é pertinente a um domínio ou sistema de axiomas
quando ela pode ser derivada das propriedades fundamentais do sistema por meio de uma operação inclusa
em uma lista finita de operações lógicas à quais Weyl denomina de “princípios de combinação de relações”.
Uma propriedade  ou  relação  é  chamada  de  “geral”  quando  ela  é  construída  sem o  recurso  ao  quinto
princípio. O quinto princípio estabelece que pode-se construir uma propriedade ou relação a partir de outra
por meio da fixação de uma variável aberta. Podemos, por exemplo, substituir uma das variáveis de uma
relação binária por um nome particular e obter uma propriedade monádica. Tal propriedade, contudo, não
pode ser uma “propriedade geral”, pois é definida em referência à um objeto particular. Assim sendo, pontos
do espaço não podem ser indivíduos, pois nenhuma propriedade geral pode distinguir um ponto de outro.
Apenas propriedades que resultam da fixação de uma variável aberta em uma relação binária é que poderiam
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“pontos” do espaço ao qual nos referimos na construção axiomática de uma geometria, por

exemplo, não são indivíduos, na medida em que toda e qualquer propriedade geral pertinente

a um sistema de axiomas geométricos que se aplica a um certo ponto, se aplica igualmente a

todo e qualquer ponto. O mesmo que Clarke expressa ao dizer que as “partes do espaço são

exatamente iguais”, Weyl expressa dizendo: “pontos do espaço não são indivíduos”.

Os  pontos  do  espaço  só  poderiam  ser  distinguidos  por  meio  de  suas  relações

particulares para com outros pontos. Se “pontos” do espaço e do tempo compartilham todas as

suas propriedades, ou seja, se não são “indivíduos” no sentido que Weyl atribuiu ao termo,

como poderia o espaço e o tempo desempenharem o papel de atuarem como o critério de

identidade para os eventos? Se nenhuma propriedade “interna” distingue dois eventos de tal

modo  que  seja  possível  nos  referir  univocamente  a  estes  por  meio  de  suas  propriedades

distinguidoras, tampouco poderemos nos referir a estes eventos apenas por relacioná-los com

dois  pontos  no  espaço,  já  que  os  próprios  pontos  no  espaço  também  não  possuem

propriedades internas que os distinguem.

O problema a ser levantado aqui é o seguinte: como é possível que espaço e tempo

desempenhem o papel de distinguir os eventos se suas partes elas mesmas não se distinguem

por nenhuma propriedade? Como é que distinguimos entre as diferentes regiões do espaço-

tempo e assim tornamos possível atribuir posições aos nossos eventos por meio de relações?

1.2.3 As coordenadas como solução ao problema da homogeneidade

A resposta de Weyl é clara. A fim de nos referirmos aos “pontos” indistinguíveis do

domínio,  devemos  atribuir-lhes  univocamente  certos  “rótulos”.  Nossos  rótulos  devem

consistir  em símbolos  perfeitamente  distinguíveis  que podem ser  reproduzidos,  tais  como

nomes, números ou ênuplas numéricas:

Como é possível atribuir aos pontos de um campo sinais ou rótulos que poderiam
servir  para  sua  identificação  ou  distinção?  Os  rótulos  devem  ser  símbolos
autogerados[selbsterzeugend], distintivos e sempre reprodutíveis, tais como nomes,
números(ou triplas de números x, y, z,), etc. Apenas após isso ser realizado é que
pode-se  pensar  em  representar  o  espetáculo  do  mundo  efetivamente  dado  pela
construção em um campo de símbolos. Todo conhecimento, embora se inicie com
descrições intuitivas, tende para a construção simbólica(Weyl, 1949,página 75).

Para  distinguir  entre  os  eventos  no  espaço-tempo  atribuímos-lhes  um rótulo.  Esse

rótulo  cumpre  o  papel  de  um nome que  permite  designar  uma “posição  possível  de  um

evento”  no  espaço-tempo.  Nomes  devem  permitir  que  distinguamos  os  objetos  de  um

distinguir os pontos do espaço. Portanto, um ponto só se distinguiria por meio de sua relação para com
outros pontos.
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domínio,  separando  cada  objeto  como  “o  objeto  que  é  designado  por  este  nome”.  A

especificação de um rótulo para um evento pode ser feita de forma inteiramente arbitrária. Em

princípio, ninguém pode ser impedido de atribuir um sinal qualquer para designar qualquer

evento. Podemos atribuir qualquer nome arbitrário para qualquer evento, mas um símbolo

arbitrariamente correlacionado a um evento não forneceria nenhuma informação acerca do

evento que é simbolizado. Um tal símbolo não nos auxiliaria, por exemplo, a indicar para

outros  observadores  físicos  a  qual  evento  estamos  nos  referindo.  Queremos  que  nosso

mapeamento  do  domínio  de  eventos  em  um  domínio  de  símbolos  seja  fisicamente

significativo.  Isto  significa que  queremos que propriedades  e  relações  físicas  dos  eventos

sejam descritas por meio das propriedades e relações dos símbolos que empregamos para

designá-los.  Então,  algumas convenções adicionais  devem ser  acrescentadas  se desejamos

fornecer algum conteúdo físico significativo as atribuições de rótulos.

Primeiramente, se devemos especificar cada evento no espaço-tempo univocamente,

precisamos  designá-los  por  meio  de  quatro  valores.  Chamemos  estes  quatro  valores  de

x1,x2,x3,x4. Também não podemos utilizar uma variedade de símbolos qualquer como domínio

de variação de x1,x2,x3,x4.  Em geral  empregamos o conjunto dos números reais  ou algum

subconjunto  desse  como o  domínio  de  variação  das  variáveis.  Além disso,  não  devemos

distribuir arbitrariamente números reais para os eventos. A distribuição deve ser baseada em

um método de projeção. Os três primeiros valores x1, x2 e x3  são fixados com a ajuda de um

bastão de medida. Fixamos uma origem arbitrariamente escolhida e a essa origem  atribuímos

o valor zero para x1,x2 e  x3.  Os eventos  na vizinhança do nosso ponto de origem devem

receber números reais de acordo com a sua distância e direção em relação à origem.

Imaginemos um contínuo unidimensional  idealizado tal  como uma reta.  Queremos

distinguir  entre os diversos “pontos” da reta.  Cada ponto na reta será designado por uma

coordenada x1.  A fim de  implementar  um sistema de  coordenadas  em uma reta  devemos

definir arbitrariamente um ponto de origem O para o qual x1=0. A fim de fixar uma unidade de

medida temos de escolher arbitrariamente um segundo ponto E. Atribuiremos ao ponto E a

coordenada x1=1. Fixado uma unidade de medida OE, podemos atribuir um número real x1.

O número real x1 indica a proporção entre a distância OP e a distância OE e a direção

do ponto P em relação a origem O(se x1 é negativo P está a esquerda de O, se x é positivo P

está a direita). Estender para o caso onde não lidamos com uma reta unidimensional com o

espaço de três dimensões é trivial.
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Notamos coincidências entre as extremidades do nosso bastão de medida e os eventos

e  com  base  nessas  coincidências  atribuímos  aos  eventos  valores  x1,  x2  e  x3.  Estes  três

primeiros valores fornecem uma informação acerca da localização espacial dos eventos. Um

método  semelhante  é  empregado  para  atribuirmos  um  quarto  valor  x4.  Empregamos  um

“relógio” e notamos a coincidência temporal(simultaneidade) entre os estados do relógio e os

eventos a serem considerados.

Quando  atribuídas  por  meio  deste  método,  as  coordenadas  não  são  “fisicamente

vácuas”. Pelo contrário, elas expressam uma resposta à pergunta “onde e quando?” que pode

ser dirigida a um evento físico. Os valores x1, x2 e x3 que atribuímos a um evento expressam

uma informação acerca  da localização espacial  do evento.  O valor  x4  alguma informação

acerca do instante no qual o evento ocorre. Quando estabelecemos a convenção de atribuir um

rótulo x4  aos nossos eventos por meio da leitura de um relógio, atribuímos um método de

verificação à pergunta pelo “instante” de um evento e assim fornecemos um significado físico

para a coordenada x4. A coordenada x4  que corresponde a um certo evento é estabelecida por

meio de uma comparação entre eventos observáveis. O mesmo é válido, mutatis mutandi, para

as atribuições espaciais.

Na mecânica clássica, assim como na relatividade restrita, as coordenadas de espaço
e tempo possuem um significado físico direto. Dizer que um ponto-evento possui a
coordenada  X1  igual  à  x1  significa  que  a  projeção  do  ponto  no  eixo  de  X1,
determinada  por  bastões  de  medida  em  acordo  com  as  regras  da  geometria
euclidiana, é obtida por mensurar um dado bastão(a unidade de medida) x1 vezes da
origem  das  coordenadas  até  o  eixo  de  X1.  Dizer  que  o  ponto  evento  possui  a
coordenada X4 igual á t significa que um relógio padrão, feito para medir o tempo
em  uma  unidade  definida,  e  que  é  estacionário  relativamente  ao  sistema  de
coordenadas e praticamente coincidente no espaço com o evento, terá mensurado t
períodos na ocorrência do evento(Einstein, 1916, página 151, tradução minha).

Apesar de, no início do trecho citado, Einstein restringir a validade de sua afirmação

acerca do significado físico das coordenadas à mecânica clássica e à teoria da relatividade

restrita, podemos dizer que este procedimento não foi alterado em nada, mesmo na teoria da

relatividade  geral.  Nessa  teoria  apenas  acrescentamos  a  ressalva  de  que  uma  tal

coordenatização só é significativa para vizinhanças suficientemente pequenas do ponto de

origem. 

1.3 A generalidade da atribuição de coordenadas

Ao  introduzir  a  noção  de  sistemas  de  coordenadas  não  foi  possível  evitarmos  o

emprego da palavra “ponto”. Mas, nem mesmo Weyl, para quem “Um verdadeiro continuum
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é simplesmente algo conectado em si mesmo e não pode ser dividido em partes separadas;

isso contradiz sua natureza”8, evitou. O que é importante aos nossos propósitos é que aquilo

que tratamos como ponto do espaço-tempo consiste em um evento físico possível dotado de

extensão  espacial  e  duração  temporal  e  não  em  um  ponto  ideal  e  indivisível.  Como  já

afirmamos,  nenhum evento  real  corresponde  exatamente  a  pontos  inextensos  do  espaço-

tempo.

Se alguém nos informa que uma certa explosão ocorreu, podemos lhe fazer perguntas

a fim de obter informações sobre os aspectos espaciais e temporais da explosão. Se estamos

satisfeitos com as respostas dizemos que sabemos, por exemplo, “em que lugar” ou em “qual

hora” a explosão ocorreu. Dizer que “sabemos onde e quando a explosão ocorre” significa

dizer que estamos aptos a responder questões acerca da localização espacial e temporal da

explosão.  No  contexto  de  nossa  vida  comum  ficamos  satisfeitos  com  afirmações

relativamente gerais acerca do lugar e do momento da explosão. Dizemos que ela ocorreu em

uma determinada rua, aproximadamente em determinado horário, etc. Se toda a informação

que  possuímos  acerca  da  localização espacial  do  evento  são  atribuições  desse  tipo  então

possuímos  apenas  certos  critérios  gerais  que  nos  permitem  descartar  certas  atribuições

alternativas. Por exemplo: se tudo o que sabemos é que a explosão ocorreu na “rua A26”

então sabemos que ela não ocorreu na “rua B16”, mas não sabemos dizer  se ela ocorreu

próximo a uma extremidade da rua ou próxima ao meio da rua. Naturalmente, o mesmo se

aplica para o tempo. Podemos saber que um evento ocorreu em algum momento ao longo de

um  certo  intervalo  sem,  contudo,  saber  determinar  um  intervalo  que  nos  forneça  uma

informação mais precisa acerca de quando o evento em questão teria ocorrido.

Em geral, no contexto de uma descrição física rigorosa, fazemos a exigência de uma

maior precisão nas determinações espaçotemporais do que no contexto de nossa vida comum.

Ainda assim, em princípio as mesmas considerações também se aplicam. As atribuições de

posição  no  espaço  e  no  tempo  por  meio  da  coordenatização  se  baseiam no processo  de

verificação por meio da medição. Mas, mesmo a mais rigorosa medição não nos fornece um

“ponto indivisível e exato” que atribuiríamos aos processos e eventos considerados. Dizemos

que  todo instrumento  de  medida  possui  uma “margem de  erro”.  Então,  por  meio  de  um

instrumento  de  medida,  aferimos  apenas  que  certo  evento  se  encontra  dentro  de  um

determinado  intervalo.  A  extensão  do  intervalo  é  determinada  pela  precisão  de  nosso

8 (Weyl, 1921: quoted in van Dalen, 1995, p. 160)
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instrumento, a sua margem de erro, que deve ser previamente conhecida. Quando atribuímos

uma quádrupla coordenada a um evento estamos tratando indistintamente os momentos do

intervalo  que  aferimos  por  meio  de  nossos  instrumentos  de  medida.  Desconsideramos  a

extensão de um intervalo e o tratamos como um ponto sem extensão. Fazemos isso de acordo

com a precisão de nossos instrumentos ou com as exigências da teoria. Essas imprecisões das

determinações não se devem meramente a uma imperfeição empírica de nossos instrumentos

de  medida,  mas  ao  conceito  de  número  real  e  sua  relação  intrínseca  com o conceito  de

medição.

Em  um  contexto  astronômico  pode  ser  necessário  que  tratemos  até  mesmo  uma

galáxia inteira, com todos os seus muitos bilhões de estrelas e planetas como se fosse um

ponto sem extensão no espaço. É o que fazemos quando, por exemplo, dizemos que uma certa

galáxia se encontra à 3 milhões de anos-luz de uma outra galáxia. A relação de distância é

uma relação entre dois pontos e não entre duas áreas. Quando atribuímos distâncias entre

galáxias, tratamos elas como pontos indivisíveis. Claro, o mesmo acontece quando estamos

considerando distâncias em escalas menores.

1.4 O significado das coordenadas

O físico não tem que ter em mente apenas o objeto mensurado ele mesmo, mas
também  as  condições  particulares  da  medição.  A  teoria  distingue  entre
determinações  físicas  e  juízos  que  resultam  de  mensurações  em  sistemas  de
referência em repouso e em movimento, e  ela  enfatiza o fato de que antes  que
determinações, que foram adquiridas de diversos sistemas de referência, possam ser
comparados umas com as outras, um princípio metódico universal de transformação
e permutação deve ser dado. Para cada medição objetiva, deve ser adicionado um
certo  indíce  subjetivo,  que  faz  conhecer  suas  condições  particulares,  e  apenas
quando isto  ocorrer  ele  pode ser  utilizado  em conjunto com outras  construções
científicas da representação total da realidade, na determinação das leis da natureza,
e ser combinado com esses outros em um resultado unitário.(Cassirer, 1953, página
358)

Atribuímos coordenadas aos eventos e assim passamos a distinguir  cada evento de

acordo com suas propriedades distintivas. Quando as coordenadas são atribuídas por meio de

instrumentos  de  medida,  isto  é,  “segundo as  regras  da  geometria  euclidiana”  para  usar  a

expressão empregada por Einstein no último trecho do físico que citamos, não tratamos cada

ênupla coordenada como meros nomes rígidos arbitrários, atribuídos um a um aos eventos do

domínio. Antes, apenas a origem é, fundamentalmente, definida de modo arbitrário e todas as

outras coordenadas são atribuídas aos eventos sistematicamente de acordo com o método de

atribuição que estipulamos e  que confere significado a tais  atribuições.  As atribuições de

coordenadas cartesianas expressam uma relação entre os eventos mensurados e o ponto de
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origem arbitrariamente  definido.  Essa  relação  é  expressa  em termos  de  uma  unidade  de

medida que, assim como a origem, é arbitrariamente definida. Na seção seguinte pretendemos

mostrar  que  atribuições  de  coordenadas  cartesianas  são  mais  semelhantes  a  descrições

definidas do que propriamente a nomes.

1.4.1 Ênuplas coordenadas e descrições definidas

Retornemos ao exemplo da linha reta que utilizamos quando discutíamos a relação

entre as coordenadas e a individualidade de um evento. Lá, pedimos para fixar um sistema de

coordenadas Q em uma linha reta euclidiana. O sistema de coordenadas Q se definia como

uma origem O arbitrariamente estipulada e um segundo ponto E que, em conjunto com a

origem O, formava a unidade de medida OE. Todo ponto P pertencente a reta recebia uma

coordena  x1 relativamente  ao  sistema  Q.  Essa  coordenada  expressava  a  relação  entre  o

intervalo OP e o intervalo OE.  Vamos definir o sistema de coordenadas  Q como um par

ordenado <O,E>; podemos nos referir à coordenada x1 de um certo ponto P para um sistema Q

por meio da expressão Q(P).  O sistema Q pode então ser  visto como uma operação que

mapeia um ponto P em um número real. 

Uma vez realizado o processo de coordenatização, podemos representar afirmações

sobre os eventos no espaço-tempo por meio de afirmações sobre números reais. Em nosso

exemplo da reta, por exemplo, relações entre os distintos pontos da reta são representadas por

meio de certas relações entre as coordenadas que correspondem aos pontos, relativamente a

um  certo  sistema  de  coordenadas  arbitrariamente  implementado.  Por  meio  desta

representação,  as  coordenadas  proveem uma série  de  informações  acerca  dos  pontos  que

designam.

Uma  certa  ênupla  coordenada  se  comporta  logicamente  de  forma  análoga  a  uma

descrição definida. Em uma descrição definida procuramos designar univocamente um certo

objeto do domínio por meio de uma coleção de propriedades que são satisfeitas apenas pelo

objeto  que  desejamos  designar.  Em certas  descrições  definidas  nos  referimos  a  um certo

objeto  determinado  segundo um certo  conjunto  de  propriedades  monádicas,  já  em outras

descrições definidas nos referimos a um certo objeto por meio de sua relação com um outro

objeto determinado, ao qual nos referimos por meio de um nome singular propriamente dito.

É o que acontece quando nos referimos ao número dois por meio da expressão “o número que

é o sucessor do sucessor de zero”. Quando utilizamos o sistema Q para nos referir a um ponto
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ou intervalo da reta nos referimos a este por meio de suas relações com o ponto de origem. O

ponto de origem foi arbitrariamente nomeado como o ponto zero. Todo e qualquer ponto da

reta é nomeado por meio de sua relação não totalmente arbitrária com o ponto zero. Esta

relação se expressa por meio da unidade de medida que também definimos arbitrariamente. 

1.4.2 As coordenadas devem tornar possível a interlocução 

A razão pela qual atribuímos as coordenadas é “identificar e distinguir” os eventos no

espaço-tempo. Esta identificação é como uma substituição de um evento pela coordenada que

o representa em nosso sistema de coordenadas. No entanto, a atribuição de coordenadas não

cumpriria  propósito  algum  se  não  tornasse  possível  que  diferentes  interlocutores  físicos

identificassem algum evento como o mesmo evento sob o qual eles falam. A fim de avaliar a

contribuição  das  coordenadas  para  a  identificação  de  um  evento,  em  uma  situação  de

interlocução, devemos levar em conta não apenas um único sistema de coordenadas, mas o

sistema de coordenadas implementado por todo interlocutor físico em questão.

Sistemas  de  coordenadas  cartesianas  no  espaço-tempo  são  como  linguagens  onde

eventos  são  designados  por  meio  de  números  reais.  Se  sabemos  o  significado  de  duas

expressões pertencentes à duas linguagens distintas,  então sabemos se as duas expressões

significam o mesmo ou não. E se elas significam o mesmo, então podemos traduzir uma pela

outra. A tradução é um mapeamento de um termo significativo de uma linguagem em um

termo  significativo  de  outra  linguagem. O  mesmo  se  aplica  quando  consideramos  dois

sistemas de coordenadas. Para saber se duas quádruplas coordenadas em dois sistemas de

coordenadas K e K’ designam um e o mesmo evento ou dois eventos distintos, isto é, se são

sinônimas ou não, temos de saber como uma atribuição de coordenada se traduz do sistema K

para o sistema K’ e vice-versa.

 Fixar a regra de tradução entre dois sistemas de coordenadas pode ser uma tarefa

simples, se consideramos um caso simplificado tal como a reta que estamos utilizando como

exemplo.  Imaginemos que  alguém fixa  em nossa  reta  euclidiana  um segundo sistema Q’

qualquer  que  consiste  no  par  ordenado  <O’,E’>.  Imaginemos  que  essa  fixação  seja

inteiramente  arbitrária.  Agora  coloca-se  a  questão:  como podemos  determinar  o  valor  da

coordenada do mesmo ponto P no sistema Q’? Como podemos expressar a relação entre a

coordenada Q(P) e Q’(P)?

Primeiramente devemos determinar a relação entre os sistemas Q e Q’. Saber qual a

relação entre Q e Q’ é saber qual a relação entre os componentes dos pares ordenados por
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meio dos quais Q e Q’ foram definidos. Se chamarmos de  “α” a medida do intervalo OE

quando mensurado por meio do intervalo O’E’ e por “β” entendermos o valor da coordenada

no sistema Q’ para o ponto de origem O do sistema Q, então a conexão entre as coordenadas

Q(P) e Q’(P) se expressa por meio da seguinte regra de transformação: Q'(P)= α.Q(P)+β9 . As

quantidades α e β expressam a “posição relativa dos nossos sistemas de coordenadas”. Tais

quantidades são uma representação, relativa ao sistema Q’ , dos elementos do par ordenado

que define o sistema Q. Elas expressam, assim, a relação entre estes dois sistemas.

A  regra  de  transformação  que  fornecemos  serve  como  a  lei  de  tradução  das

coordenadas de um certo ponto P para dois sistemas de coordenadas quaisquer implementados

em uma linha reta Euclidiana. Claro, estipular a regra de transformação que correlaciona dois

sistemas de coordenadas implementados no espaço-tempo para tornar possível a descrição dos

eventos  físicos  reais  é  uma tarefa  muito  mais  complicada.  Assim que  consideramos  dois

observadores  em estado  de  interlocução  se  comunicando  por  meio  das  coordenadas  que

atribuíram a certos eventos, vemos que as coordenações instauradas pelo método de medição

fornecem pouca ou nenhuma informação acerca dos eventos eles mesmos, se abstrairmos das

condições nas quais a medição é realizada.

Essa dependência de nossas medições e seus resultados em relação as condições nas

quais a medição é efetuada não se deve apenas a “margem de erro” de nossos instrumentos de

medida, a unidade de medida adotada ou mesmo a origem escolhida. As condições físicas

relevantes  incluem aspectos  como  pelo  menos  aqueles  que  dizem respeito  ao  estado  de

movimento  do  observador  em  relação  ao  evento  observado.  Quando  falamos  em  um

“observador” ou “interlocutor” não nos referimos a algo como uma mente humana ou uma

consciência, mas a certas condições físicas nas quais poder-se-ia encontrar, em princípio, todo

e  qualquer  observador.  Tais  “condições”  são  aquilo  que  chamamos  de  um  “quadro  de

referência”. Um quadro de referência é um conjunto de definições básicas que atuam como

um  padrão  relativamente  ao  qual  faz  sentido  a  aplicação  de  determinações  espaciais  e

temporais.

1.4.3 Quadro de referência e sistema de coordenadas

Não é raro encontrarmos na literatura os termos “quadro de referência” e “sistema de

coordenadas” sendo empregados como sinônimos. Esse modo de usar estas noções não é,

contudo,  desprovido de controvérsias.  Podemos encontrar,  por exemplo,  uma acusação de

9  A regra de transformação que fornecemos, bem como o exemplo do sistema de coordenadas implementados 
em uma reta são de Weyl (Weyl, 1949, p.76). 
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Banesh Hoffmann segundo à qual Einstein estaria confundindo diversas noções ao acreditar

que o princípio de covariância geral expressaria a relatividade de todos os movimentos e que,

portanto, conteria em si o princípio de relatividade geral. Dentre estas noções estariam aquelas

de “quadro de referência” e de “sistema de coordenadas”10.

Empregaremos o termo “sistema de coordenadas” em uma acepção mais restrita do

que aquela que conferimos à noção de “quadro de referência”. Um sistema de coordenadas é

um  sistema  de  atribuições  de  símbolos  numéricos  para  os  objetos  de  nosso  domínio.

Mapeamos os objetos do nosso domínio em um conjunto de números reais a fim de poder

indicar os objetos univocamente. Um quadro de referência, por outro lado, é um conjunto de

decisões iniciais as quais devemos fixar a fim de implementar um sistema de coordenadas. De

forma análoga ao modo como necessitamos fixar arbitrariamente um ponto de origem para o

nosso sistema de coordenadas, temos também de nos pronunciar sobre quais corpos estão em

repouso e quais estão em movimento em relação ao sistema. Normalmente, esta determinação

é feita especificando-se um certo corpo cujo estado de movimento é dito coincidir com o

estado de movimento do sistema e que portanto, deve, dentro do sistema, ser chamado de “em

repouso”. Todos os movimentos podem, então, ser descritos como movimentos em relação a

esse  corpo  que  é  fixado  em  relação  aos  nossos  sistemas  de  coordenadas.  Uma  tal

especificação  do  estado  de  movimento  de  um  sistema  de  coordenadas  é  aquilo  que

chamaremos de uma escolha de um “quadro de referência”.

A noção de “quadro de referência” assim empregada é mais geral do que a de “sistema

de coordenadas”.  Podemos implementar diversos sistemas de coordenadas em um mesmo

quadro  de  referência.  Para  isto  devemos  apenas  introduzir  alguma  transformação  de

coordenadas que efetue um remapeamento das coordenadas nos objetos do domínio, sem com

isso alterar nossas atribuições de estados de movimento aos corpos mensurados. Diremos,

portanto, que um sistema de coordenadas é implementado em um certo quadro de referência.

O quadro de referência de um sistema de coordenadas é aquilo que determina o estado de

movimento do sistema de coordenadas em relação aos eventos, processos e partículas, que

consideramos na descrição do mundo físico.

1.5 Quadro de referência e objetividade

10 Logo após a frase: “And as for the principle of general covariance, Einstein’s belief that it expressed the
relativity of all motion was erroneous”. Hoffmann coloca uma nota de rodapé que diz: “This belief was
based  on  a  confusion  between,  among  other  things,  coordinate  systems  and  reference  frames’’.  Cf.
(Hoffmann, 1972, página 127)
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A  fim  de  fixar  aquilo  que  compreendemos  por  “objetividade”  utilizaremos  a

caracterização desta noção que é fornecida por Hermann Weyl no capítulo “The problem of

relativity” em “Philosophy of mathematics and natural sciences”. Nesse texto Weyl começa

caracterizando a “objetividade” como uma norma à qual nossos conhecimentos estão sujeitos.

A objetividade é um critério para determinar se teorias são ou não aceitáveis de acordo com

sua conformidade ou não conformidade com o critério.

A primeira formulação do autor para o conceito de “objetividade” é negativa. Weyl

afirma que se falhamos em mencionar explicitamente em um certo enunciado algum fator

contingente cuja variação altere não só o significado como também o valor de verdade do

enunciado,  então  não  podemos  reivindicar  significância  objetiva  para  o  enunciado.  Um

exemplo que Weyl fornece é o caso de Epicuro, que segundo o autor considerava a direção

vertical como objetivamente distinguível de todas as outras direções. Isto porque todo corpo

físico, quando largado cai em uma direção específica, que é a direção vertical. Mas, se por

“vertical” entendemos a direção na qual um corpo cai quando é solto livremente no espaço,

qualquer  enunciado  que  contenha  o  termo  “vertical”  será  elíptico.  Podemos  trocar  a

formulação da proposição que diz que um corpo cai na direção vertical por uma formulação

não elíptica, dizendo: “O corpo A cai na direção da gravidade em um certo ponto P”. Ora,

sabemos que o campo gravitacional em um certo ponto não pode ser estabelecido a priori,

mas depende da distribuição de matéria pelo espaço e só pode, portanto, ser estabelecido por

uma investigação empírica. Nesse caso o enunciado de que um corpo é vertical falha em ser

objetivo se não mencionamos um certo fator contingente do qual depende o significado do

enunciado,  a  saber,  a  direção  da  gravidade  em  um  certo  ponto. A objetividade  é  uma

característica de um enunciado que não diz respeito apenas as suas propriedades lógicas, mas

depende em certa medida da experiência.

Segundo Weyl, existem duas principais fontes para o erro de se tomar um enunciado

como objetivo, quando ele de fato não o é. (1) Falhamos em reconhecer que certos fatores

circunstanciais são determinantes para o significado de nossos enunciados e (2) ainda que

reconheçamos tais fatores, não investigamos de forma adequadamente cuidadosa se a verdade

dos nossos é afetada pela variação dos fatores circunstanciais.

Algo  análogo  ao  caso  de  Epicuro  e  o  termo  “vertical”  acontece  com  todas  as

determinações  espaciais  e  temporais.  A fim de  nos  referirmos  a  um evento  por  meio  do

“ponto” no espaço-tempo que o evento ocuparia, temos de designá-lo por uma sequência de
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coordenadas.  Vimos  que  uma  tal  designação  depende  de  um  sistema  de  coordenadas

arbitrariamente definido. Se não mencionamos aqueles fatores do sistema de coordenadas que

influenciam  no  significado  e  na  verdade  das  atribuições  então  não  podemos  atribuir

significância  objetiva  para  nossos  enunciados.  Apenas  quando  estamos  cientes  de  que  a

variação nos fatores contingentes em nada altera a validade de nossos enunciados, possuímos

o direito de reivindicar validade objetiva esses11. A fim de evitar o primeiro erro que nos induz

a tomar como objetivo um enunciado que não o é, devemos reconhecer o quadro de referência

como um fator relativamente ao qual as determinações de espaço e de tempo adquirem um

significado determinado. 

Mesmo que reconheçamos a dependência do significado dos enunciados em relação a

um sistema de referência determinado e assim consigamos evitar a primeira fonte de erro,

temos de evitar a segunda. Para reconhecer se e como a verdade de nossos enunciados com

determinações espaciais e temporais é afetada pela escolha de um certo sistema de referência

temos de possuir uma informação acerca de como as coordenadas de um evento variam por

uma variação no sistema de referência. Essa informação é fornecida pela lei de transformação

que rege o modo como os enunciados devem ser traduzidos na passagem de um sistema de

referência para um outro sistema de referência definido. 

Ainda mais fundamental do que a objetividade de um enunciado ou de uma sentença é

a  objetividade  de  uma  propriedade.  Uma  sentença  só  pode  ser  objetivamente  válida,  no

sentido  de  Weyl,  se  todas  as  propriedades  envolvidas  na  sentença  forem,  por  sua  vez,

objetivamente válidas. Mas como separamos entre aquelas propriedades espaço-temporais que

são objetivamente válidas e aquelas que não o são? A resposta a esta questão que está presente

no texto de Weyl  que mencionamos e também na teoria da relatividade são derivadas  do

Erlanger Progamm de Felix Klein.

1.5.1 O Programa de Erlangen

“Erlanger Progamm” nada mais é do que o nome pelo qual ficou conhecido um texto

do  matemático  alemão  Felix  Klein12.  Nesse  texto,  Klein  procurar  fornecer  uma  unidade

sistemática para a multiplicidade de geometrias desenvolvidas no século XIX por meio de

11(Weyl, 1949, página 72 )

12 O  verdadeiro  nome  do  texto  é  Vergleichende  Betrachtungen  über  neuere  geometrische  Forschungen.
Empregamos, aqui, uma tradução para o inglês intitulada:  A Comparative Review of Recent Researches in
Geometry.
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uma abordagem grupo teorética. A ideia central de Klein foi a de caracterizar cada geometria

por meio de um conjunto de propriedades e relações às quais são tratadas como propriedades

objetivas  dentro da geometria  em questão.  Este  conjunto de propriedades,  por sua vez,  é

caracterizado  por  conter  aquelas  propriedades  que  permanecem  invariantes  para  as

transformações de um certo grupo de transformação. Um grupo de transformações consiste

em um sistema de transformações que exibe a seguinte propriedade: qualquer transformação

obtida  pela  combinação  de  transformações  que  pertencem  ao  sistema  é  também  uma

transformação  pertencente  ao  sistema.13 A  cada  geometria  atribuímos  um  grupo  de

transformação que denominamos, no vocabulário de Klein, de “grupo principal”. O conceito

de “propriedade geométrica” pode então ser definido como “uma propriedade invariante para

qualquer transformação do grupo principal”. A abordagem de Klein nos fornece um método

para discernir entre as propriedades de uma figura ou “estrutura espacial” que são tratadas

como  objetivas  em  uma  determinada  geometria  daquelas  que  não  são.  Chamamos  de

“objetivas”  aquelas  propriedades  que  são  invariantes  para  o  grupo de  transformações  do

grupo principal. Cada geometria se ocupa daquelas propriedades que permanecem invariantes

para as transformações do grupo associado à geometria. Assim, uma geometria é uma teoria

dos invariantes para um certo grupo de transformações.

Existem transformações espaciais  para as  quais  as  propriedades geométricas  das
configurações no espaço permanecem completamente inalteradas.[...] A totalidade
de  todas  essas  transformações  designamos  como  o  grupo  principal  de
transformações  espaciais;  propriedades  geométricas  não  se  alteram  pelas
transformações do grupo principal. E, conversamente, propriedades geométricas são
caracterizadas pela sua invariância sob transformações do grupo principal.(KLEIN,
1892-1893, página 04).

1.5.2 Automorfismos e relações de equivalência

O que caracteriza uma transformação pertencente ao grupo principal  de uma dada

geometria  é  que  qualquer  figura  ou  “configuração  espacial”  que  é  submetida  a  uma

transformação  pertencente  ao  grupo  principal  permanece  indistinguível,  em  termos  das

propriedades de uma dada geometria, antes e depois da transformação. Por isso, aquilo que

Felix  Klein  denomina  de  “grupo  principal”,  denominaremos  de  “grupo de  simetria”.  Por

“simetria” entendemos uma relação de equivalência que um par de configurações espaciais,

ou  espaço-temporais,  possuem,  em termos  de  uma  dada  teoria.  Um grupo  de  simetria  é

formado  sempre  por  transformações  que  podemos  chamar  de  “automorfismos”.  Um

13 Klein, 1892-1893, página 3.
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automorfismo é um mapeamento isomorfo do domínio de pontos em si mesmo. Dizemos que

uma transformação é isomorfa quando ela é um mapeamento um a um de um domínio em si

mesmo ou em outro domínio que preserva as relações entre os elementos antes e depois da

transformação. Assim sendo, um automorfismo nada mais é do que um isomorfismo no qual o

domínio e o contradomínio da transformação são um e o mesmo.

Se  as  operações  do  grupo  de  automorfismos  devem  expressar  uma  relação  de

indistinguibilidade  entre  os  objetos  do  domínio,  então  elas  devem  possuir  algumas

propriedades  lógicas.  Tais  propriedades  correspondem  às  propriedades  lógicas  que

caracterizam  uma  relação  de  equivalência.  Nos  parágrafos  que  se  seguem  tentaremos

explicitar  como as propriedades  lógicas  características  de uma relação de equivalência  se

refletem  em  propriedades  lógicas  características  dos  grupos  de  transformação  que

empregamos.

Toda relação de equivalência é simétrica. Isto significa que se um certo objeto  α do

domínio  satisfaz  uma  relação  de  equivalência  R  para  com  um  outro  objeto  β,  então,

inversamente β satisfaz a relação R para com α ou, dito formalmente: R(α,β) → R(β,α). Se α e

β são dois “pontos” ou duas configurações e R consiste na relação de indistinguibilidade em

termos das propriedades pertinentes à geometria que consideramos, então o fato de o par

ordenado <α,β> satisfazer a relação R(x,y) significa que há uma transformação pertencente ao

grupo  de  automorfismos  que  leva  α em β.  Conversamente  R(β,α)  implica  que  uma

transformação  β → α pertence ao grupo de automorfismos. E uma vez que a relação R é

simétrica, deve valer a seguinte inferência: R(α,β) → R(β,α). Isso quer dizer que se uma certa

transformação pertence ao grupo de automorfismos, então a inversa de uma tal transformação

também pertence ao grupo de automorfismos. 

Toda  relação  de  equivalência  é  também uma  relação  reflexiva.  Se  a  relação  R  é

reflexiva,  então  todo  objeto  do  domínio  satisfaz  a  relação  R  para  consigo  mesmo.

Correspondentemente, todo grupo de automorfismos inclui, por definição, uma transformação

nula que mapeia um elemento sobre si mesmo.

Por  fim,  toda  relação  de  equivalência  é  transitiva.  Sejam  α,β e  γ três  objetos  do

domínio; uma relação R(x,y) é transitiva se, e somente se, α satisfazer a relação R para com β

e  β,  por sua vez,  satisfazer  a  mesma relação para com  γ implicar  necessariamente que  α

também satisfaz a relação R para com γ14. No vocabulário “operacional”, dizemos que se uma

14 Formulado em cálculo de predicados: (R(α,β) ^  R(β,γ)) → R(α,γ)
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transformação  T que  leva  de  α em  β pertence  ao  grupo  de  automorfismos e  uma  outra

transformação  T’ de  β em  γ também pertence ao grupo de automorfismos,  segue-se que a

transformação composta TT’ que leva de α em γ também pertence ao grupo de automorfismos.

Isto decorre diretamente da definição de Grupo que fornecemos, que foi retirada diretamente

do texto de Klein.

1.5.3 Automorfismos e transformações de coordenadas

Há, em geral, duas maneiras distintas de se utilizar uma regra de transformação. As

regras de transformação pressupõe as coordenadas como condição de possibilidade de serem

definidas. Representamos uma regra de transformação por meio de uma função que possui

como domínio e  como contradomínio o conjunto de nossas coordenadas  numéricas.  Uma

função  expressa  uma  relação  entre  dois  elementos.  Mas,  podemos  nos  perguntar  se  os

elementos  que  pretendemos  relacionar  pela  transformação  são  os  objetos  físicos(ou

geométricos) sobre os  quais  falamos quando descrevemos o mundo,  ou se são apenas os

próprios  rótulos  que  atribuímos  aos  eventos  para  tornar  possível  descrevê-los.  Em

conformidade com a terminologia de John Stachel, dizemos que uma regra de transformação

pode ser interpretada de modo “passivo” ou “ativo”15. 

 Na  interpretação  passiva  de  uma  transformação  ela  é  interpretada  como  uma

transformação de coordenadas.  Uma transformação de coordenadas expressa uma conexão

entre as coordenadas anteriores e posteriores à transformação. Podemos dizer que em uma

transformação passiva as coordenadas não são propriamente usadas para substituir um evento,

mas  meramente  mencionadas.  Quando  empregamos  passivamente  uma  transformação

realizamos  uma  mudança  de  um  sistema  de  coordenadas  para  um  outro  sistema  de

coordenadas.  Remapeamos  os  pontos  de  nosso  domínio  e  lhe  atribuímos  uma  nova

coordenada. As novas coordenadas são determinadas em função das coordenadas antigas e a

transformação é justamente a regra em função da qual as novas coordenadas se determinam a

partir das coordenadas anteriores.

Por outro lado, quando empregamos ativamente uma transformação não utilizamos

essa para expressar uma mera conexão entre dois rótulos, dois nomes de pontos, mas entre

dois pontos eles mesmos. Empregamos as coordenadas em seu uso primário para substituir

um ponto ou evento, e por meio da transformação expressamos uma conexão entre os objetos

15 Cf (STACHEL, 2014 , página 20)
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do domínio que são nomeados pelas coordenadas. Permanecemos em um mesmo sistema de

coordenadas e reordenamos os próprios pontos,  bem como as estruturas que atribuímos a

esses pontos.

Suponhamos que empregamos duas coordenadas x e x’ para substituir dois pontos p e

p’, respectivamente. Quando empregamos ativamente uma transformação x→x’, arrastamos

aquelas estruturas que eram definidas no ponto p(nomeado por x) para o ponto p’(nomeado

por  x’),  dizemos  então  que  a  transformação  é  uma  “transformação  de  pontos”.  Quando

empregamos passivamente uma transformação x→x’, atribuímos a coordenada x’ ao ponto p,

que no sistema de coordenadas anterior, era nomeado pela coordenada x, dizemos então que a

transformação é uma “transformação de coordenadas”.

Como veremos no terceiro capítulo, a confusão entre transformações passivas e ativas

é a causa de uma série de problemas principalmente no domínio da teoria da relatividade

geral. Por hora, importa-nos explicitar o papel das transformações em determinar as estruturas

que as teorias do espaço-tempo consideram objetivamente válidas. 

Os  automorfismos  que  caracterizam as  propriedades  e  relações  pertinentes  a  uma

geometria  não  podem  ser  transformações  passivas.  Uma  transformação  passiva  de

coordenadas que apenas  redistribua os  nomes que empregamos em nossas descrições  não

poderia, por princípio, modificar as propriedades das figuras ou estruturas espaciais. O grupo

de automorfismos é um grupo de transformações que não modificam em nada as propriedades

das figuras. Mas, essa característica das transformações do grupo de automorfismos é definida

apenas por oposição às outras transformações de pontos, para as quais as propriedades da

geometria em questão não são invariantes.  O grupo de automorfismos deve,  portanto,  ser

constituído por transformações que atuam sob o domínio dos objetos físicos ou geométricos

sobre os quais falamos.

Para  tornar  isso  mais  claro,  lembremos  que  as  transformações  do  grupo  de

automorfismos não devem, por definição, resultar em nenhuma alteração nas propriedades

geométricas  das  configurações  às  quais  submetemos  a  transformação.  Isso  decorre

diretamente da definição dos conceitos de “grupo principal” e de  “propriedade geométrica”.

Se absolutamente nenhuma propriedade geométrica ou física distingue entre o estado anterior

e  o  estado  posterior  à  transformação  então  estes  estados  são  física  ou  geometricamente

indistinguíveis.  A passagem de  um estado a  outro que  é  descrita  por  uma transformação

pertencente  ao grupo principal  não  pode ser  tomada como um acontecimento  físico  real.
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Embora a transformação seja empregada como uma transformação “ativa” o resultado de uma

tal transformação é indistinguível de uma mera redistribuição de nomes, relativamente a uma

determinada teoria para a qual a transformação em questão pertence ao grupo principal da

teoria.

Do fato de que é a mesma regra de transformação(a mesma expressão funcional) que

pode, hora ser interpretada como uma transformação passiva, hora como uma transformação

ativa,  segue-se que todo grupo de  automorfismos  possui  um grupo de  transformações  de

coordenadas com o qual ele é isomorfo. Mas, o grupo de automorfismos desempenha, com

respeito  a  uma teoria  do  espaço,  um papel  diferente  de  um grupo de  transformações  de

coordenadas.  Quando uma teoria  é formulada de modo invariante  em relação a  um certo

grupo de transformações de coordenadas, dizemos que ela é “covariante” com respeito as

transformações daquele grupo. Como veremos em maiores detalhes no terceiro capítulo, toda

teoria  pode  receber  uma formulação  que  é  independente  do  sistema  de  coordenadas  que

empregamos. Deste modo, o grupo de covariância não caracteriza por si só o conteúdo de uma

teoria. Mas, como aquelas transformações que pertencem ao grupo principal de uma teoria

não representam, dentro da teoria, alterações reais nas estruturas espaçotemporais, toda teoria

é “condenada” a possuir como grupo de covariância pelo menos o grupo das transformações

de coordenadas que é isomorfo ao grupo de simetria da teoria.

1.5.4 O grupo de simetria e as camadas de estrutura do espaço

O programa de Erlangen nos fornece uma maneira elegante de ver a estrutura que uma

determinada geometria atribui ao espaço. Esta “estrutura” consiste naquelas propriedades e

relações às quais podemos atribuir  com sentido quando estamos “dentro da estrutura”.  As

distintas  propriedades  que  podemos  atribuir  às  configurações  espaciais  possuem diversas

relações lógicas entre si. Dentre essas relações estão aquelas de “ser uma propriedade mais ou

menos geral” do que uma outra propriedade.

Algumas  propriedades  invariantes  para  uma  geometria  são  mais  gerais  ou  mais

específicas  do  que  outras.  Desse  modo,  dado  qualquer  geometria  particular,  podemos

distinguir  diversos  níveis  de  estrutura  que  compõem a  estrutura  geométrica  em questão.

Reconstruiremos aqui um exemplo retirado da obra de Michael Friedman, “foundations of

space-time theories”16. Friedman sugere que consideremos um espaço euclidiano qualquer de

n  dimensões.  O  nível  mais  baixo  de  estrutura  para  um tal  espaço  é  a  estrutura  métrica

16 Cf FRIEDMAN, 1983, página 11.
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determinada pelo elemento linha de Pitágoras. Esse elemento linha é expresso pela clássica

fórmula que nos permite determinar o quadrado da distância entre quaisquer dois pontos em

um espaço euclidiano. O elemento linha nos fornece várias noções que podemos empregar

para  caracterizar  os  pontos  ou  outros  elementos  em um espaço  euclidiano.  Dentre  estas

noções estão aquelas de “comprimento” de uma curva, uma noção de “linha reta”, “ângulo

formado por duas retas”, e, claro, a noção de “distância entre dois pontos”.

Mas a noção de “reta” e a noção de “ângulo” são, de fato, independentes da noção de

“distância” e de “comprimento”. Podemos considerar apenas aquelas propriedades de uma

linha que são independentes das noções de coordenada, ângulo ou distância. Ainda assim,

poderemos  dizer  se  esta  satisfaz  ou  não  a  propriedade  de  ser  uma  linha  reta  euclidiana

conforme ela satisfaça ou não a condição de poder ser descrita por meio da equação geral da

reta.  No modo de expressão de Friedman dizemos que uma linha é reta se ela satisfaz a

seguinte condição:

xi=aiu+bi

Onde a e b são o coeficiente linear e o coeficiente angular da linha em questão e u é

uma variável que varre o domínio dos números reais.

A equação de Friedman nos fornece a estrutura afim da geometria euclidiana. A noção

de reta é fornecida pela estrutura afim. Em uma geometria afim estudamos apenas aquelas

propriedades  de  um  vetor  que  são  independentes  das  noções  de  coordenada,  ângulo  ou

distância. As classes de sistemas de coordenadas que satisfazem a condição xi=aiu+bi  é mais

ampla do que a classe dos sistemas de coordenadas cartesianas que satisfazem a métrica de

Pitágoras. Diferentes estruturas métricas podem dar origem a mesma estrutura afim, mas uma

determinada estrutura métrica determina uma certa estrutura afim. A estrutura conformal é

também mais geral do que a estrutura métrica, de modo similar à estrutura afim. A estrutura

mais geral de todas é uma “topologia”.

A abordagem  de  Klein  nos  fornece  um  método  para  examinar  uma  geometria  e

compreender  os  diferentes  níveis  de  estrutura  que  esta  geometria  envolve.  Quanto  mais

específica é uma estrutura menos amplo é o grupo de transformações para os quais a estrutura

é preservada. Quanto mais amplo o grupo de transformações, mais gerais e abstratas são as

propriedades que são preservadas pelas transformações do grupo. Assim, podemos dizer que a

abordagem de Klein nos fornece uma definição para as propriedades lógicas de ser “uma

propriedade mais ou menos geral do que uma outra propriedade”. Uma propriedade P é mais
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geral do que uma propriedade P’ se, e somente se, o grupo de transformações para as quais P é

preservado é mais amplo do que as transformações que preservam P’, ou seja, se o grupo de P'

é um subgrupo de P.

1.5.5 O método de Klein e a teoria da relatividade

O conteúdo de uma certa teoria do espaço, tomando a palavra “espaço” em um sentido

abstrato no qual incluímos, por exemplo, o espaço-tempo do qual falamos na física, pode ser

caracterizado por um grupo de transformações. Consideramos estas transformações, dentro de

uma  determinada  teoria,  como  transformações  “vácuas”  indistinguíveis  de  meras

transformações  passivas,  remapeamentos,  dos nomes que atribuímos aos  objetos de nosso

domínio. Esta estratégia de Klein para determinar quais as propriedades pertinentes de uma

determinada geometria e que pode ser chamada de “subtrativa”17, é a mesma empregada por

Einstein. Em um texto publicado no ano de 1910 podemos encontrar Felix Klein fornecendo

um breve esquema de tradução entre seu vocabulário geométrico e aquele empregado pelos

físicos relativísticos:

O que o físico moderno chama de “teoria da relatividade” é a teoria dos invariantes
de  uma  região  quadridimensional  do  espaço  tempo,  x,y,z,t  (o  “mundo”  de
Minkowski) com respeito a um grupo particular de colineações, a saber o grupo de
Lorentz; ou, de forma mais geral, e invertendo a ordem: se alguém quiser marcar um
ponto com isto, seria adequado substituir a frase “teoria dos invariantes para um
grupo de transformações” pelas palavras “teoria da relatividade com respeito a um
grupo”(Klein, 1910, página 539).

A relação  entre  a  abordagem  de  Klein  e  a  formulação  de  Einstein  tanto  para  a

relatividade geral quanto para a relatividade restrita é parte do tema de dois artigos de John

Norton: Geometries in collision e The Physical Content of General Covariance. No segundo

artigo o autor defende que os “sistemas de coordenadas” de Einstein não são meros rótulos

aplicados a um conjunto de pontos geométricos. O espaço-tempo de Minkowski não é nada

mais que a totalidade dos valores das coordenadas x,y,z,t. Assim, escreve Minkowski:

Tentaremos visualizar o estado de coisas pelo método gráfico. Deixe x,y,z serem
coordenadas retangulares para o espaço e deixe t  denotar  tempo...  Um ponto do
espaço em um ponto do tempo, isto é, um sistema x,y,z,t chamarei de um ponto de
universo[world  point].  A multiplicidade  de  todos  os  sistemas  de  valores  x,y,z,t
pensáveis chamaremos de “mundo”. (Minkwoski, 1908, pp. 56-57, tradução minha)

17 John  Norton,  em  Geometry  in  collision,  distingue  duas  maneiras  pelas  quais  podemos  apresentar  as
propriedades que uma teoria atribui ao espaço, ou, nas palavras do autor “determinar o que é fisicamente
objetivo”. Por meio de uma abordagem “aditiva”, começamos com uma noção vazia de “ponto” e definimos
passo à passo  as  estruturas  que irão  ser  incorporadas na teoria.  Dentre estas  estruturas,  dizemos que a
“topologia”  é  responsável  por  tornar  possível  à  coordenatização.  Já  em  uma  abordagem  “subtrativa”,
começamos fundamentalmente pela ideia de coordenatização e removemos passo a passo aquelas estruturas
das coordenadas que não serão fisicamente significativas na teoria.
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Norton descreve aquilo que é característico da formulação de Einstein, bem como de

Minkowski  para  a  teoria  da  relatividade.  Em  tal  formulação,  o  próprio  espaço-tempo  é

representado como um conjunto de números reais.

[...]Um espaço-tempo atual ou fisicamente possível é representado matematicamente
como  um  caso  especial  de  uma  multiplicidade  diferenciável  em  geral,  uma
multiplicidade  numéria[number  manifold],  Rn,,ou  seus  subconjuntos  abertos.  A
representação é uma coordenação do espaço-tempo com pontos de  Rn, tal que os
mapeamentos   x1,x2,…,  xn (Klein)  ou  x,y,z,t  (Minkowski)  que  efetuam  essa
coordenação são chamados de “sistemas de coordenadas”(J. Norton, 1992, página
286, tradução minha).

Ao empregarmos ênuplas de números reais para representar os objetos geométricos

das  teorias,  é  necessário  nos  precavermos  para  não importarmos  para  os  objetos  aquelas

propriedades  e  relações  que  só  podem ser  atribuídas  as  coordenadas  e  que  não possuem

nenhum correlato físico. O Programa de Erlangen nos fornece uma solução ao problema de

como separar as propriedades e relações das coordenadas que são fisicamente significativas

daquelas que não são.

1.5.6 As transformações do grupo de simetria e  os  aspectos significantes  das

coordenadas

Quando  discutíamos  o  significado  físico  das  coordenadas  afirmamos  que  relações

entre  os  eventos  eram  representadas  por  meio  das  relações  entre  as  coordenadas  que

atribuíamos aos eventos. Naquele contexto deixamos de constatar que, embora representemos

as propriedades físicas dos eventos por meio das relações aritméticas entre as coordenadas,

nem  todas  as  relações  e  propriedades  das  coordenadas  numéricas  são  fisicamente

significativas. 

Como um óbvio exemplo de propriedades que dependem da escolha de um sistema de

coordenadas estão aquelas propriedades que dependem inteiramente do ponto de origem que

fixamos arbitrariamente.  Estas propriedades são aquelas que mencionam a origem em sua

definição, por exemplo: “ser um ponto na vizinhança do ponto de origem”. Em geral, quais as

propriedades  das  coordenadas  são  tratadas  como  fisicamente  significativas  depende  das

estruturas que uma teoria física postula. Essas estruturas tornam possíveis a escolha de certos

sistemas  de  coordenadas  que  são  privilegiados  dentre  os  demais  sistemas  possíveis.  Se

adicionamos em uma teoria física qualquer a ideia de que o espaço é dotado de um centro

absoluto, por exemplo, então uma classe especial de sistemas de coordenadas emerge. Tal

classe consiste na classe dos sistemas cujo ponto de origem seria o “centro do espaço”. Dentro
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de uma tal teoria, a origem de um sistema de coordenadas seria fisicamente significativa, bem

como aquelas propriedades que se referem ao ponto de origem em sua definição.

Quando introduzimos uma nova estrutura em uma teoria do espaço estamos limitando

o grupo de transformações que caracterizam as simetrias da teoria. Quando modificamos uma

dada teoria, que já possui certas estruturas definidas por meio de um determinado grupo de

transformações e nela acrescentamos a noção de “centro absoluto do espaço”, escolhemos

como  grupo  de  simetria  da  teoria  um  subgrupo  daquelas  transformações  que  antes

caracterizavam a teoria. Esse subgrupo é o grupo daquelas transformações para as quais o

ponto central é invariante. Quando adicionamos a noção de centro absoluto em nossa teoria,

conferimos significatividade ao fato de que um certo ponto do espaço consiste no ponto de

origem de  um sistema de coordenadas.  Esse  fato,  antes,  não era  considerado fisicamente

significativo na teoria. Dentre as transformações do grupo de simetria haviam transformações

que removiam o ponto de origem de seu lugar “especial”. A situação física de antes e depois

de uma tal transformação deveria ser considerada uma e a mesma situação, representada em

sistemas de coordenadas distintos. Deste modo, a propriedade de “ser o ponto central” não era

invariante, não era uma propriedade fisicamente objetiva para a teoria, mas passa a ser, na

medida em que restringimos o grupo de transformações da teoria para abranger  apenas  a

subclasse das transformações que não arrastam o ponto central.

Quando representamos todas as propriedades e relações espaçotemporais dos objetos

do domínio de eventos por meio das propriedades  e relações das coordenadas numéricas,

podemos importar estruturas indesejadas das coordenadas para os objetos do domínio. Temos

de  determinar  quais  das  estruturas  presentes  em  nossas  coordenadas  são  fisicamente

significativas, isto é, quais as propriedades e relações que pertencem aos eventos físicos eles

mesmos e não derivam simplesmente do modo como os representamos. Para cumprir esse

objetivo  empregamos  princípios  que  caracterizam e  determinam o  grupo de  simetria  das

teorias.

Nosso  capítulo  seguinte  será  sobre  como  o  grupo  correspondente  à  teoria  da

relatividade restrita difere do grupo correspondente à mecânica newtoniana. Veremos que esta

diferença resulta em propriedades notáveis para a relatividade restrita. Destas propriedades,

aquela que mais nos interessará é a que podemos chamar de “relatividade da simultaneidade”.

As coordenadas importam para nossas descrições físicas uma noção de simultaneidade que é

representada pela igualdade da coordenada temporal de dois eventos para um mesmo sistema
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de coordenadas. Veremos que essa igualdade entre coordenadas temporais não é, dentro da

teoria  da  relatividade  restrita,  uma  propriedade  invariante.  Sistemas  de  coordenadas

implementados em quadros de referência que se movem uniformemente entre si discordarão

não só quanto a  simultaneidade de dois eventos  como também quanto a  duração de dois

processos.  Tal  discordância  é  tão  mais  grave  quanto  mais  a  velocidade  relativa  dos  dois

quadros de referência considerados se aproxima da velocidade da luz.

2. A Relatividade Restrita: A relatividade da separação entre tempo e espaço

34



O objetivo do capítulo que se segue é bastante modesto. Pretendemos apresentar uma

clarificação lógica da unificação entre as noções de espaço e de tempo que é característica da

teoria da relatividade. Tentaremos mostrar que o mero fato de que na teoria empregamos um

espaço-tempo de  quatro  dimensões  não  é  suficiente  para  expressar  essa  unificação.  Para

cumprir esse objetivo, contrastaremos a mecânica de Newton com a teoria da relatividade

restrita. Esse contraste se dará por uma análise da diferença entre os grupos de transformação

que  caracterizam  as  duas  teorias:  as  transformações  de  Galileu  e  as  transformações  de

Lorentz.  Então,  em um certo sentido,  não estamos interessados nas  razões  que os  físicos

poderiam possuir  para  adotar  a  teoria  da relatividade  restrita  em detrimento da mecânica

clássica. Tomamos a teoria por garantida, e apenas analisamos o impacto que ela promove

para a significatividade das coordenadas que atribuímos aos eventos. Defendemos que uma tal

análise explicitará as características distintivas da teoria e com isso toda a mudança que a

teoria promove para os conceitos de “espaço” e “tempo”.

Toda e qualquer teoria física pode, em princípio, ser vista como uma teoria do espaço-

tempo.  O que  torna  o  espaço-tempo da  teoria  da  relatividade  diferente  do  espaço-tempo

newtoniano  é  o  caráter  peculiar  das  relações  que  a  teoria  atribui  aos  eventos.  A relação

fundamental  que  se  atribui  a  dois  eventos  na  teoria  da  relatividade  é  conhecida  como

“intervalo”.  Este  “intervalo”  não  é,  como veremos,  uma grandeza  puramente  espacial  ou

temporal como são as noções de “distância” e “intervalo de tempo”. Contudo, atribuições de

coordenadas são sempre baseadas na determinação de distâncias no espaço e de intervalos de

tempo  entre  os  eventos  que  consideramos.  Mas,  a  separação  entre  intervalos  espaciais  e

temporais de um evento não é objetivamente válida, de acordo com a relatividade restrita, mas

dependente  da  escolha  de  um  quadro  de  referência  determinado.  O  mesmo  intervalo

espaçotemporal  que separa dois  eventos  é  “visto de diferentes  modos”,  de acordo com o

estado de movimento do sistema de coordenadas que empregamos. Esses diferentes modos

correspondem a diferentes  separações  de um intervalo em uma grandeza espacial  e  outra

temporal. Então, no que diz respeito a teoria da relatividade, as determinações espaciais e

temporais não são suficientes para prover informações intersubjetivas acerca dos eventos que

descrevemos, se abstrairmos do quadro de referência ao qual essas determinações devem ser

vinculadas. 

Tanto a mecânica de Newton quanto a relatividade restrita se aplicam a uma classe

privilegiada de quadros de referência, que podemos denominar de “inerciais”. Em ambas as
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teorias, uma certa regra de transformação conecta as coordenadas de um mesmo evento, que é

descrito  segundo  dois  quadros  de  referência  inerciais  distintos.  Essa  regra  caracteriza  a

estrutura métrica de ambas as teorias e a fortiori todas aquelas estruturas que são mais gerais

do  que  a  métrica.  As  transformações da  mecânica  de  Newton  são  conhecidas  como

“transformações de Galileu” e as da relatividade restrita “transformações de Lorentz”.

A principal diferença entre essas duas transformações é o fato de que, segundo as

transformações  de  Lorentz,  quanto  mais  a  velocidade  dos  observadores  em  questão  se

aproxima da velocidade da luz, maior é a discrepância no valor da coordenada temporal que é

atribuída a um mesmo evento de acordo com o quadro de referência dos dois observadores. Já

as transformações de Galileu não preveem a menor alteração na coordenada temporal de um

certo  evento  para  quadros  de  referência  distintos.  As  transformações  de  Lorentz  estão

internamente conectadas às transformações de Galileu e devem ser compreendidas como uma

generalização dessas últimas. As transformações de Galileu abstraem da velocidade relativa

dos quadros  de referência  considerados. Por  isso,  tais  transformações  devem ser  tomadas

como uma aproximação das transformações de Lorentz para o caso onde a velocidade relativa

dos  quadros  de  referência  considerados é  praticamente desprezível.  Em  suma,  as

transformações de Lorentz tendem a colapsar com as transformações de Galileu, conforme

substituamos o valor correspondente à velocidade relativa dos quadros de referência, por um

valor cada vez menor.

Outro aspecto que diferencia as transformações que estamos considerando aqui é que

na  relatividade  restrita  um  fator  adicional  é  também  acrescentado  à  determinação  da

coordenada espacial, correspondente ao eixo no qual o movimento dos observadores ocorre.

Esse fator é responsável por um efeito usualmente denominado de “contração de Lorentz”.

Contudo, esse aspecto não deve ser de grande relevância para o nosso argumento central. 

A relatividade  do  tempo  é,  sem sombra  alguma  de  dúvida,  causa  de  desconforto

intelectual. A fim de clarificar um pouco esse efeito “misterioso” que é atribuído à teoria,

tentaremos explicitar  o impacto desse para a lógica dos conceitos de espaço e  de tempo.

Nosso fio condutor nessa explicitação será aquele que foi empregado por Einstein e Infeld em

um livro de divulgação da teoria denominado de “Die Evolution der Phisyk”18. Nessa obra,

Einstein e Infeld afirmam que há duas maneiras de representar o movimento de uma partícula.

18 Por questões de praticidade falarei, daqui em diante, como se Einstein fosse o único autor do Livro. De fato, 
em seu prefácio, Infeld afirma que, na verdade, Einstein é o principal autor do livro.

36



A primeira dessas Einstein denomina de linguagem ou representação “estática”, e a segunda

de “dinâmica”. Na representação estática o movimento será figurado como algo que ocorre no

espaço-tempo, e na representação dinâmica como uma série ordenada de posições espaciais ao

longo do tempo. Para o físico clássico, que possui a mecânica de Newton como plano de

fundo, essas duas linguagens são absolutamente equivalentes. Já para o físico relativístico, a

linguagem estática deve ser privilegiada em detrimento da dinâmica. Ao longo deste capítulo,

analisaremos  as  distintas  propriedades  lógicas  que  a  teoria  da  relatividade  restrita  e  a

mecânica  de  Newton  atribuem a  essas  duas  representações.  Acreditamos  que  a  ideia  de

“relatividade do tempo” se expressa por meio dessas propriedades lógicas.

A conclusão final para o seguinte capítulo parece ter sido apropriadamente expressa

por  Einstein  no  mesmo  texto  que  consideramos.  A fim  de  avaliar  a  contribuição  das

coordenadas para a determinação intersubjetiva da identidade de um evento, não podemos

separar as determinações espaciais das determinações temporais19:

Não  devemos  considerar  espaço  e  tempo  separadamente  ao  determinar  as
coordenadas  espaçotemporais  em  outro  sistema  de  coordenadas.  A divisão  do
continuum unidimensional em dois unidimensionais parece, do ponto de vista da
teoria  da  relatividade,  um  procedimento  arbitrário  sem  significado  objetivo.
(EINSTEIN; INFELD, 1966, página 219, tradução minha)

2.1 Linguagens do espaço e do tempo

No  capítulo  anterior,  vimos  que  para  representar  o  mundo  físico  por  meio  da

linguagem  é  necessário  distinguir  os  eventos  e,  para  isso,  atribuímos  às  suas  possíveis

localizações  espaçotemporais  certos  rótulos  ou  símbolos  que,  ao  contrário  das  possíveis

localizações(que possuem em comum todas as suas propriedades), seriam distinguíveis por si

mesmos.  Mesmo que esses  rótulos  possam ser  atribuídos  de  forma bastante  arbitrária,  se

desejamos que os rótulos possam tornar possível a comunicação entre diversos falantes, então

é necessário que empreguemos algum método sistemático de atribuição. Quando utilizamos

um método sistemático de atribuição, as atribuições seguem regras bastante específicas que

conferem um significado físico aos rótulos atribuídos. Fixamos um ponto de origem e com a

ajuda de instrumentos de medidas atribuímos quatro valores xn  às possíveis localizações dos

eventos. Destes valores, x1,x2,x3 são atribuídos comparando-se as coincidências de um bastão

de  medida  às  extremidades  das  coisas  medidas.  Esta  convenção  fixa  um  método  de

verificação para as atribuições de coordenadas x1,x2,x3  e assim garante que tais coordenadas

19 Infelizmente, o contexto do trecho citado é muito específico e se formula em um exemplo idealizado onde
estamos lidando com um contínuo espaçotemporal de duas dimensões. Claro, a afirmação de Einstein pode
ser  facilmente  reformulada  para  o  caso  onde  lidamos  com  três  dimensões  espaciais  e  uma  dimensão
temporal. 
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nos forneçam informações acerca da localização espacial de um evento. Algo análogo vale

para o valor x4  que, não sendo atribuído de forma arbitrária, mas por meio de um “relógio”

cujos estados são comparados aos eventos, nos fornece informações acerca da “localização

temporal” dos eventos físicos que estamos descrevendo.

Quando  as  coordenadas  são  empregadas  segundo  o  método  de  comparação  dos

eventos com instrumentos de medida, todos os predicados que empregamos para caracterizar

os atributos espaciais ou temporais dos eventos físicos podem ser representados em termos

das  coordenadas  que empregamos.  Podemos dizer,  por  exemplo,  que  se dois  eventos  são

“simultâneos”, eles possuem a mesma coordenada x4 em um mesmo sistema de coordenadas;

ou  que  dois  eventos  ocorrem  no  mesmo  lugar  do  espaço  se  eles  possuem  as  mesmas

coordenadas  x1,x2,x3  para um mesmo sistema. Embora essas relações de equivalência sejam

bastante  fundamentais,  não  são  as  únicas  que  podem  ser  representadas  por  meio  das

coordenadas  de  dois  eventos.  Podemos,  por  exemplo,  determinar  a  distância  entre  dois

eventos por meio de suas coordenadas espaciais  ou o intervalo de tempo que separa dois

eventos, por meio das relações entre suas coordenadas temporais.

Em  geral,  todos  os  predicados  que  empregamos  na  linguagem  ordinária  para

caracterizar as propriedades cronogeométricas dos eventos, se dividem em duas classes: 

(a) Espaciais: chamamos de “espaciais” aquelas propriedades e relações que se deixam definir

em  termos  somente  das  coordenadas  x1,x2,x3.  Como  as  coordenadas  espaciais  não  são

arbitrariamente  fixadas,  mas  verificadas  por  meio  de  uma mensuração  por  meio  da  qual

notamos as coincidências entre os eventos e bastões de medidas fixados na vizinhança desses,

assim também as propriedades espaciais se verificam por meio dessa mensuração.

(b)  Temporais:  chamamos de “temporais” aquelas  propriedades  e  relações  que  se deixam

definir apenas em termos da coordenada x4.  Essas propriedades e relações são verificadas

através do método de notar simultaneidades entre os eventos considerados e os estados de um

processo cíclico assumido como regular que deve também estar presente na vizinhança do

evento considerado.

Assim, chamamos de “espaciais” aquelas propriedades que, em princípio, poderiam

ser verificadas pelo emprego de “bastões de medidas” e “temporais” aquelas propriedades que

só se deixam verificar pelo emprego de “relógios”. Para facilitar algumas formulações que

pretendemos  fazer  neste  capítulo,  adotaremos  a  convenção  de  chamar  um  conjunto  de
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predicados de uma “linguagem”. A totalidade dos predicados espaciais chamamos de uma

“linguagem espacial” e a totalidade dos predicados temporais de uma “linguagem temporal”.

 Claro, as linguagens espacial e temporal não são dois “idiomas” alternativos. Pelo

contrário, se queremos descrever os eventos físicos, é necessário que empreguemos sempre

ambas as linguagens em conjunto. Para identificar univocamente um evento não é suficiente

que empreguemos apenas determinações espaciais ou apenas determinações temporais. Dois

eventos  distintos  podem  ocorrer  no  mesmo  lugar  do  espaço,  desde  que  em  diferentes

momentos do tempo. Do mesmo modo, dois eventos podem ser simultâneos e ocorrerem em

lugares distintos do espaço. Então, tanto determinações temporais quanto espaciais devem ser

empregadas para identificar univocamente um evento.

Além  disso, eventos  físicos  envolvem  movimentos  e  as  noções  cinemáticas  que

empregamos mesmo na linguagem natural não podem ser classificadas como pertencentes a

uma linguagem temporal ou a uma linguagem espacial. Tais noções só podem ser verificadas

por meio do emprego tanto de bastões de medida como de relógios e possuem, portanto,

conexões  lógicas  tanto  com as  coordenadas  espaciais  como com a  coordenada  temporal.

Como exemplo dessas noções podemos mencionar aquelas de “velocidade”, “aceleração” ou

qualquer outra noção que venha a ser definida por meio dessas duas. Mas, é importante notar

que essas noções não são primitivas. Embora tais noções e os predicados que elas envolvem

não sejam puramente espaciais ou temporais no sentido próprio que fixamos, elas admitem

uma  definição em  função  de  termos  espaciais  e  temporais.  Tomemos  como  exemplo  a

definição do conceito de “velocidade média”. A velocidade média de uma partícula em um

movimento ao longo de um certo trajeto é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de

tempo despendido no movimento. Podemos simplificar a definição e dizer que a velocidade

média é igual a distância sobre tempo. Definimos, assim, o conceito de velocidade média em

termos  das  noções  de  “distância”  e  de  “intervalo  de  tempo”.  Em vez  de  dizer  que  uma

partícula  se  deslocou  por  um  certo  trajeto  em  uma  determinada  velocidade  média,

poderíamos, em princípio, afirmar que esta partícula se deslocou por uma certa distância em

um certo intervalo de tempo. Essa segunda descrição (que é de “menor nível” em relação à

descrição que atribui uma velocidade média) é suficiente para fornecer todas as informações

acerca do movimento da partícula que poderiam ser fornecidas pela descrição de maior nível.

Os predicados que atribuem distâncias são predicados espaciais e predicados que atribuem

durações  são  predicados  temporais,  mas  as  atribuições  de  velocidade  não  consistem  em
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atribuições  de  predicados  espaciais  ou  atribuições  de  predicados  temporais.  A noção  de

velocidade é uma noção essencialmente espaçotemporal e só pode ser formulada, portanto,

pelo emprego concomitante tanto de conceitos espaciais como de conceitos temporais.

A fim de descrever um movimento, com todas as propriedades que lhe podem ser

atribuídas, é necessário empregar uma linguagem(um conjunto de predicados) que caracterize

tanto as propriedades e relações espaciais dos eventos quanto suas propriedades e relações

temporais. Chamaremos uma linguagem de  “espaçotemporal” se os predicados básicos dos

quais a linguagem é composta caracterizam tanto os aspectos espaciais quanto os aspectos

temporais  dos  eventos  físicos.  Diremos  que  uma  tal  linguagem  não  é  nem  puramente

“espacial” e nem puramente “temporal”.

Uma das  maneiras  possíveis  de se estabelecer  uma tal  linguagem é conceber  uma

terceira linguagem (isto é, uma linguagem que não é “espacial” ou “temporal”), composta

pelos  predicados das  linguagens espacial,  pelos  predicados da  linguagem temporal,  assim

como por todos aqueles predicados que podem ser definidos em termos dos predicados dessas

duas  linguagens.  Denominaremos  uma  linguagem  espaçotemporal  assim  concebida  de

“dinâmica”.  Uma linguagem dinâmica se caracteriza por ser composta,  fundamentalmente,

por predicados que podem ser claramente divididos em predicados espaciais  e predicados

temporais.  Ao  longo  deste  capítulo  tentaremos  mostrar  que  uma  linguagem  dinâmica  é

perfeitamente adequada para formular não só a mecânica de Newton como qualquer teoria

física não relativística. 

Somente  se  a  teoria  subjacente  às  nossas  descrições  físicas  não  for  relativística,

poderemos reivindicar significância objetiva para a separação entre predicados de natureza

espacial e predicados de natureza temporal. Esse não é mais o caso se a teoria subjacente as as

descrições for a relatividade restrita  ou geral.  De acordo com essas teorias,  as descrições

físicas, quando formuladas em uma linguagem dinâmica, não são objetivamente válidas, no

sentido  que  definimos  no  capítulo  I.  Isto  se  deve  ao  fato  de  que  as  transformações  que

compõem  o  grupo  de  automorfismos  da  teoria  da  relatividade  restrita,  a  saber,  as

transformações de Lorentz, envolvem “compensações” na coordenada temporal de um evento

para  dois  sistemas  de  referência  em movimento  de  translação uniforme.  Na mecânica  de

Newton, o grupo de transformações empregado para relacionar as coordenadas de um evento

para dois observadores em movimento de translação uniforme é o grupo das transformações

de Galileu. As transformações de Galileu não envolvem nenhuma alteração na coordenada
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temporal, mas apenas uma compensação na coordenada espacial correspondente ao eixo no

qual o movimento ocorre.

Então,  a  fim  de  formular  adequadamente  uma  teoria  física  relativística,  onde  a

separação entre “espaço” e “tempo” não é independente do estado de movimento do quadro

de referência empregado, é conveniente utilizar um outro tipo de linguagem espaçotemporal.

Chamaremos  esse  outro  tipo  de  linguagem  de  “estática”.  Uma  linguagem  estática  se

caracteriza  por  ser  composta  apenas  por  predicados  que  não  podem  ser  divididos  em

“espaciais”  ou  “temporais”,  no  sentido  preciso  que  definimos.  Todo  predicado  de  uma

linguagem estática deve,  necessariamente,  ser verificado tanto pelo método de bastões  de

medida quanto pelo método de relógios. Veremos que na relatividade restrita empregamos

uma única relação básica para caracterizar os eventos sobre os quais falamos. Essa relação

básica é usualmente chamada de “intervalo” e não coincide nem com as noções de distância

nem com a noção de intervalo de tempo. Um “intervalo” pode, de fato, ser analisado como um

comprimento espacial e um lapso de tempo. No entanto, uma tal divisão não é, em uma teoria

relativística,  objetivamente  válida,  mas  relativa  a  um quadro  de  referência  determinado.

Apenas  intervalos  espaçotemporais  determinados segundo a pseudométrica  de Minkwoski

possuem validade objetiva na teoria da relatividade restrita. O modo como um intervalo se

divide em uma distância no espaço e um lapso de tempo depende do quadro de referência que

adotamos.

2.1.1 Representações dinâmicas e representações estáticas de um movimento

Como dissemos, para compreender essa diferença entre a mecânica newtoniana e a

relatividade restrita, vamos analisar agora uma diferença entre dois modos de representar o

movimento de uma partícula ao longo do espaço. Imaginemos uma partícula que se move

aleatoriamente  ao  longo  de  um  espaço  unidimensional  idealizado.  Podemos  figurar  esse

movimento  por  meio  de  uma  representação  estática ou  por  meio  de  uma  representação

dinâmica. Nas palavras de Einstein:

Sabendo como a partícula se move, gostaríamos de figurar seu movimento uma vez
mais.  Podemos  fazê-lo  de  dois  modos  distintos.  Nos  lembramos  da  figura  da
partícula  mudando  sua  posição  com  o  tempo  no  espaço  unidimensional.
Representamos  o  movimento  como  uma  sequência  de  eventos  no  continuum
unidimensional  do  espaço.  Não  misturamos  tempo  e  espaço,  usando  uma
representação  dinâmica  na  qual  posições  mudam  com  o  tempo.  Mas,  podemos
representar  o  mesmo  movimento  de  um  modo  diferente.  Podemos  formar  uma
representação estática, considerando a curva no continuum bidimensional do tempo-
espaço.  Agora,  o  movimento  é  representado  como  algo  que  é,  que  existe  no
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continuum  bidimensional  do  tempo-espaço,  e  não  como  algo  que  muda  no
continuum  unidimensional  do  espaço.(Einstein;  Infeld,  1966  ,página  216-217,
tradução minha).

No trecho  citado,  podemos  encontrar uma  caracterização  geral  do  que  seria  uma

representação “estática”  e  uma representação “dinâmica”.  Na representação dinâmica  não

“misturamos espaço e tempo”, o movimento é representado como uma sequência de eventos

que ocorrem em um espaço contínuo, onde as posições da partícula considerada se alteram

com a passagem do tempo. Na representação estática,  o movimento é figurado como um

evento que existe em um contínuo espaçotemporal,  onde nenhuma mudança propriamente

ocorre.  Antes  de  expor  a  relação  entre  a  mecânica  clássica  e  a  teoria  da  relatividade

empregando  os  conceitos  de  representação  dinâmica  e  estática,  tentaremos  tornar  mais

precisos os conceitos a serem empregados.

Em uma  representação  dinâmica  um movimento  é  retratado  como uma  sequência

ordenada de posições espaciais. Sob esse aspecto, uma representação dinâmica é semelhante a

um filme. Um filme pode, por exemplo, representar fielmente o movimento de um certo ponto

de luz projetado em uma parede. Para representar o movimento do ponto de luz de uma forma

que chamaríamos de uma representação “fiel” ou “adequada”, o filme deve atender algumas

condições.  Uma dessas  condições  é  possuir  uma  “narrativa  linear”. Isso significa  que  as

relações  de  ordem entre  os  quadros  do  filme  devem simbolizar  as  relações  de  sucessão

temporal entre os estados do ponto de luz ou da partícula cujo movimento é representado, do

seguinte modo: se um certo quadro Q representa um estado E e um quadro Q’ um estado E’,

onde Q’ é posterior a Q, então o estado E’ deve ser posterior ao estado E. Além disso, outra

condição deve ser satisfeita: o método de projeção dos quadros do filme em intervalos deve

ser o mais direto o possível. A cada segundo no filme deve corresponder aproximadamente

um segundo no movimento da partícula. Se um filme satisfaz essas duas exigências então

podemos aceitá-lo como uma representação adequada do movimento.

Agora imaginemos que um programador deseja transformar nosso pequeno filme em

um programa de computador. Tal programa instruiria um computador a modificar a cor dos

pontos em uma tela de uma maneira tal que nosso filme seria reproduzido com perfeição por

meio desse procedimento. Podemos dizer que, assim como o filme é uma representação do

movimento do ponto de luz, o programa de computador é uma representação do nosso filme.

Para  completar  essa  tarefa,  o  programador  pode  achar  útil  representar  nosso  filme,

primeiramente,  como  uma  matriz  unidimensional  M cujos  componentes  são  matrizes

bidimensionais  Sn.  Os  componentes  das  matrizes  bidimensionais  Sn podem,  por  sua  vez,
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consistir  em sequências de dígitos que representam as cores dos  pixels  de nosso filme. O

método de representação que “traduz” as cores em sequências de dígitos absolutamente não é

relevante ao nosso argumento. Dizer que as matrizes Sn são bidimensionais significa dizer que

para indicar, univocamente, um valor de uma matriz é preciso duas variáveis <x,y>. Então nos

referiremos a um componente de uma dessas matrizes pela expressão “Sn<x,y>”.

A primeira matriz que denominamos “M” representa a sequência de quadros do nosso

filme. Ela é como uma série temporal de estados. As matrizes sequencialmente ordenadas Sn

(as componentes de M) representam os diversos quadros, nos diversos momentos do tempo,

ou, melhor dizendo, cada matriz Sn representa um certo quadro, num certo momento do tempo,

do filme a ser reproduzido. Agora que nosso filme se encontra representado pela matriz  M,

nosso programador pode finalizar o programa que desejamos de maneria bastante simples.

Analisemos rapidamente como o algoritmo funciona. Primeiramente, define-se uma variável t

que é inicialmente fixada como igual a zero; em seguida instrui-se o computador a entrar em

um processo cíclico. A primeira etapa desse processo consiste em modificar a cor de cada

pixel  <x,y> na tela  segundo o valor  de  St<x,y>;  em seguida é  preciso ajustar  o valor  da

variável  t  para que ele seja idêntico ao valor atual somado a um. Esse ajuste é aquilo que

corresponde, em nosso programa, à marcha do tempo. Um programa com uma tal estrutura

deve instruir corretamente um computador a reproduzir qualquer filme que seja representado

pela matriz M.

Agora,  podemos querer  mais  do que um programa que simplesmente reproduza  o

filme, podemos querer definir certas funções em nosso programa que tornem possível que o

computador responda algumas perguntas acerca do filme.  Se servindo do ordenamento dos

componentes  da  matriz M, nosso  programador  se  verá  apto  a  definir  alguma  noção  de

“intervalo” para os diversos quadros do filme. Esse “intervalo” ainda não consistiria em um

intervalo de tempo no sentido próprio da palavra, mas antes, apenas uma contagem de quantos

“quadros” separam dois quadros determinados no filme. No entanto, estando ciente da taxa de

quadros por segundo no qual  o computador  reproduzirá o filme,  o programador pode até

mesmo determinar qual o intervalo de tempo que separa os dois quadros em questão. E já que,

por hipótese, nosso filme deveria reproduzir  fielmente o movimento da partícula, então uma

tal determinação fornece uma informação confiável do intervalo de tempo que separa os dois

estados físicos que são representados pelos quadros do filme. Considerações análogas valem

para as propriedades espaciais do filme. As relações espaciais bidimensionais da superfície se
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encontram representadas  por  meio  das  relações  de  ordenação  entre  os  componentes  das

matrizes  Sn.  Estando  em  posse  de  certas  informações  adicionais,  que  dizem  respeito

principalmente  ao  método  de  projeção  do  movimento  do  ponto  de  luz  no  filme,  o

programador  poderia,  sem enormes  dificuldades,  determinar  como  as  distâncias  entre  os

pixels  do filme correspondem às distâncias entre os elementos da situação real que o filme

representa. Essa correspondência seria algo como uma escala.

Essas considerações servem apenas para compreendermos o que é essencial a uma

representação dinâmica, e assim, afastarmos mal-entendidos que poderia surgir do uso comum

do  termo  “dinâmico”.  Dissemos  que  uma  representação  dinâmica  é,  em  certo  aspecto,

semelhante a um filme. É pertinente lembrar que empregamos a palavra “filme” em, pelo

menos, dois sentidos distintos, porém análogos. Podemos chamar de  “filme” uma sequência

de fotogramas que pode vir a ser projetada em uma tela. Mas, também chamamos de “filme”

o resultado de uma tal projeção. Podemos tratar ambos os “filmes” como uma representação

de uma certa situação que se desenrola ao longo do tempo. O “primeiro filme” representa a

ordem temporal interna à situação representada por meio da ordenação sequencial e espacial

de seus  distintos fotogramas.  O “segundo filme” consiste  em uma sequência temporal  de

quadros  que  se  sucedem  um  ao  outro,  geralmente  ocorrendo  no  mesmo  lugar  em  uma

superfície. Essa sequência temporal de quadros é o aspecto do segundo filme que representa a

sequência de eventos na cena real representada. Então podemos dizer, grosso modo, que a

sequência de fotogramas representa o tempo por meio do espaço, e que só na projeção na tela

é que o tempo é representado por meio do próprio tempo.

Uma discussão acerca da natureza dessas duas representações e suas relações com o

conceito de tempo pode ser encontrada nas obras de alguns importantes filósofos do século

XX,  tais  como  Bertrand  Russell,  Ludwig  Wittgenstein  e  Henri  Bergson.  Esses  filósofos

empregaram uma metáfora que envolve um projetor e aquilo que estamos chamando de “dois

filmes” para pensar a relação entre o tempo físico e nossas experiências internas de duração,

ou “tempo mental”. Nesse contexto, é relevante o fato de que o filme projetado representa o

movimento da situação representada por meio de um movimento nos elementos do filme. Já

na sequência de fotogramas, as relações temporais da cena projetada é representada por meio

de  relações  espaciais,  e  portanto,  essa  sequência  não envolve  movimento.  Nesse  sentido,

podemos empregar o termo “estático” para caracterizar a sequência de fotogramas, e o termo

“dinâmico” para caracterizar que o filme que se movimenta ao longo do tempo. Contudo, esse
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não é o sentido em que a  distinção entre  “estático” e  “dinâmico” está  sendo empregada,

quando a utilizamos para caracterizar  a diferença entre  o tempo absoluto da mecânica de

Newton e o tempo relativo da teoria da relatividade.

Não é  necessário  a  uma representação  dinâmica(no sentido  da  palavra  que  vimos

Einstein definir) que a passagem do tempo seja representada pela própria passagem do tempo,

por  assim dizer.  No sentido que empregamos a  palavra “dinâmico”,  tanto a sequência de

fotogramas quanto o filme projetado na tela devem ser chamados de “dinâmico”. A matriz M

é mais  semelhante ao filme enquanto sequência de fotogramas do que ao filme enquanto

projeção na tela. Pois, na matriz M a sequência temporal dos estados é representada por meio

do ordenamento dos componentes na matriz e não por meio da passagem do tempo, como é

no  filme  enquanto  projeção.  Ainda  assim,  diremos  que  a  matriz  M é  uma representação

dinâmica do movimento do ponto de luz. Isto porque a matriz  M representa um movimento

como  uma  “sequência  de  eventos”,  ela  não  “mistura  espaço  e  tempo”,  porque  nela  a

ordenação espacial dos eventos é representada por aspectos completamente distintos daqueles

aspectos que representam a ordenação temporal.

Podemos generalizar um pouco mais a situação e pensar a matriz M como nada mais

do que uma sentença em uma “linguagem dinâmica”.  O que caracteriza uma “linguagem

dinâmica” é que essa é composta, fundamentalmente, por predicados ou relações claramente

separáveis  entre  aqueles  predicados  que  representam  aspectos  temporais  e  aqueles  que

representam  aspectos  espaciais  de  uma  situação. Cada  predicado  básico na  linguagem

dinâmica ou bem é espacial ou bem é temporal. Os aspectos temporais de uma situação são

aqueles  aspectos  que  podem ser  aferidos  por  meio  da leitura  de  um relógio;  os  aspectos

espaciais são aqueles que podem em princípio ser verificados por meio de bastões de medida.

Para cada predicado espaçotemporal básico de uma linguagem dinâmica, podemos especificar

se tal predicado pode ser verificado por meio de um bastão de medida ou de um relógio.

E  quanto  às  representações  estáticas?  Em quais  aspectos  elas  diferem  das

representações dinâmicas? Voltemos ao exemplo de um ponto de luz ou uma partícula se

deslocando sob uma superfície bidimensional. Podemos representar a trajetória da partícula

ou do ponto por meio de equações que descrevem uma curva em um contínuo bidimensional.

A representação de um movimento que o considera apenas sob o aspecto da “trajetória” não é,

ainda, uma representação dinâmica ou estática, se considerarmos que esses termos devem se

aplicar apenas à representações espaçotemporais. A simples trajetória de uma partícula pode
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ser  descrita  apenas  por  predicados  espaciais.  As  equações  que  descrevem essa  trajetória

forneceriam informações apenas acerca de aspectos espaciais do movimento. Por exemplo, a

direção do movimento da partícula ao passar por um certo ponto, a distância percorrida, a

forma  do  trajeto,  entre  inúmeros  outros  aspectos  que  não  envolvem  nenhuma  noção

relacionada  ao tempo,  podem ser aferidos por uma inspeção na curva ou na equação que a

descreve.

Outra maneira de representar o movimento da partícula sob uma superfície é figurá-lo

por  meio  de  equações  que  descrevem  uma  curva  em  um  espaço  tridimensional.  Nesse

“espaço”  tridimensional,  a  terceira  dimensão  que  acrescentamos  é  tratada  como  uma

dimensão temporal.  Cada segmento ou ponto nessa curva pode ser analisado por meio de

componentes espaciais e temporais em um certo sistema de coordenadas. Mas, ainda assim, a

unidade significativa mínima nesse esquema de representação é algo como um segmento que

envolve tanto componentes espaciais quanto componentes temporais. Não há como utilizar

uma tal  curva  ou  segmento  de  curva  para  representar  um aspecto  puramente  espacial  ou

puramente temporal do movimento que descrevemos. Quando representamos um movimento

por meio de um intervalo no espaço-tempo, cada ponto pode ser visto como uma sentença

relativamente a um sistema de coordenadas definido, no seguinte sentido: o fato de que a

curva passe por um determinado ponto <x,y,t> significa que a partícula cujo movimento é

descrito encontra-se no ponto <x,y> durante o instante t. O ponto ele mesmo, assim como os

segmentos  da  curva,  são pontos  e  intervalos  em um espaço-tempo tridimensional.  Então,

assim como a matriz M pode ser vista como uma sentença em uma linguagem dinâmica onde

os predicados se dividem em dois grupos claramente distinguíveis (o grupo dos predicados

espaciais e o grupo dos predicados temporais), a curva espaçotemporal pode ser vista como

uma sentença em uma linguagem estática, cujos predicados são todos espaçotemporais. Os

aspectos representativos da curva são como predicados que atribuímos à partícula ou ao seu

movimento. O que é pertinente à distinção entre a representação de um movimento por meio

de uma curva espacial e uma curva espaçotemporal é que cada atribuição feita através da

última,  só  pode ser  verificada  pelo  emprego  concomitante  tanto  de  “bastões  de  medida”

quanto  de  “relógios”.  Veremos  na  seção  2.1.3 que,  embora  todas  as  atribuições  em uma

linguagem estática possam ser traduzidas em atribuições dinâmicas espaciais  e  temporais,

essa tradução se dá de um modo bastante distinto conforme estejamos no domínio da física

clássica ou relativística.
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Antes  de  discutirmos  a  natureza  peculiar  do  espaço-tempo  relativístico,  podemos

discutir alguns aspectos acerca da representação estática e de suas vantagens em relação as

representações dinâmicas, sem levarmos em conta qualquer proposição pertinente à teoria da

relatividade. Afirmaremos que a formulação quadridimensional estática de uma teoria física é

formalmente conveniente. Apesar dessa conveniência, essa formulação não expressa nenhum

conteúdo físico relevante por si só. Isso se dá pelo fato de que é sempre possível traduzir

qualquer representação estática em uma representação dinâmica. Veremos que uma curva no

espaço-tempo pode sempre ser analisada como uma sequência de posições no espaço ao longo

do tempo, desde que implementemos um sistema de coordenadas que deve tornar possível

essa análise. Contudo, veremos também que o espaço-tempo da teoria da relatividade restrita

possui  propriedades  peculiares  que  expressam  um  novo  tipo  de  relação  entre  grandezas

espaciais  e  temporais.  De acordo com essas  propriedades  peculiares  a  separação entre  as

distâncias no espaço e  os intervalos de tempo não deve ser válida independentemente do

quadro  de  referência  adotado.  Essas  propriedades  peculiares  são  aquilo  que  faz  uma

formulação quadridimensional ser tão natural à teoria da relatividade.

2.1.2 Razões pré-relativísticas para empregar uma linguagem estática

Comecemos então, considerando o seguinte: não podemos construir um modelo visual

para  uma  curva  de  quatro  dimensões.  Todas  as  visualizações  que  imaginamos  para

construções espaçotemporais exigem que façamos uma subtração de, pelo menos, uma das

dimensões do espaço. No entanto, isso não é razão suficiente para rejeitarmos a possibilidade

de  representar  um espaço-tempo de  quatro  dimensões.  Só  porque  não podemos  desenhar

curvas  quadridimensionais  no  espaço  tridimensional,  não  precisamos  dizer  que  estamos

confinados a formular as teorias físicas com um limite de três dimensões. Mesmo que não

possamos representar graficamente nenhuma curva com mais do que três dimensões, nada nos

impede  de  representá-las  matematicamente.  O  número  de  dimensões  é  completamente

inessencial  para as equações.  Da mesma maneira  que representamos o movimento de um

ponto  através  de  uma  superfície  bidimensional  por  meio  de  uma  linha  de  universo

tridimensional, podemos representar o movimento de uma partícula no espaço tridimensional

por meio de uma  linha de universo quadridimensional no espaço-tempo. Apesar de não ser

possível  visualizar  uma curva  de  quatro  dimensões,  é  perfeitamente  aceitável  que  teorias

físicas representem o movimento de uma partícula como uma curva que ocorre no espaço-

tempo de quatro dimensões.
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Uma das razões para empregarmos uma representação estática do movimento de uma

partícula,  é  que  a  representação  por  meio  de  uma  curva  no  espaço-tempo  possui  uma

vantagem formal, se compararmos essa representação com aquela onde o mesmo movimento

é  retratado  por  meio  de  uma  curva  espacial.  Essa  vantagem  formal  é  adequadamente

explicada por Moritz Schlick em sua introdução filosófica à teoria da relatividade. Segundo

Schlick, uma representação  espaçotemporal  é mais “matematicamente conveniente” do que

uma representação puramente espacial, uma vez que a representação puramente espacial nos

fornece uma única informação acerca do movimento de uma partícula, a saber, o seu trajeto.

Já a representação estática do movimento por meio de uma curva no espaço-tempo representa

o movimento na totalidade de seus aspectos. Podemos, por exemplo, obter uma informação

acerca da velocidade do movimento de uma partícula, ao inspecionar a inclinação da curva

tridimensional com relação ao plano formado pelos dois eixos espaciais.

Assim como uma representação bidimensional do movimento de um ponto por uma

superfície não pode nos fornecer todas as informações acerca deste movimento, também a

representação do movimento  de  uma partícula  através  do  espaço por  meio  de uma linha

tridimensional não pode representar esse movimento em todos os seus aspectos. A fim de

representar todos os aspectos do movimento de uma partícula real, é necessário representá-lo

por meio de equações que descrevem uma curva em um espaço-tempo de quatro dimensões.

Agora,  se  o  movimento  do  ponto  ele  mesmo  se  dá  no  espaço  tridimensional,
obtemos como sua linha de universo uma curva na multiplicidade quadridimensional
de  x1,x2,x3,x4,  e  todas  as  características  do  movimento  do  ponto  podem  ser
estudados com grande facilidade. O trajeto do ponto no espaço é a projeção de sua
linha de universo na multiplicidade de x1,x2,  x3 e,  portanto,  fornece uma visão
arbitrária  e  unilateral  de apenas algumas poucas propriedades do movimento:  ao
passo que a linha de universo os expressa em sua totalidade.(Schlick, 2005,página
51, tradução minha)

2.1.3 Equivalência entre as duas linguagens e separação entre espaço e tempo

Todavia, alguém poderia contestar nossa linha de raciocínio. Pode-se argumentar que

mesmo que seja absolutamente legítimo representar o movimento de partículas no espaço

tridimensional através de curvas quadridimensionais no espaço-tempo, ou seja, representar o

movimento de partículas reais por meio de representações “estáticas”, não há razão alguma

para  acreditar  que  uma  tal  representação  seja  mais  adequada  do  que  uma  representação

dinâmica.  Isso  porque  poderíamos  realizar  um  mapeamento  de  cada  predicado

espaçotemporal na linguagem estática em um par de predicados na linguagem dinâmica. A

cada  predicado  ou  conjunto  de  predicados  espaçotemporais  de  uma  linguagem  estática
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corresponderia, invariavelmente, um conjunto definido de predicados espaciais e temporais de

uma linguagem dinâmica.

Se há um mapeamento exato entre expressões de uma linguagem estática e de uma

linguagem dinâmica, podemos sempre substituir expressões de uma por outra, sem afetar em

nada a verdade de nossos enunciados.  Introduzir  uma linguagem estática seria,  então,  um

procedimento  absolutamente  frívolo,  pois  há  uma  exata  tradutibilidade  entre  linguagens

estáticas e linguagens dinâmicas. A escolha entre uma linguagem estática e uma linguagem

dinâmica seria essencialmente arbitrária  e,  portanto,  as descrições físicas passariam muito

bem sem o emprego de linguagens não intuitivas que “não separam entre espaço e tempo”.

Se queremos garantir uma tal tradução entre duas linguagens, temos de fornecer um

método de mapeamento que torne possível que substituamos uma sentença de uma linguagem

por  uma  sentença  de  uma  outra  linguagem,  a  qual  dizemos  que  é  “intersubstituível”  ou

“equivalente”  à  expressão  pertencente  à  primeira  linguagem.  Quando  queremos  traduzir

expressões  na  linguagem  natural  entre  idiomas  distintos,  por  exemplo,  normalmente

empregamos  um dicionário  que nos  fornece  o método de  correspondências  entre  os  dois

idiomas. Então, se a linguagem dinâmica e a linguagem estática são equivalentes, tem de ser

possível que criemos um “dicionário” que permita a tradução de uma para a outra. E a criação

de um tal “dicionário” é, de fato, possível.

Mas  como  um  tal  dicionário  poderia  ser,  em  princípio,  feito?  Qual  o  método

poderíamos  empregar  para  traduzir  as  sentenças  e  representações  formuladas  em  uma

linguagem estática em sentenças ou representações formuladas em uma linguagem dinâmica?

Ora, se uma linguagem dinâmica é aquela que “mantém separado espaço e tempo”, então a

tradução  que  conecta  uma  representação  estática  a  uma  dinâmica  deve  se  dar  por  uma

separação entre espaço e tempo na representação estática. Como uma tal separação pode ser

realizada?

Uma curva representando o movimento de uma partícula em um espaço-tempo pode

ser  decomposta  em termos  de  seus  componentes  no  eixo  espacial  e  no eixo  temporal.  É

preciso lembrar que uma tal decomposição só é possível em um sistema de coordenadas que

introduziremos, relativamente ao qual poderemos definir certas relações entre os eventos que

representamos. Podemos, uma vez que tenhamos fixado um certo sistema de coordenadas,

definir  uma  certa  relação  de  equivalência  entre  os  eventos  de  nosso  domínio,  a  qual
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chamaremos de “simultaneidade”. Diremos que se dois eventos possuem a mesma coordenada

temporal x4 relativamente ao mesmo sistema de coordenadas então eles são simultâneos.

Podemos usar essa relação para dividir os eventos do nosso domínio em classes de

equivalência. Nesse caso, dois eventos pertencerão à mesma classe se, e somente se, eles são

simultâneos. Se dividimos nossos eventos em classes de equivalência por meio da relação de

simultaneidade,  então  separamos  a  estrutura  espacial  da  estrutura  temporal  do  continuum

quadridimensional do espaço-tempo. Cada classe de equivalência de eventos separados por

meio da relação de simultaneidade pode ser  concebido como um “espaço” imóvel.  Essas

classes  são  aquilo  que  denominamos  “hipersuperfícies  tipo-espaço”.  Elas  são  espaços

tridimensionais que resultam da fixação de um valor para a coordenada x4.

Imaginemos que Q e Q’ são duas dessas classes de eventos simultâneos. Os elementos

da classe  Q são a totalidade dos eventos no espaço em um certo instante definido  t.  Como

sabemos que os eventos pertencentes a classe Q são equivalentes do ponto de vista de nossos

predicados temporais(já que compartilham a mesma coordenada x4), então distinguimos esses

eventos um do outro apenas por meio de predicados espaciais. Portanto, se possuirmos uma

informação acerca das relações temporais entre um evento qualquer pertencente à classe Q e

um  outro  evento  pertencente  à  classe  Q’,  possuímos  informações  acerca  das  relações

temporais entre quaisquer  eventos pertencentes a essas classes.  Por exemplo,  se um certo

evento E pertencente à Q se separa de um evento E’ em Q’ por um intervalo de 30 segundos,

então qualquer evento em Q se separa de um evento em Q’  pelo mesmo intervalo de tempo.

Quando estabelecíamos o que significamos por um “representação dinâmica” de um

movimento,  fornecemos  alguns  exemplos  paradigmáticos  que  ilustram  aquilo  que

compreendemos por uma “representação dinâmica”. Dizemos, junto com Einstein, que uma

representação  dinâmica  se  caracteriza  por  não  misturar  espaço  e  tempo  e,  desse  modo,

afigurar  um movimento como uma sequência ordenada de acontecimentos  que se dão no

espaço. O primeiro exemplo que fornecemos foi o de um filme que representaria o movimento

de um ponto de luz em uma superfície bidimensional. Em seguida imaginamos o filme sendo

representado por uma série unidimensional de matrizes bidimensionais. Chamamos a série de

matriz M e seus componentes ordenados de Sn. Sugerimos que a matriz M pode ser pensada

como uma espécie de sentença em uma linguagem dinâmica e que ela poderia, tanto quanto o

filme, ser dita representar o movimento do ponto de luz sob a superfície. 
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Sabemos  que  um  filme  é  uma  sequência  enumerável  e  finita  de  quadros  e  que,

portanto,  a  matriz  M também é  uma  série  enumerável  e  finita  de  matrizes  Sn.  Sabemos

também que em um filme digital cada quadro é um conjunto enumerável e finito de pontos

coloridos, de um modo tal que cada matriz Sn é um conjunto enumerável e finito de sequências

de dígitos que representam uma certa cor, em uma certa notação qualquer. Quando falamos

sobre movimentos físicos e sua representação em um espaço-tempo contínuo, não estamos

lidando, claro, com grandezas discretas como em nossos exemplos paradigmáticos de uma

representação dinâmica.  O que nos é importante é que a matriz M e a série temporal de

hipersuperfícies  de tipo espaço são semelhantes em, pelo menos,  alguns de seus aspectos

estruturais. Essa semelhança estrutural tornará possível que a série de hipersuperfícies de tipo

espaço seja representada por uma representação que é dinâmica, tal como a matriz M.

Quando separamos os  eventos  em classes de equivalência  por meio da relação de

simultaneidade, dividimos o espaço-tempo em uma série de hipersuperfícies tipo espaço. A

série como um todo é análoga a matriz M e as hipersuperfícies são análogas a matriz Sn.  A

série é uma série de classes de simultaneidade e cada elemento da classe de simultaneidade se

distingue do outro por relações espaciais. Do mesmo modo, a matriz M é também uma série

de  classes  de  simultaneidade.  Todo  componente  de  uma  matriz  Sn  representa  um  ponto

colorido que é simultâneo ao ponto colorido representado por qualquer outro componente da

mesma matriz.

Quando  introduzimos  um  sistema  de  coordenadas  e,  por  meio  desse  sistema,

definimos a noção de simultaneidade, já cumprimos todas as condições necessárias para a

tradução de uma representação estática em uma representação dinâmica. Passamos a separar

os eventos em classes de equivalência conforme suas mútuas relações de simultaneidade e,

portanto, passamos a separar tempo e espaço. Temos aqui um método de fazer corresponder

toda representação estática a uma única representação dinâmica à qual reconhecemos como

sendo equivalente a representação inicial.

Se  podemos  fazer  corresponder  cada  representação  estática  em uma representação

dinâmica que lhe seja equivalente, temos que reconhecer que a objeção que propomos a pouco

é correta. Enquanto estivermos no domínio da mecânica newtoniana temos de reconhecer a

equivalência entre as representações estáticas e dinâmicas. Na medida em que a coordenada

temporal de um evento não sofra alterações com a passagem de um quadro de referência para

outro, não precisamos nos preocupar com a questão de se um evento possuirá ou não a mesma
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coordenada x4  para qualquer quadro de referência implementado. Que esse seja o caso no

contexto da mecânica clássica,  é garantido pelas  transformações  de Galileu,  que regem o

modo como as coordenadas de um determinado evento diferem para sistemas de coordenadas

que se movem uniformemente entre si.  A relação de simultaneidade que se expressa pela

identidade da coordenada x4  de dois eventos é invariante para as transformações de Galileu.

Desse modo a separação entre espaço e tempo possui validade objetiva em uma teoria física

cuja estrutura do espaço-tempo seja determinada pelas transformações de Galileu. Tentaremos

mostrar no restante do capítulo que o mesmo não é o caso na teoria da relatividade restrita.

Nessa teoria a separação entre espaço e tempo só é possível relativamente a um certo quadro

de referência determinado.

Em um certo sentido, nada do que havíamos dito até aqui acerca de representações

estáticas ou dinâmicas tem a ver com a natureza peculiar que a teoria da relatividade atribui

ao tempo20. A inclusão do tempo como uma quarta coordenada é apenas de um artifício formal

e pouco ou nada tem que ver com a conteúdo físico da teoria. Essa inclusão expressa, no

máximo,  a  necessidade  de  se  fornecer  quatro  valores  para  determinar  univocamente  um

evento. Essa técnica formal já era utilizada em algumas versões da mecânica newtoniana:

As propriedades do tempo que a teoria da relatividade descobriu não possuem nada
a ver com seu tratamento como uma quarta  dimensão. Esse procedimento já era
possível na física clássica, onde ele foi frequentemente usado. Contudo, de acordo
com a teoria da relatividade, a multiplicidade quadridimensional é de um tipo novo;
ela  obedece  leis  diferentes  daquelas  da  teoria  clássica.(REICHENBACH,
1958,Página 112, tradução minha)

O espaço-tempo da teoria da relatividade é, de acordo com Reichenbach, de um “tipo

novo”, que obedeceria leis diferentes daquelas de uma teoria clássica. Fundamentalmente, é

importante  notar  que  o  espaço-tempo  de  Minkowski  é  dotado  de  uma  estrutura  métrica

radicalmente diferente daquela que atribuímos ao espaço euclidiano tridimensional. De acordo

com o que  vimos  no capítulo  anterior,  a  estrutura  métrica  de  uma geometria  é  uma das

camadas  de  estrutura  mais  específicas  que  podemos  inserir  em uma teoria  do  espaço.  A

estrutura  métrica  para  o  espaço  euclidiano  tridimensional  que  é  dada  pela  fórmula  de

Pitágoras é perfeitamente preservada para as transformações de Galileu. Então, para cada dois

eventos no espaço-tempo newtoniano,  podemos nos perguntar  se  eles ocorrem ou não no

mesmo  lugar  do  espaço  tridimensional  e,  caso  a  resposta  seja  negativa,  podemos  nos

perguntar pela distância que separa esses dois eventos. Esta “distância” é dada pela métrica de

20 “Both these pictures[dynamic and static] are exactly equivalent, and preferring one to the other is merely a 
matter of convention and taste. Nothing that has been said here about the two pictures of the motion has 
anything whatever to do with the relativity theory.”(Einstein; Infeld, 1966,página 217).
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Pitágoras. O mesmo não é o caso quando consideramos a relatividade restrita. A métrica desta

teoria é determinada pelas transformações de Lorentz e é radicalmente distinta da métrica de

Galileu, a ponto de ser chamada de “pseudométrica”. No restante deste capítulo, discutiremos

as transformações de Lorentz e as transformações de Galileu; as duas métricas relacionadas a

essas transformações e o impacto dessas métricas para o conceito de “tempo”.

Apesar do fato de que a escolha entre uma representação estática e uma representação

dinâmica ser, em última instância, “uma questão de convenção e gosto”, ainda assim a teoria

da relatividade conferirá um estatuto distinto para as duas representações. Nessa diferença de

estatuto se expressa a relatividade do tempo.

Ambas  as  representações  podem  ser  usadas  com  igual  direito,  embora  a  física
clássica  tenha  favorecido  a  representação  dinâmica  figurando movimentos  como
acontecimentos no espaço e não como existindo no tempo-espaço. Mas, a teoria da
relatividade muda essa visão. Ela é distintamente a favor da representação estática e
considera essa representação do movimento como existindo no tempo-espaço uma
representação mais conveniente e objetiva da realidade. Ainda temos de responder a
questão: porque essas duas representações, equivalentes do ponto de vista da física
clássica,  não  são  equivalentes  do  ponto  de  vista  da  teoria  da  relatividade?
(EINSTEIN; INFELD, 1966, página 217, tradução minha).

2.2 A relatividade de Galileu

Constatamos no capítulo anterior, a necessidade de se mencionar, não só um quadro de

referência, como também todo um sistema de coordenadas como um fator do qual depende o

significado  das  atribuições  físicas.  Apenas  se  estivermos  certos  de  que  uma  variação  no

sistema de coordenadas  não altera  em nada a  validade  das  atribuições,  é  que  poderemos

atribuir significância objetiva para os enunciados. Só podemos atribuir propriedades físicas

aos  objetos  se  adotarmos  um  certo  sistema  de  coordenadas,  através  do  qual,  essas

propriedades podem ser definidas e aplicadas aos objetos do domínio. Mas, apenas aquelas

propriedades  que  não  dependem  exclusivamente  de  um  quadro  de  referência  específico

podem  ser  ditas  objetivamente  válidas.  Quais  propriedades  consideraremos  como

objetivamente válidas não é algo fixo de uma vez por todas, mas é dependente da escolha de

uma teoria física. Melhor dizendo, é dependente da escolha de um grupo de automorfismos

que  fixa  quais  as  propriedades  das  coordenadas  espaçotemporais  que  consideramos

objetivamente  válidas,  ao  fixar  as  propriedades  que  são  invariantes  para  transformações

pertencentes ao grupo.

A diferença entre a mecânica newtoniana e a relatividade restrita aparece tão logo

consideremos dois  observadores  que se movem uniformemente entre  si.  Imaginemos dois

observadores que descrevem, por meio de seus sistemas de coordenadas espaçotemporais, os

53



mesmos eventos situados dentro de um certo quarto fechado. Suponhamos que o primeiro

observador se encontra em repouso em relação ao quarto fechado e consequentemente aos

eventos no interior do quarto que estão sendo considerados. O segundo observador se situa do

lado de fora do quarto. Podemos imaginar que o quarto se situa em uma nave espacial que

efetua um movimento uniforme com relação ao segundo observador. Para o físico clássico as

coordenadas que descrevem os eventos no interior do quarto para os dois observadores se

encontram relacionadas pela transformação de Galileu. A transformação de Galileu envolve

unicamente uma correção em uma das coordenadas espaciais do evento a ser considerado.

Embora o mesmo não fosse válido para toda a física clássica, a mecânica newtoniana

já obedecia, assim como a teoria da relatividade restrita, a um princípio de relatividade no que

dizia  respeita  aos  movimentos  de  translação  uniforme.  Sejam  x1,x2,x3,x4  as  coordenadas

espaciais  e  temporais de um certo evento E para um certo observador O1; x1’,x2’,x3’,x4’ as

coordenadas do mesmo evento para um certo observador O2  que efetua um movimento de

translação  uniforme  com relação  à  O1.  Segundo  a  relatividade  de  Galileu,  satisfeita  pela

mecânica de Newton, a relação entre as coordenadas xn’ e xn  é dada pela seguinte  lei  de

transformação(conhecida como transformação de Galileu):

x1 ’=x1−vt

x2 ’=x2

x3 ’=x3

x 4 ’=x 4

Onde x1 é necessariamente o eixo no qual os observadores se deslocam.

O grupo de simetria que caracteriza a mecânica newtoniana é o grupo de Galileu. O

grupo de Galileu consiste no grupo das transformações de Galileu e daquelas transformações

que resultam da operar recursivamente transformações de Galileu. 

O aspecto mais importante das transformações de Galileu para nosso capítulo é o fato

de que a coordenada x4 de um certo evento, permanece inalterada na passagem de um quadro

de  referência  para  um  outro  quadro  de  referência  distinto.  Isso  significa  que  todas  as

propriedades e relações que admitem uma definição em termos das coordenadas temporais de

um evento, são objetivamente válidas em qualquer teoria física onde as coordenadas de um

evento para dois quadros de referência sejam conectadas pela transformação de Galileu.

Podemos dizer que essa validade objetiva das determinações temporais será aquilo que

garantirá  que  as  representações  estáticas  sejam,  do  ponto  de  vista  da  mecânica  clássica,

54



absolutamente  equivalentes  às  representações  dinâmicas.  A  invariância  da  coordenada

temporal  torna  possível  a  definição  de  uma  relação  de  simultaneidade,  que  permitirá  a

subtração da estrutura espacial e temporal do continuum quadridimensional do espaço-tempo.

Então, a separação do espaço e do tempo possui, do ponto de vista da física clássica, validade

objetiva.

2.3 Transformações de Lorentz

Na teoria da relatividade restrita as transformações de Galileu não são estritamente

válidas. Elas não devem ser compreendidas como uma lei universal que rege as “traduções”

que observadores inerciais devem impor entre seus proferimentos, mas apenas aproximações

destas  leis  universais  para  certas  condições  específicas,  a  saber,  para  observadores  cujo

movimento relativo se dá em velocidades cada vez mais baixas.  A lei de transformação que

fornece o modo como as coordenadas  de um certo evento se traduzem entre  sistemas de

coordenadas em movimento uniforme são, segundo a relatividade restrita, as transformações

de  Lorentz.  As  transformações  de  Lorentz  tendem a  se  degenerar  nas  transformações  de

Galileu quanto mais baixa for a velocidade relativa dos observadores.

Para o físico relativístico as duas descrições dos eventos são relacionadas por meio da

seguinte transformação:

x1 '=
(x1−v .t)

√(1−(v ² /c ²))

x2 ’=x2

x3 ’=x3

t ’=
t− vx
c2

√(1− v
2

c2
)

A mais notável característica das transformações de Lorentz, se a comparamos com as

transformações de Galileu, é o fato de que as primeiras envolvem correções na coordenada

temporal de um mesmo evento que é descrito segundo dois quadros de referências que se

movem  entre  si.  Esta  correção  é  proporcional  a  “velocidade  relativa”  dos  quadros  de

referência em questão.

A afirmação de que as coordenadas de um determinado evento para dois quadros de

referência  inerciais  são  conectadas  por  meio  de  uma  transformação  de  Lorentz  possui
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consequências impactantes sobre a nossa imagem do mundo, e principalmente, sobre a nossa

concepção de tempo. Na mecânica clássica, a duração de um evento é uma grandeza que não

depende do estado de movimento do observador. Propriedades que se definem em termos da

coordenada temporal são, do ponto de vista da mecânica clássica, propriedades objetivas. Na

relatividade restrita  tais  propriedades  expressam apenas uma relação entre  os  eventos e  o

quadro  de  referência  adotado.  Podemos,  assim  como  fizemos  no  contexto  da  mecânica

newtoniana, introduzir uma relação de simultaneidade entre nossos eventos. Esta relação se

expressa pela igualdade na coordenada temporal x4 de dois eventos distintos. Podemos utilizar

esta relação e separar classes de equivalência entre eventos simultâneos. Subtraímos, por este

método,  a  estrutura  espacial  e  temporal  do  espaço-tempo,  assim  como  havíamos  feito

anteriormente. Mas, agora, a relação de simultaneidade que introduzimos não é invariante.

2.4 O Conceito de “intervalo”

A noção de “distância” da mecânica clássica não é preservada para as transformações

de Lorentz. Ao invés disso, por meio das transformações de Lorentz, selecionamos uma nova

métrica.  Essa  nova  métrica,  chamada  de  “métrica  de  Minkowski”,  atribui  uma  grandeza

invariante que provê todas as informações acerca das relações espaçotemporais entre nossos

eventos.  A métrica  de  Minkowski  fornece  uma noção de  “distância”(entre  aspas)  para  as

linhas de universo no espaço-tempo. Linhas de universo representam as trajetórias possíveis

de partículas e diferem das linhas tridimensionais por envolverem tanto tempo quanto espaço.

A cada linha de universo atribui-se uma grandeza denominada de “intervalo”.  Como uma

linha de universo é  uma linha  no espaço-tempo,  seu intervalo  não é  uma mera  distância

espacial. 

Um intervalo entre dois eventos não consiste em uma relação meramente espacial ou

temporal, em sentido estrito. Ainda assim, veremos que podemos classificar os intervalos e

separá-los  em  intervalos  de  tipo  espaço  e  intervalos  de  tipo  tempo.  Analisaremos  mais

detidamente o sentido da separação entre intervalos de tipo tempo e tipo espaço. Veremos que

um intervalo de tipo espaço não consiste em uma simples relação espacial e um intervalo de

tipo tempo não é uma relação temporal. Não se atribui, por meio da métrica de Minkowski,

um intervalo de tipo espaço e outro intervalo de tipo tempo a cada par de eventos. Só se

atribui um único intervalo e este é, ou bem de tipo espaço ou bem de tipo tempo. Um ponto

fundamental ao nosso argumento é que as atribuições de intervalos determinados segundo a

métrica de Minkowski são atribuições em um vocabulário estático. A fim de determinar o
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intervalo  entre  dois  eventos,  é  sempre  necessário  que  levemos  em  conta  tanto  suas

coordenadas espaciais quanto temporais. 

O modo mais  comum de se introduzir  uma estrutura métrica em uma variedade é

fornecer uma função que atribui um certo número real para cada par de pontos. Em um espaço

euclidiano de três dimensões, como é o espaço da mecânica clássica, a distância entre dois

pontos arbitrários <P,Q> é dada pela conhecida fórmula:

ds ²=(dx1) ²+(dx2)²+(dx 3)²

No tempo newtoniano o intervalo entre dois eventos é dado pela diferença em suas

coordenadas temporais:

dt ²=( t 1−t 2) ²

Obviamente, as duas fórmulas acima são funções que levam um par de pontos em um

número real.  Apenas  ocultamos  as  variáveis  abertas.  Ambas as  funções  obedecem quatro

relevantes propriedades lógicas que gostaríamos de ressaltar. 

(1)Positivamente Definida: ∀ xy : f (x , y)≥0

Se interpretamos f(x,y) como a função que atribui um intervalo no tempo Newtoniano para

dois eventos determinados, então dizemos que esse intervalo é “positivamente definido”. O

intervalo entre dois eventos quaisquer é sempre igual ou maior do que zero: todo intervalo

pode ser expresso por meio de um número real positivo ou,  no caso limite onde os dois

eventos  considerados  são  simultâneos,  por  meio  do  número  zero.  O mesmo  vale  para  a

distância entre dois eventos no espaço euclidiano tridimensional.

(2) Simetria: ∀ xy : f (x , y)= f ( y , x)

Essa propriedade significa apenas que as relações de distância e intervalo de tempo

entre eventos são sempre relações simétricas. Podemos, por exemplo, dizer que dois eventos

determinados se separam por um intervalo de uma hora. Quando fazemos isso, atribuímos

uma  certa  relação  entre  dois  eventos  de  nosso  domínio.  Essa  relação  deve  satisfazer  a

propriedade ser simétricas de tal modo que se um evento a se separa de um evento b por um

intervalo de uma hora, então o evento  b  também se separa do evento  a  por uma hora. O

mesmo para qualquer relação de distância.

(3)Não-singularidade: ∀ xy : f (x , y)=0↔x= y

A propriedade que denominamos “não-singularidade” pode ser descrita do seguinte

modo:  o  intervalo  entre  um instante  do  tempo  e  a  si  mesmo  é  sempre  igual  a  zero  e,

conversamente, um instante só pode satisfazer a relação de “se separar por um intervalo nulo”
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para consigo mesmo. Novamente, o mesmo se aplica quando consideramos pontos do espaço

tridimensional e as distâncias que atribuímos a esses por meio de nossos instrumentos de

medida. É preciso lembrar, contudo, que quando estamos falando sobre eventos, um intervalo

temporal  igual  a  zero  significa  que  os  eventos  considerados  são  simultâneos  e  que  uma

distância  igual  a  zero  significa  que  os  eventos  ocorrem no mesmo lugar.  As  relações  de

“ocorrer no mesmo lugar” e “ocorrer no mesmo instante do tempo”  são, quando tomadas

isoladamente uma da outra, apenas condições necessárias e não condições suficientes para a

identidade de um evento.

(4) Desigualdade Triangular: ∀ xy : f (x , y)≤ f (x , z )+ f (z , y)

A “desigualdade triangular” afirma que o intervalo entre dois “pontos” ou instantes

quaisquer x e y é sempre menor do que o intervalo entre x e um terceiro “ponto” z somado

com o intervalo entre z e y.

Essas quatro propriedades lógicas da métrica definem, pelo menos em parte, o que

chamamos propriamente de uma “métrica”. Dentro da teoria da relatividade restrita não há,

propriamente, uma noção de “distância” que seja invariante para todos os sistemas inerciais. A

distância espacial e o intervalo temporal, dão lugar a uma noção de intervalo que é fornecida

pela métrica de Minkowski:

ds²=dx12+dx22+dx32−dx42 21

Podemos  facilmente  notar,  por  uma inspeção na  fórmula  acima, que  a  métrica  de

Minkowski não obedece três das quatro propriedades que listamos. Por causa disso, podemos

dizer que ela é uma “pseudométrica”. A grandeza resultante da aplicação dessa pseudométrica

não  se  trata  de  uma  mera  “distância  espacial”,  pois  envolve  tanto  valores  espaciais(os

componentes x1,x2,x3  de dois pontos) quanto valores temporais(os componentes x4 de dois

pontos). Além disso, uma distância em sentido próprio é sempre uma grandeza positiva. E

uma  característica  da  pseudométrica  de  Minkowski  é  que  ela  permite  a  atribuição  de

intervalos  negativos  entre  eventos.  Disso  se  segue  que  essa  métrica  não  é,  obviamente,

“positivamente definida”, e também que ela não satisfaz a condição que denominamos de

“desigualdade triangular”.

21 O valor dx4 não consiste, na verdade, apenas na diferença entre as coordenadas x4, mas no produto dessa
diferença pela velocidade da luz. Se escolhermos como unidade de medida a própria distância percorrida
pela luz em um certo tempo, tal valor será necessariamente igual à 1, e podemos portanto, subtrair essa fator
de nossa fórmula,  desde que estejamos cientes de que a fórmula assim expressa só é válida nesse caso
especial.
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É importante notar que dois eventos no espaço-tempo de Minkowski podem diferir em

termos de suas coordenadas espaciais  e temporais em um mesmo quadro de referência,  e

ainda  assim  se  separarem  por  um  intervalo  nulo.  Algo  análogo  não  ocorre  quando

consideramos  pontos  no  espaço  euclidiano  tridimensional  ou  instantes  no  tempo

unidimensional newtoniano. Dois pontos no espaço euclidiano se separam por uma distância

“nula”(isto é, satisfazem a condição d(x,y)=0 ) se, e somente se, eles possuem as mesmas

coordenadas em um mesmo sistema. Então, a distância entre x e y é igual a zero apenas no

caso de o ponto x ser o ponto y.  O fato de que a métrica de Minkowski não satisfaz essa

condição significa que dois eventos distintos do espaço-tempo podem possuir um intervalo

igual  a  zero.  A métrica  de  Minkowski  não  satisfaz  a  condição  que  denominamos  “não-

singularidade”. Isso quer dizer que dois eventos possuírem um intervalo nulo entre si não é

condição suficiente para que eles sejam, necessariamente, um e o mesmo evento. É necessário

fornecer uma outra interpretação física para o intervalo zero.

Diante  da  teoria  relatividade  é  tentador  afirmar  que  o  tempo  é  apenas  mais  uma

dimensão dentre as dimensões do espaço. Ao fazer uma tal afirmação parece que dizemos que

a noção de “espaço” se distingue da noção de “tempo” da mesma maneira que a noção de

“latitude” se distingue daquela de “longitude”. De fato, tais afirmações não são difíceis de

serem encontradas  na literatura.  Schlick,  por  exemplo,  parece não ter  resistido  a  uma tal

tentação. O filósofo escreve no prefácio de sua introdução à teoria da relatividade que 22 “Não

há mais diferença intrínseca entre distância e tempo do que há entre comprimento e largura”.

Para Schlick, a distinção entre espaço e tempo é um aspecto subjetivo, que diz respeito ao

modo como a mente humana experiência seus próprios dados sensoriais. No mundo da física,

não  haveria  espaço para  a  distinção  que  fazemos  entre  duração  no tempo e  extensão no

espaço. Entretanto, um tal paralelismo entre espaço e tempo não poderia ser justificado com

base na fundamentação geométrica que Minkowski fornece à teoria da relatividade restrita.

Reichenbach explica que na métrica de Minkowski, o traço peculiar que distingue o espaço e

o tempo se encontra expresso pelo fato de que a diferença entre as coordenadas temporais de

dois eventos entram na fórmula após um sinal de subtração.

Descobriremos que o mundo de Minkowski  é  incorretamente interpretado se for
concebido[if one looks to it] como suporte do paralelismo entre espaço e tempo;
pelo contrário, o mundo de Minkowski expressa a peculiaridade da dimensão do
tempo matematicamente prefixando um sinal de subtração a expressão temporal na
fórmula métrica básica. A peculiaridade do tempo aparece mesmo em uma análise

22 “There is no more intrinsic difference between length and time than there is between length and breadth” 
(Schlick, 2005, página iv)
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que não considera a experiência subjetiva do tempo.(REICHENBACH, 1958,Página
112, tradução minha)

Uma pseudométrica não atribui distâncias isotropicamente tal como uma métrica que

obedeça as quatro condições que mencionamos. A métrica de Minkowski atribui intervalos

negativos em uma direção e intervalos positivos em outras três direções23. Então, em um certo

sentido,  podemos  distinguir  dois  tipos  gerais  de  “intervalo”.  Intervalos  negativos  são

chamados de “tipo tempo” e intervalos positivos de “tipo espaço”. A unificação entre espaço e

tempo  que  é  característica  da  teoria  da  relatividade  não  é  expressa  no  mero  fato  de

precisarmos de quatro coordenadas para determinar univocamente um evento, mas sim pelo

fato  de  que  o  intervalo  entre  eventos  é  atribuído  por  meio  de  uma métrica  que  permite

atribuições  de  intervalos  negativos.  Essa  métrica  é  imposta  na  teoria  por  meio  das

transformações de Lorentz.

As  atribuições  de  intervalos  espaçotemporais  são  atribuições  em  uma  linguagem

estática. O fato de que distinguimos entre intervalos tipo tempo e tipo espaço não significa

que tenhamos dois conceitos de intervalo no mesmo sentido em que poderíamos possuir um

intervalo em uma estrutura unidimensional que chamamos “tempo” e outra noção de intervalo

para uma estrutura tridimensional que chamamos de “espaço”. Um intervalo de tipo tempo

não é um “intervalo de tempo”, do mesmo modo, um intervalo tipo espaço não coincide com

uma “distância no espaço”. Que esse seja o caso se vê pela seguinte diferença. Na mecânica

de Newton, podemos falar que dois eventos se separam por uma certa distância e um certo

intervalo de tempo. Já no espaço-tempo da relatividade não podemos dizer que dois eventos p

e p’ no espaço-tempo se separam por um intervalo tipo tempo e por  outro intervalo tipo

espaço.  Há apenas  um intervalo  espaçotemporal  para  quaisquer  dois  eventos  dados.  Esse

intervalo ou bem é tipo espaço ou bem é tipo tempo. 

Dissemos que na teoria da relatividade restrita descrições feitas em uma linguagem

estática possuem a vantagem de serem objetivamente válidas, ao passo que aquelas descrições

feitas em uma linguagem dinâmica só adquirem validade relativamente a um certo quadro de

referência que precisa ser previamente determinado. Temos tentado explicitar  que, quando

formulamos uma teoria física em uma linguagem dinâmica, a separação entre espaço e tempo

que é característica desse tipo de linguagem se mostra na separação que fazemos entre duas

métricas. Atribuímos aos pares de eventos uma distância no espaço e um intervalo de tempo.

Na seção anterior, deixamos explícito que na formulação estática que a teoria da relatividade

23 Cf Norton, 1987, página 58
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privilegia,  empregamos  uma  única  métrica  e  assim  descrevemos  os  eventos  como

acontecimentos  em uma  espaço-tempo  de  quatro  dimensões.  Ao  fazê-lo,  substituímos  as

noções  de  distância  e  de  intervalo  de  tempo,  por  uma  nova  noção  que  é  usualmente

denominada de “intervalo” mas que se caracteriza por não ser puramente espacial  e nem

puramente  temporal.  Mesmo  assim,  ressaltamos  que  isso  não  significa  que  a  teoria  da

relatividade perca a distinção entre as noções de “espaço” e de “tempo”. Pelo contrário, a

diferença entre essas noções é expressa pelo fato de podermos determinar para quaisquer dois

eventos, se o intervalo que os separa é de tipo espaço, de tipo tempo ou nulo.

Sabemos com alguma clareza o que significa uma atribuição de uma distância ou de

um lapso de tempo entre dois eventos. Falamos sobre essa significância, quando discutíamos

o significado das atribuições de coordenadas, no capítulo I. É precisamente as distâncias e os

intervalos de tempo que expressamos por meio das atribuições de coordenadas espacias e

temporais. Mas, o que é que expressamos quando dizemos que dois eventos se separam por

um intervalo de tipo espaço, ou de um intervalo de tipo tempo?

Um dos aspectos mais importantes dos intervalos é que eles determinam o modo como

as coordenadas espaciais e temporais dos eventos podem se dividir de acordo com a escolha

de um certo quadro de referência. Mesmo que haja uma certa liberdade na escolha do modo

com um intervalo  será  divido  em uma distância  e  um lapso de  tempo,  correspondente  a

liberdade de escolha de um quadro de referência, essa liberdade não é total. Se um intervalo

entre dois eventos é negativo, ou seja, se o intervalo é de tipo tempo, então é possível escolher

um quadro de referência tal que o intervalo entre os eventos se expresse puramente por meio

da diferença entre as coordenadas x4 dos dois eventos. Nesse caso, há, pelo menos, um quadro

de  referência  possível  para  o  qual  os  eventos  em  questão  ocorrem no  mesmo  lugar  do

espaço(i.e.  compartilham as mesmas coordenadas x1,x2 e x3)  e  se separam apenas  por  um

intervalo  de  tempo.  Conversamente,  se  o  intervalo  entre  dois  eventos  é  positivo,  então

podemos escolher um quadro de referência tal que a diferença entre as coordenadas temporais

dos  dois  eventos  desapareça.  Os  eventos  se  separariam,  nesse  quadro,  apenas  por  uma

distância no espaço. Nesse caso há, pelo menos, um quadro de referência possível para o qual

os  eventos  em  questão  ocorrem  simultaneamente,  mas  em  lugares  distintos  do  espaço.

Portanto, todos os eventos que se separam de um determinado evento e por um intervalo tipo

espaço podem ser vistos como estando na hipersuperfície tipo espaço de e.
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É  necessário,  ainda,  que  falemos  um  pouco  sobre  um  caso  que  limite  que  já

mencionamos. Um evento no espaço-tempo possui, necessariamente, um intervalo nulo em

relação a si mesmo. Mas, uma vez que a separação entre as coordenadas espaciais e temporais

não é  objetivamente válida,  a afirmação conversa não pode ser verdadeira.  Isto  porque é

perfeitamente  possível  que  dois  eventos  que  divergem  em  suas  coordenadas  espaciais  e

temporais para um mesmo quadro de referência, ainda possuam um intervalo de valor zero. Se

esse é o caso,  dizemos que os eventos se separam por um intervalo de tipo luz.  Se dois

eventos P e Q se separam por um intervalo de tipo luz, então um raio de luz emitido a partir

de um desses eventos pode alcançar o outro evento.

Chamamos o trajeto de um raio de luz emitido a partir de um certo ponto do espaço-

tempo de um “cone de luz”. A fim de ilustrar porque o trajeto de um raio de luz é denominado

de “cone de luz” façamos as seguintes considerações. Podemos imaginar que o espaço é uma

superfície  plana bidimensional.  Nesse caso,  uma emissão de luz a partir  de um ponto da

superfície deve formar um círculo que possui o ponto como centro.  Esse círculo deve se

expandir  através  do  tempo,  já  que  aqui  estamos  representando  o  feixe  de  luz  de  forma

dinâmica. Se agora passarmos a ver uma tal superfície como uma hipersuperfície tipo espaço

de um espaço-tempo de três dimensões, então o trajeto da emissão de luz que era representado

como um círculo que se expandia ao longo do tempo, passa a ser representado como um cone

estático no espaço-tempo tridimensional.  Expandimos para o espaço-tempo real  de quatro

dimensões e mantemos o termo “cone de luz”, porque um cone tridimensional é um diagrama

adequado para representar o trajeto de uma onda de luz em um espaço-tempo idealizado de

três dimensões.

A cada ponto no espaço-tempo deve corresponder dois cones de luz. A totalidade dos

“eventos pontuais” que podem ser atingidos pelo raio de luz emitido em um certo evento E,

chamamos de “o cone de luz futuro de E”. Em contrapartida, chamamos de “o cone de luz

passado de E” à totalidade dos eventos que poderiam ter emitido um raio de luz para E. As

relações  de  “pertencer  ao  cone de  luz  futuro”  e  “pertencer  ao  cone de  luz  passado” que

atribuímos a um par ordenado de eventos são relações invariantes para todos os quadros de

referência inerciais. Então, se um certo evento E' se encontra no cone de luz futuro de um

outro evento E, E' é posterior a E em qualquer quadro de referência inercial. Igualmente, se E'

pertence  ao cone de  luz  passado de  E,  então  em todo quadro  de referência  inercial  E'  é

anterior  a  E.  A “história”  de  uma partícula,  por  assim dizer,  consiste  em uma sequência
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ordenada de eventos, i.e. uma linha de universo. A ordenação dos eventos de uma mesma

linha de universo é invariante, pois um evento posterior a um outro evento, dentro de uma

mesma linha de universo, pertence necessariamente ao cone de luz futuro dele. 

Essas ideias e conceitos podem ser empregadas para mostrar que, apesar do fato de

que  todas  as  atribuições  temporais  serem  relativas  ao  quadro  de  referência  inercial  que

empregamos,  nem por  isso a  ideia  de  causalidade  fica  comprometida.   A relatividade  do

tempo não parece ter introduzido nenhuma mudança relevante nos conceitos de causa e de

efeito. Pois, uma relação de causa e efeito só pode ser atribuída a dois eventos que pertençam

ao cone de luz um do outro, de tal modo que para todo quadro referencial o evento causa é

temporalmente anterior ao evento efeito. 

2.5 Relatividade Restrita e Geral

Esses aspectos do conceito de tempo não são, contudo, muito relevantes para nossos

propósitos.  A lição  geral  que  devemos  extrair  desse  capítulo  é  que  quando  empregamos

conceitos  que  compõem atribuições  de  caráter  temporal  aos  eventos  e  outros  objetos  do

domínio,  é  necessário  que  tenhamos  em  mente  que  tais  atribuições  só  são  fisicamente

significativas quando as expressamos em relação a um certo quadro de referência determinado

ou, a uma classe de quadros de referência. Se pretende-se que as atribuições físicas sejam

fisicamente  significativas  de  forma  independente  do  quadro  de  referência,  é  sempre

necessário que elas sejam formuladas do modo “estático”.

A razão central para que façamos essas reflexões acerca da relatividade do tempo é

que vestígios da obscuridade acerca do significado dessa ideia parecem estar presentes até

mesmo em autores muito eminentes sem os quais essa dissertação não teria sido possível. É

comum encontrarmos afirmações que digam que o espaço e o tempo perderam completamente

sua diferença intuitiva, ou que as coordenadas espaciais são do mesmo tipo que as temporais.

Esperamos ter mostrado que afirmações tão exageradas acerca da relatividade do tempo não

são propriamente verdadeiras já que, embora a relatividade tenha introduzido mudanças no

papel que a coordenada temporal possui na formação da imagem do mundo, ela nem por isso

deixa  de  ser  uma  coordenada  com  características  próprias  distinguindo-se  das  três

coordenadas espaciais pelo seu método próprio de atribuição. O fato de que o espaço-tempo

da relatividade restrita é equipado com uma pseudométrica que distingue entre intervalos de
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tipo espaço e de tipo tempo mostra que espaço e tempo não perderam completamente sua

distinção, embora essa distinção seja agora de um tipo novo.

Dissemos que a mecânica de Newton deve ser vista como uma “aproximação” da

teoria da relatividade restrita. Em um certo sentido, as leis newtonianas do movimento não

foram completamente falseadas pela teoria da relatividade restrita, apenas evidenciou-se que

essas só seriam válidas em condições bastante específicas.  A teoria da relatividade restrita

ajusta suas equações de tal modo que elas se degeneram nas equações da física clássica para

velocidades  pequenas.  Que esse seja  o caso se vê pelo fato de que as  transformações  de

Lorentz tendem a se degenerar nas transformações de Galileu em certas condições específicas.

Todos  os  efeitos  que  atribuímos  às  transformações  de  Lorentz  como  a  mudança  no

comprimento dos bastões de medida e nos intervalos de tempo se tornam imperceptivelmente

pequenos, de tal modo que podemos desconsiderar pragmaticamente tais efeitos, na medida

em qu  lidamos com velocidades cada vez menores. Portanto, podemos considerar a teoria

antiga como válida para baixas velocidades. Essa continuidade entre a teoria newtoniana e a

relatividade restrita não deve ser nenhuma surpresa, já que a teoria de Newton era tomada

como  amplamente  corroborada  pela  experiência.  Assim  sendo,  uma  nova  teoria  que  se

candidate  a  substituí-la  deve,  igualmente,  concordar  com  todas  as  observações  que

corroboravam a teoria antiga, do contrário a nova teoria já nasceria rejeitada pelas antigas

observações.24

Algo análogo deve se aplicar à relação entre a relatividade restrita e a relatividade

geral.  A  relatividade  restrita  não  é  propriamente  refutada  pela  relatividade  geral,  mas

assimilada a essa. Ela representa o caso limite da ausência de gravidade. Por isso, tudo o que

afirmamos acerca da relatividade do tempo continua sendo verdadeiro quando passamos da

teoria  da  relatividade  restrita  para  a  relatividade  geral.  A diferença  central  entre  a  teoria

restrita e a geral é que na relatividade geral remove-se a restrição comum as duas teorias que

tratamos nesse capítulo: empregar apenas quadros de referência não acelerados. 

24 Essa ideia pode e foi afirmada como um princípio geral em discussões no domínio da filosofia da ciência.
Heinz Post a denomina de “princípio geral de correspondência” (em referência ao princípio similar cunhado
por Niels Bohr que foi empregado no domínio da mecânica quântica) e a formula do seguinte modo: “The
most important heuristic restriction is the General Correspondence Principle. Roughly speaking, this is the
requirement  that  any  acceptable  new theory  L should  account  for  the  success  of  its  predecessor  S by
‘degenerating’  into  that  theory  under  those  conditions  under  which  S has  been  well  confirmed  by
tests.”(POST, 1971, p. 228) 
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3. O Princípio de Relatividade Geral

No primeiro texto no qual Einstein formula uma versão completa de sua teoria da

relatividade  geral,  o  físico  anuncia  a  “necessidade  de  uma  extensão  do  postulado  de

relatividade restrita”25.  O postulado de relatividade restrita,  que também “é satisfeito  pela

mecânica de Newton e de Galileu26”, afirma que, se as leis da física são válidas para um certo

sistema de coordenadas K, então são válidas para qualquer sistema de coordenadas K’ que

efetue, com relação ao sistema K, um movimento de translação uniforme. Esse postulado nos

permite distinguir, portanto, uma classe de quadros de referência para os quais as leis da física

são  estritamente  válidas,  a  saber,  a  classe  dos  quadros  de  referência  que  se  movem

uniformemente uns em relação aos outros. A extensão do princípio de relatividade restrita

toma a forma de um postulado que é conhecido como “postulado de relatividade geral”. O

postulado de relatividade geral é formulado como um princípio que impõe às leis da física a

necessidade de se aplicarem a quadros de referência em qualquer tipo de movimento e não

apenas a quadros de referência que se movem uniformemente entre si. O novo princípio de

relatividade incluiria também quadros de referência arbitrariamente acelerados.

Ao lado dos argumentos físicos que poderíamos adotar para estender o princípio de

relatividade de nossas teorias, parece haver um outro argumento de natureza mais filosófica.

Se o quadro de referência é o modo como o observador aparece nas descrições físicas, então

uma teoria que não permita a escolha de quadros de referência arbitrariamente acelerados não

pode  ser  tomada  como  estritamente  válida  para  qualquer  observador.  Na  seção  3.1

consideraremos tal argumento.

O  restante  desse  capítulo  pode  ser  dividido  essencialmente  em  três  partes.  Na

primeira,  tentamos  mostrar  que  a  generalização  do  princípio  de  relatividade  efetua  uma

relativização  de  todos  os  movimentos  possíveis  e,  principalmente,  da  aceleração  de  um

movimento.  A teoria  da relatividade geral  considera todos os quadros de referência como

equivalentes, na medida em que são igualmente adequados para a descrição física do mundo e

para a formulação das leis da física. Aceitar quadros de referência arbitrariamente acelerados

implica uma relativização no conceito de aceleração, pois a liberdade de se empregar quadros

arbitrariamente acelerados nada mais é do que a liberdade de se atribuir (ou deixar de atribuir)

qualquer  valor  para  a  aceleração  de  um  certo  corpo,  desde  que  a  escolha  seja

contrabalanceada  pela  escolha  de  um  quadro  de  referência.  Na  segunda  parte,  tentamos

25 Cf. (EINSTEIN, 1997, p.147)
26 Cf. (EINSTEIN, 1997, p.147)
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mostrar como uma teoria geral da relatividade implica em uma teoria da gravitação que difere

daquela que foi promulgada por Newton e lhe é superior de um grande número de pontos de

vista diferentes.

Essas primeiras duas partes constituem uma apresentação rotineira da teoria geral e

não devem suscitar controvérsias. Por outro lado, na terceira parte tentamos tomar partido em

uma questão que tem causado controvérsia desde as primeiras publicações da teoria geral da

relatividade.  Einstein afirmava que a liberdade de se empregar qualquer transformação no

sistema de coordenadas, conhecida como “covariância geral”, expressava adequadamente o

fato de que sua nova teoria satisfazia um princípio geral de relatividade. As afirmações de

Einstein  foram largamente  contestadas  e  rapidamente mostrou-se que  a  covariância  geral,

longe de ser uma característica própria da teoria geral da relatividade, era uma característica

trivial de qualquer teoria física minimamente plausível. 

Aplicando distinções e considerações que já formulamos, ou, pelo menos, esboçamos,

no  primeiro  capítulo,  tentaremos  mostrar  que  a  covariância  geral  da  segunda  teoria  de

Einstein é apenas sintomática de um princípio que não diz respeito apenas à coordenadas, mas

às  estruturas  e  modelos  que  descrevemos  por  meio  de  coordenadas.  Chamaremos  esse

princípio,  seguindo  John  Norton,  de  “Equivalência  de  Leibniz”27.  A afirmação  de  que  a

Equivalência de Leibniz é válida para uma teoria coincide com a afirmação de que o grupo de

simetria da teoria é o grupo de todas as transformações aceitáveis. Tentaremos mostrar que

esse  princípio  pode  ser  visto  como  uma  consequência  direta  de  uma  caracterização

verificacionista  do  fisicamente  objetivo,  que  se  consolidou  na  forma  do  argumento  das

coincidências de pontos.

A  conclusão  filosófica  central  deste  capítulo  é  a  ideia  de  que  o  princípio  de

relatividade geral pode ser visto como resultado de dois argumentos de caráter essencialmente

filosófico, a despeito de qualquer argumento de natureza física que tenha levado a teoria de

Einstein a ser aceita pela comunidade científica há 100 anos. Um argumento verificacionista,

segundo o qual, situações observacionalmente indistinguíveis são fisicamente idênticas, e um

argumento de natureza idealista,  de acordo com o qual uma teoria deve ser construída de

modo a ser válida intersubjetivamente.

3.1 Exigência de objetividade e extensão do princípio de Relatividade

Se por “princípio de relatividade restrita” entendermos simplesmente a exigência de

27 John Norton(1992 e 1987)
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que as leis da física devem se aplicar a todos os quadros de referência inerciais, então esse

princípio é comum tanto à teoria da relatividade restrita de Einstein quanto à mecânica de

Newton.  Para  sermos  mais  precisos,  no  entanto,  devemos  dizer  que  a  própria  noção  de

“inercial” é, em, pelo menos, alguns aspectos, diferente nessas duas teorias e que, portanto,

esse princípio aparentemente comum as duas diz uma coisa no contexto newtoniano e outra

no  contexto  relativístico.  Essas  diferenças  aparecem quando  tentamos  estipular  em quais

condições físicas dizemos que um certo quadro é ou não inercial. 

Grosso modo, podemos dizer que um quadro de referência é inercial  se ele não é

acelerado, isto é, se ele se move em velocidade constante. Dessa estipulação se segue que se

um quadro de referência é inercial, então também é inercial todo e qualquer outro quadro de

referência que se move uniformemente em relação a esse. Mas, essas informações ainda não

nos ajudam a propriamente definir a noção de quadro de referência inercial. Pois a afirmação

“qualquer quadro de referência que se move uniformemente em relação a um quadro inercial

é também inercial” nada contribuirá para que possamos determinar se um quadro é ou não

inercial, se já não estivermos de posse dos critérios segundo os quais diremos que o primeiro

quadro é inercial.

Se  a  teoria  satisfaz  um princípio  que  diz  que  as  leis  da física  devem permanecer

válidas para qualquer quadro inercial, então podemos estipular que um quadro é inercial se, e

somente se, as leis da física são estritamente válidas para esse quadro. Mas, uma vez que as

leis da física são diferentes na mecânica de Newton e na relatividade, estritamente falando, as

condições que um quadro de referência precisa satisfazer para ser chamado de “inercial” são

distintas em cada uma das teorias.

Suponhamos, então, que escolhemos um quadro de referência não inercial como o

quadro que utilizaremos para a nossa descrição física do mundo. Se estamos no contexto de

uma teoria que satisfaz apenas um princípio de relatividade restrita, então, temos que dizer

que ao fazê-lo escolhemos chamar de “estacionários” certos corpos que estariam, na verdade,

em movimento acelerado pelo espaço. Produzimos,  assim,  “pseudoforças” para explicar o

nosso “pseudomovimento”.  Esse pseudomovimento resultaria  do estado de movimento do

próprio quadro de referência que adotamos. Para uma descrição física adequada, que não se

valha  de  pseudoforças,  deveríamos  empregar  apenas  uma  classe  limitada  de  quadros  de

referência. Esses quadros seriam aqueles para os quais um corpo sob o qual nenhuma força é

exercida não altera em nada o seu estado de movimento. Na mecânica clássica podemos dizer
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que um quadro de referência é inercial se, e somente se, cada aceleração que é atribuída aos

corpos físicos segundo o quadro de referência em questão é correspondente a uma força na

mesma direção da aceleração e cuja magnitude lhe é proporcional. Então, podemos dizer que

um quadro de referência inercial na mecânica newtoniana é aquele para o qual a primeira lei

de Newton se aplica.

Podemos imaginar uma certa  partícula sobre a qual nenhuma força é  exercida.  Se

escolhemos um quadro de referência para o qual essa partícula não exibe nenhuma aceleração,

então esse quadro satisfaz a propriedade de ser “inercial”. Disso, segue-se que se escolhermos

um quadro de referência acelerado em relação ao primeiro, nossa partícula imaginária não

exibiria,  relativamente  ao  novo  quadro,  um  movimento  uniforme,  mesmo  que  tenhamos

assumido que, por hipótese, nenhuma força atue sobre a partícula. Então, se o princípio de

inércia é válido para um certo quadro de referência, não o pode ser para quadros de referência

acelerados em relação ao primeiro. Portanto, a mecânica de Newton não satisfaz o princípio

de relatividade geral.

Já  para  a  teoria  da  relatividade  restrita,  é  necessário  que  forneçamos  uma  nova

definição física de quadro inercial. As transformações de Lorentz não preservam as noções de

distância  e  intervalo  de  tempo.  Por  conseguinte,  todas  as  quantidades  invariantes  para  a

mecânica clássica que pressupõe essas noções para serem definidas (tais como a noção de

massa, força e aceleração) não podem ser empregadas para definir o conceito de “quadro de

referência  inercial”.  A definição  deve,  agora,  apelar  para  as  quantidades  invariantes  da

eletrodinâmica. Se a velocidade da luz deve ser invariante para todos os quadros de referência

inerciais, então podemos dizer que um quadro de referência é inercial se, e somente se, para

esse quadro a luz viaja uma distância igual, em tempos iguais, em qualquer direção arbitrária.

Contudo, essa definição não serve para a mecânica de Newton, já que do ponto de vista da

relatividade de Galileu um quadro que se move uniformemente em relação a um outro quadro

que  satisfaz  essa  definição  não deve  também satisfazer  a  definição.  Pois,  se  a  noção  de

simultaneidade for  invariante  para  todos  os  quadros  inerciais,  então  a  velocidade  da  luz

sofrerá um acréscimo ou um decréscimo de acordo com a velocidade e sentido do movimento

do quadro inercial em relação ao feixe de luz considerado. Assim sendo, não é possível que

dentro da mecânica de Newton todos os quadros de referência satisfaçam essa definição.

Nós empregamos, portanto, diferentes noções de quadro “inercial” em um contexto

newtoniano e em um contexto relativístico. Mas, isso não muda o fato de que ambas as teorias
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estão  sujeitas  a  uma  restrição  na  escolha  do  estado  de  movimento  dos  sistemas  de

coordenadas. Se adotamos a ideia de que a objetividade é um critério para determinar se uma

teoria é ou não satisfatória, então não devemos nos contentar com uma teoria que contenha

restrições na escolha do estado de movimento de um sistema de coordenadas. Se a teoria não

é  válida  para  qualquer  sistema arbitrário,  então  ela  depende  ainda  de  certas  estipulações

“subjetivas” que, em princípio, poderíamos escolher não adotar. Se assumimos que as leis da

física devem,  em algum sentido,  “descrever o funcionamento da natureza”, então elas não

deveriam estar sujeitas à restrições tão arbitrárias quanto os quadros de referência. 

Essa  insatisfação  com  o  princípio  de  relatividade  restrita  foi  assim  expressa  por

Einstein:

Deveria a independência das leis da física com relação ao estado de movimento do
sistema de coordenadas ser restrita ao movimento uniforme translatório dos sistemas
em relação uns aos outros? O que a natureza tem a ver com nossos sistemas de
coordenadas e seu estado de movimento? Se é necessário fazer uso de um sistema de
coordenadas arbitrariamente introduzido por nós para o propósito de descrever a
natureza, então a escolha de seu estado de movimento não deveria estar sujeita a
nenhuma restrição; as leis deveriam ser completamente independentes dessa escolha.
(Einstein, 1919, página 3)

A teoria  da  relatividade  geral  superará  esse  problema  ao  abandonar  a  distinção

absoluta  entre  sistemas  inerciais  e  acelerados,  do  mesmo jeito  que  a  relatividade  restrita

dispensa  a  distinção  entre  sistemas  em  repouso  e  sistemas  se  movendo  em  velocidade

constante  diferente  de  zero.  De  acordo  com  o  princípio  de  relatividade  geral  todos  os

movimentos  são “equivalentes”.  Todo quadro de referência arbitrário pode igualmente ser

considerado  como  “estando  em  repouso”  e  servir  como  referencial  para  a  descrição  do

movimento de quaisquer corpos ou partículas.

Nas  seções  que  se  seguem  tentaremos  mostrar  que  uma  teoria  que  satisfaça  um

princípio de relatividade generalizado deverá possuir certas propriedades. Primeiramente, em

uma  tal  teoria  todos  os  movimentos  devem consistir,  indistintamente,  em mudanças  nas

relações entre o  “corpo” tratado como quadro de referência e os corpos cujo movimento

desejamos descrever. Em seguida, mostramos como uma tal teoria produzirá, naturalmente,

uma teoria da gravidade alternativa a aquela que Newton havia fornecido em seu Principia.

Nessa teoria, o efeito gravitacional deve ser representado por aquilo que podemos chamar de

“curvatura” do espaço-tempo e não por forças que, de uma forma um tanto quanto misteriosa,

agiriam a distância e removeriam os corpos de seu movimento inercial em linha reta.

3.2 Postulados de relatividade e relatividade do movimento

Temos enfatizado desde o primeiro capítulo que,  a  fim de fornecer  uma descrição
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física do mundo, é necessário que implementemos um sistema de coordenadas, em relação ao

qual todos os eventos físicos recebem uma sequência de quatro valores. Uma característica

fundamental  de  nossos  sistemas  de  coordenadas  é  aquilo  que  chamamos  de  “quadro  de

referência”.  Explicamos que por “quadro de referência” compreenderíamos o conjunto de

estipulações preliminares que dizem respeito ao estado de movimento e a posição espacial de

um certo sistema de coordenadas. Em um certo sentido, um quadro de referência está sempre

“parado”, pois ele mesmo é o padrão segundo o qual algo é dito estar “em repouso” ou “em

movimento”.

Tentamos  mostrar  que  a  regra  que  correlaciona  as  coordenadas  de  um evento  em

diversos quadros de referência é um fator crucial de uma teoria do espaço-tempo. Essa regra

determina quais propriedades são invariantes para todos os quadros de referência aceitáveis ao

atuar  como um critério  que  permite  descartar  certas  propriedades  das  coordenadas  como

propriedades vazias de conteúdo físico objetivo. A regra geral de transformação entre quadros

de  referência  “norteia”  a  busca  pelas  propriedades  que  nossa  teoria  deve  considerar

fisicamente significativas ao excluir  aquelas propriedades que não permanecem válidas na

passagem de um quadro de referência para outro, i.e., as propriedades que não são invariantes

para as transformações em questão.

Apesar do fato de que tal regra determina quais são as propriedades objetivamente

válidas  de  uma  teoria,  nem  toda  teoria  permite  que  selecionemos  qualquer  quadro  de

referência arbitrário. Como já vimos na seção anterior, tanto a teoria da relatividade restrita

quanto a mecânica clássica possuem um fator em comum: elas só se aplicam a uma classe

limitada de quadros de referência. Se a teoria só permite a escolha de quadros de referência

inerciais, então só é possível tratar como estando “em repouso” quadros de referência que

supostamente  não  possuem  nenhuma  aceleração  em  relação  à  aqueles  corpos  aos  quais

estariam  em  movimento  inercial.  Dizemos,  então,  que  em  uma  tal  teoria  o  movimento

retilíneo  e  uniforme é  relativo,  mas  a  aceleração retém,  ainda,  o  seu  sentido  absoluto  e,

portanto, não é possível que empreguemos quadros de referência arbitrariamente acelerados.

Tais teorias distinguem, desse modo, entre movimentos relativos não acelerados e movimento

acelerados absolutos.

Uma teoria na qual podemos falar no “movimento absoluto” de um corpo distingue

entre  movimentos  “reais”  absolutos  e  movimentos  “puramente  relativos”.  Movimentos

puramente relativos são aqueles que resultam da mera escolha de um quadro de referência não
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inercial  como  um  quadro  estacionário.  Mais  fundamental  do  que  a  distinção  entre  um

movimento absoluto ou relativo é a distinção entre uma propriedade absoluta ou relativa de

um movimento. Uma certa propriedade de um movimento é “absoluta” para uma certa teoria

quando ela  é  invariante  para todos os quadros de referência  que são aceitáveis dentro da

teoria. Quando a teoria permite que implementemos um quadro de referência tal que uma

certa propriedade que se mantém em um outro quadro não se mantenha no primeiro, então

diremos  que  a  propriedade  não  é  absoluta  (i.e.  é  relativa)  dentro  da  teoria  em questão.

Distinguimos, portanto, entre propriedades absolutas e relativas do movimento. O limite entre

quais  propriedades  são  absolutas  e  quais  são  relativas  depende  não  só  do  postulado  de

relatividade que é satisfeito pela teoria, como também do grupo de transformação que conecta

as coordenadas dos quadros de referência contemplados pelo princípio de relatividade.

Em uma teoria que satisfaça algum princípio de relatividade que inclua pelo menos

todos  os  quadros  inerciais,  a  velocidade  do  movimento  de  um  certo  corpo  não  é  uma

característica  absoluta  dele,  já  que  podemos  escolher  entre  sistemas  que  se  movem,  em

relação ao corpo descrito, em qualquer velocidade arbitrária. Se a teoria possui o grupo de

Galileu  como  grupo  de  transformações  entre  os  quadros  de  referência  inerciais,  então  a

duração e o comprimento do trajeto de um movimento são características absolutas do próprio

movimento. 

Já em uma teoria onde dois quadros inerciais quaisquer sejam conectados por uma

transformação de Lorentz, essas características são relativas ao quadro de referência adotado.

Como  explicamos  no  capítulo  anterior,  as  transformações  de  Lorentz  não  preservam  as

distâncias  espaciais  e  nem os  intervalos  temporais.  Portanto,  aquelas  quantidades  que  na

mecânica de Newton pressupõe distâncias e intervalos de tempo invariantes devem depender,

na  relatividade  restrita,  da  escolha  do  sistema  inercial.  “Duração”,  “comprimento”,

“simultaneidade” ou quaisquer conceitos que pertençam a aquilo que chamamos, no capítulo

anterior,  de  uma  “linguagem  dinâmica”  dependem,  em  alguma  medida,  das  noções  de

intervalo  de  tempo  e  de  distância  e,  portanto,  não  são  propriedades  invariantes  de  um

movimento. 

Quando uma certa  grandeza de um movimento é  relativa ao quadro  de referência

selecionado,  é  possível  “escolher”  o  valor  dessa  grandeza,  desde  que  essa  escolha  seja

compensada  por  uma  mudança  no  quadro  de  referência  que  empregamos.  Então,  se  a

velocidade do movimento de uma partícula for  completamente relativa em uma teoria, em
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certo sentido, a teoria permite que atribuamos qualquer velocidade para o movimento dessa

partícula. Claro que nenhum conteúdo poderia ser atribuído a algum predicado se pudéssemos

simplesmente escolher,  de forma completamente livre,  se ele se aplica ou não a um certo

objeto. É necessário notar que a escolha implica uma certa restrição na escolha do quadro de

referência e, portanto, não é, nesse sentido, completamente livre. Portanto, se uma grandeza é

relativa em uma teoria disso não se segue que a atribuição de tal grandeza não faça sentido

dentro  da  teoria.  Podemos  sempre  introduzir  tais  noções,  definindo-as  em  termos  das

propriedades ou relações de coordenadas que atribuímos aos pontos do espaço-tempo. Mesmo

que tais propriedades não sejam invariantes, elas podem ser empregadas para expressar uma

relação  para  com  o  quadro  de  referência  que  está  sendo  utilizado  na  descrição,  pois,

relativamente a um certo quadro de referência determinado, uma partícula possui uma única

velocidade definida. Se já determinamos a relação entre dois quadros de referência,  então

devemos estar de posse da regra segundo a qual as coordenadas se transformam de um quadro

para outro, e desse modo podemos determinar como as próprias atribuições das propriedades

diferem em relação aos dois sistemas. Mesmo que atribuições de velocidade, por exemplo,

não sejam invariantes, isso não significa que são absolutamente independentes de um sistema

para outro.

Os postulados de relatividade de uma teoria  expressam o grau de liberdade que a

teoria confere à escolha do quadro de referência. Quanto mais abrangente é o postulado de

relatividade da teoria, maior é o número de predicados que ela trata como relações entre os

objetos  e  o  quadro  de  referência.  Em uma  teoria  que  satisfaça  apenas  um princípio  de

relatividade  no  que  diz  respeito  a  quadros  de  referência  que  se  movem  uniforme  e

retilineamente entre si, a escolha do quadro de referência é restrita a quadros com velocidade

arbitrária. Assim, possuir uma certa velocidade é uma característica relativa do movimento de

uma  certa  partícula,  mas  possuir  uma  certa  aceleração  não  o  é.  Apenas  o  princípio  de

relatividade  geral  deve  tornar  possível  que  tratemos como um conceito relativo não só a

aceleração, mas também todos aqueles conceitos que de algum modo dependem do conceito

de aceleração. 

3.3. Curvatura e Gravidade

Um conceito que sofrerá uma grande mudança, uma vez que aceitemos o princípio

geral de relatividade, é o de “gravidade”. O propósito dessa seção é explicar como uma teoria
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que satisfaça o princípio geral de relatividade pode prover um modo de se representar a ação

gravitacional  alternativo  àquele  que  foi  adotado  por  Newton.  Em vez  de  concebermos  a

gravidade como uma força que remove um corpo de seu movimento inercial ao longo de um

espaço  tridimensional  plano,  podemos  abandonar  a  assunção  de  que  o  espaço  é

necessariamente plano, e tratar o efeito gravitacional sobre um corpo como emergente da

própria estrutura do “lugar” no espaço-tempo onde o corpo se encontra. Mostraremos que isso

é uma consequência direta do princípio de relatividade geral, da liberdade de se “escolher”

certas propriedades dos eventos em conformidade com a escolha do quadro de referência que

tal princípio confere, que foi explicada na seção anterior, além do “princípio de equivalência”,

que estabelece que a ação de um campo gravitacional é indistinguível de uma aceleração no

quadro de referência.

A indagação pelo porquê das coisas caírem tem preocupado o intelecto humano desde

a  antiguidade.  Pode-se  dizer  que  Newton  é  considerado  o  maior  responsável  por  ter

revolucionado o próprio sentido dessa pergunta. No livro III de seu Principia Mathematica,

Newton argumenta em favor de que a “força centrípeta” que mantém os planetas em sua

órbita em torno do sol é, de fato, a mesma força da gravidade responsável por fazer os corpos

caírem aqui na terra28. E assim, tanto o mundo sublunar quanto o supralunar haveriam de ser

governados pelas mesmas leis. Apesar de, sem dúvida alguma, termos adquirido, por meio dos

esforços de Newton, um novo e profundo conhecimento acerca da natureza da gravitação, o

próprio autor estava ciente das limitações desse novo conhecimento. Em seu “escólio geral”

adicionado  ao  Principia no  ano  de  1713,  o  filósofo  da  natureza  afirma:  “Certamente,

explicamos os fenômenos dos céus e do nosso mar, por meio da força da gravidade, mas ainda

não conseguimos determinar a causa dessa força.29”. Após relembrar o leitor de sua famosa lei

universal da gravitação, segundo a qual dois corpos atraem-se com força proporcional às suas

massas  e inversamente proporcional  ao quadrado da distância  que separa seus centros de

gravidade, Newton diz: 

Mas,  certamente,  não  tenho  sido  bem-sucedido  em  determinar  as  causas  das
propriedades  da  gravidade  a  partir  dos  fenômenos,  e  eu  não  afirmo  nenhuma
hipótese (Hypotheses non fingo).[…] Nos é suficiente que a gravidade realmente
exista,  que  atue  em  concordância  com  as  leis  que  explicamos,  e  que  sirva

28“A força que mantém os corpos celestes em suas órbitas tem sido chamada até aqui de força centrípeta, mas
tendo ficado evidente que ela não pode ser outra que não uma força gravitacional, vamos chamá-la daqui por
diante de gravidade. Pois a causa desta força centrípeta que mantém a lua em sua órbita estende-se a todos os
planetas, pelas Regras 1, 2 e 4.”. (Newton, 2008, página 200)
29 Cf (Newton, 2009, 177, tradução minha)

73



amplamente para explicar todos os movimentos dos corpos celestes[…].(Newton,
2009, 177, tradução minha)

Mesmo que possamos até determinar a regra segundo a qual a gravidade atua, nem por

isso essa suposta “força” perderia o seu ar de “mistério”, na medida em que sua causa não

teria sido determinada. A versão generalizada da teoria da relatividade introduz, certamente,

bastante  novidade  no  modo  como  lidamos  com  a  gravidade  quando  fazemos  física.

Resumidamente, pode-se dizer que a gravidade era representada, na mecânica de Newton, por

uma força  que  desviaria  os  corpos  físicos  de seu movimento  inercial  em linha  reta  e  os

aceleraria em direção aos corpos de maior massa. Já na relatividade geral, a gravidade nada

mais é do que a própria estrutura geométrica do espaço que informa para onde um corpo que

se situa em um certo lugar deve ir, caso nenhuma força atue sobre ele. A gravidade é a própria

inércia e não uma força que retira as partículas de seu movimento inercial.

Representar o fenômeno da gravidade por meio da estrutura geométrica do espaço-

tempo é um expediente que confere às teorias um grande poder explanatório. Primeiramente,

a ideia newtoniana de conceber a gravidade como uma força capaz de agir à distância é, no

mínimo,  contraintuitiva  e  parece  exigir  uma explicação  adicional  acerca  da  possibilidade

dessa  ação.  Contudo,  ao  representar  a  gravidade  por  meio  das  geodésicas  da  métrica,

nenhuma  menção  é  feita  a  qualquer  noção  de  atuação  à  distância  mas,  apenas  a  uma

propriedade local: a curvatura atribuída àquele ponto do espaço. Além disso, a descoberta

empírica  acerca  do  caráter  universal  da  gravidade,  que  parcialmente  motivou  Einstein  a

desenvolver sua teoria, aparece, agora, como uma propriedade trivialmente deduzida do fato

de que a gravitação coincide com a geometria de uma região do espaço-tempo.

Essencialmente, no entanto, nenhuma mudança parece ter sido introduzida na ideia de

que não se pode obter uma explicação causal das propriedades da gravidade. Ao longo desta

seção tentamos expor o sentido da ideia de que a gravitação nada mais é do que a curvatura do

espaço-tempo.  Quando  consideramos  a  relação  entre  a  teoria  da  relatividade  geral  e  as

investigações  de  Gauss  acerca  das  superfícies  curvas,  parece  ficar  explícito  que  não  é

necessário  que  nos  comprometamos  com alguma interpretação excessivamente  realista  da

teoria geral da relatividade.  É suficiente aceitarmos que: (1) a teoria provê um dispositivo

teórico capaz de representar a ação gravitacional de forma mais simples do que aqueles que

eram empregados por Newton e (2)  que esse mesmo dispositivo teórico é o que pode-se

empregar para representar a curvatura de uma superfície bidimensional. Então, há uma certa

analogia entre a curvatura de uma superfície bidimensional e o efeito gravitacional, e essa
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analogia é aquilo que afirmamos quando dizemos que o espaço-tempo é curvo.

3.3.1 Linha Reta e Superfície Plana

Para  entendermos  como  a  relatividade  geral  torna  possível  uma  nova  teoria  da

gravidade,  onde  o  efeito  gravitacional  é  representado  pela  estrutura  do  espaço-tempo,  é

importante nos darmos conta de que a relativização do conceito de aceleração afeta alguns

outros conceitos que, à primeira vista, poderiam não parecer conectados a ele. Esse é o caso

do conceito de “linha reta”.  Temos tentado mostrar, desde a seção anterior, uma importante

conexão entre a noção de “linha reta” e a de “aceleração” que,  grosso modo, poderia ser

expressa pela seguinte regra: “corpos que não se movem em linha reta se movem de forma

acelerada”. Dentro das regras da mecânica de Newton é possível dizer que um certo corpo se

move em linha reta e com velocidade não constante (isto é, falar em “movimento retilíneo

acelerado”), desde que se concorde também que uma força atue sobre tal corpo. Mas, não há

sentido algum em dizer que um corpo sobre o qual nenhuma força é exercida ainda assim

efetue  um  movimento  curvo.  Na  ausência  de  uma  força  que  retire  um  corpo  de  seu

movimento inercial, ele deve efetuar sempre um movimento retilíneo.

Em uma teoria onde somos livres para introduzir quadros de referência arbitrários e,

assim,  escolher  chamar  de  “em repouso”  todo e  qualquer  corpo,  desde  que  mudemos  de

quadro  de  referência  em  consonância  com  a  escolha,  a  própria  noção  de  linha  reta  é

relativizada. Pois, se o trajeto de uma certa partícula é em “linha reta” para um certo quadro

de referência Q, segue-se que não o é, para um quadro de referência Q’ que se mova de forma

não retilínea em relação à Q. A noção de linha reta não pode ser, portanto, invariante para

todos os observadores.

Parece proveitoso, para introduzir a ideia de “curvatura”, que nos perguntemos o que

significa  dizer  que  uma  certa  linha  é  uma  reta,  relativamente  a  um  certo  sistema  de

coordenadas. A noção de linha reta deve se aplicar, fundamentalmente, ao movimento de uma

partícula ao longo do espaço tridimensional. A fim de facilitar nossas reflexões, pensemos

uma vez mais em termos de um espaço bidimensional, uma superfície, e imaginemos que uma

partícula qualquer se move nessa superfície ao longo do tempo. Uma vez fixado um quadro de

referência relativamente ao qual faz sentido dizer que a partícula efetua um movimento com

tais ou tais características, podemos implementar um sistema de coordenadas e descrever o

trajeto dessa partícula. O movimento de uma partícula deve traçar, ao longo do plano que

consideramos, um trajeto contínuo. Mesmo que tal trajeto seja contínuo, ainda assim podemos
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escolher uma porção suficientemente pequena dele  e  atribuir  a essa porção um único par

ordenado <x1,x2> como coordenada espacial. De fato, isso é aquilo que entendemos por um

“ponto”: uma região suficientemente pequena para que desconsideremos sua extensão e lhe

apliquemos  uma  única  ênupla  coordenada.  Do  mesmo  modo,  a  cada  “ponto”  do  trajeto

podemos atribuir uma única coordenada temporal. Deixemos de lado o caráter temporal do

movimento  da partícula  e  consideremos apenas  a  forma estática  e  puramente espacial  do

trajeto ao longo do plano. Como seria possível determinar se o trajeto é retilíneo ou não,

levando em conta apenas as coordenadas espaciais e temporais que atribuímos aos diversos

estágios da linha de universo da partícula?

Primeiramente,  teríamos  que  saber  quais  especificações  são  suficientes  para

determinar um certo trajeto particular. Certamente, o trajeto finito de uma partícula ao longo

de  um certo  intervalo  de  tempo  deve  possuir  um ponto  inicial  e  um ponto  final.  Então,

digamos que o ponto inicial do trajeto que consideramos possua as coordenadas <x1,x2>; ao

ponto final  atribuiremos as coordenadas  <x1’,  x2’>.  Podemos notar  que essas informações

ainda não são, contudo, suficientes para determinar se o trajeto é ou não retilíneo, uma vez

que, entre os pontos <x1,  x2> e <x1’,  x2’> existe uma quantidade infinita de trajetos, mas

apenas um deles é retilíneo.

O trajeto da partícula que consideramos consiste em uma linha e é exatamente sobre o

formato dessa linha que pretendemos emitir um juízo. Nesse plano, diversas linhas possíveis

podem  vir  a  ser  representadas  por  meio  de  uma  função  contínua  que  correlaciona  as

coordenadas de um eixo com as coordenadas do outro. Desenhar uma linha que pode vir a ser

representada  por  determinada  função  contínua  é  o  que  fazemos  quando,  por  exemplo,

desenhamos um gráfico. Note, porém, que não é possível representar qualquer linha por meio

de uma função. Isso decorre diretamente do conceito de função30. Um trajeto finito de uma

partícula ao longo da superfície, possui um ponto inicial e um ponto final. As afirmações

análogas correspondentes a uma função não são, contudo, verdadeiras, já que o domínio de

uma função contínua deve ser todo o domínio dos números reais. Assim, o trajeto possui um

ponto inicial e um ponto final, mas uma função não possui um valor inicial e um valor final

como seus argumentos.

30 Para  tornar  isso claro  basta  lembrar  que  para  que  um mapeamento  de  valores  de  um domínio em um
contradomínio possar ser chamado de uma "função", à cada valor do domínio deve corresponder um único
valor no contradomínio. Algumas linhas curvas simplesmente não correspondem a nenhuma função porque
em alguns gráficos uma mesma linha pode possuir dois valores no eixo y, correspondentes a um único valor
no eixo x. Tais linhas nunca são retas.
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Por isso, pode-se dizer que um segmento de linha não corresponde univocamente a

uma  única  função,  mas  sim  a  uma  classe  de  funções,  cujos  gráficos  coincidem  com  o

segmento de linha para um certo intervalo. Então, um modo de suprir as informações que nos

faltam para determinar univocamente um único segmento de linha é fornecer alguma função f,

para a qual f(x1)=x2 e f(x1’)=x2’. Se nos expressarmos em termos de teoria dos conjuntos,

podemos sempre conceber uma função como um conjunto de pares ordenados {<x,y>; y =

f(x)}. O segmento de linha que representa o trajeto hipotético de uma partícula por um plano

pode igualmente ser pensado como um certo conjunto de pares ordenados {<x1,x2>}. Se esse

conjunto de pares ordenados {<x1,x2>} for um subconjunto de um conjunto {<x,y>; ax+b}

diremos, portanto, que o segmento é um segmento de reta e que o trajeto é “retilíneo”. Então,

mesmo que nem todos os trajetos correspondam a uma função, apenas um trajeto que possa

ser visto como parte do gráfico de uma função polinomial de grau um, ou uma “função afim”,

é que pode ser chamado de um “trajeto retilíneo”.

A mesma função afim que utilizamos para representar uma reta ao longo de um plano

pode ser empregada como uma regra de transformação passiva que muda o nosso sistema de

coordenadas, ou como uma regra de transformação ativa que redistribui os próprios pontos da

superfície  que  consideramos.  Utilizando  a  ideia  de  uma  transformação  afim,  i.e.,  uma

transformação que resulta de uma transformação linear(ax) e uma translação(+b), parece que

podemos  definir  algumas  noções  importantes.  Por  exemplo,  dois  pontos  <x,y> e  <x’,y’>

devem pertencer a uma mesma linha se, e somente se, um ponto pode ser movido até o outro

por uma transformação afim, ou seja, se existe algum sistema de coordenadas retangulares tal

que x’=ax+b. É por isso que em uma linha podemos passar de um sistema de coordenadas

unidimensional para qualquer outro por meio de uma transformação afim, como dissemos no

primeiro capítulo ao parafrasear Hermann Weyl.

Transformações afins preservam duas relações importantes: colinearidade e distância

entre pontos. Se dois ou mais pontos são colineares, i.e., pertencem a uma mesma linha antes

de  uma  transformação  linear,  eles  continuam  pertencendo  a  uma  mesma  linha  após  a

transformação. A distância entre dois pontos quaisquer de uma linha reta pode ser dada pela

degeneração  da  métrica  de  Pitágoras  para  casos  unidimensionais:  ds2= (p1-p2)2.  Se  dois

pontos quaisquer possuem uma certa distância  ds antes de uma transformação linear,  eles

possuem a mesma distância ds após a transformação.
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A existência de um trajeto possível satisfazendo as exigências que estipulamos para

que  um  trajeto  possa  ser  dito  “retilíneo”  é  dependente  da  geometria  da  superfície  que

consideramos. Em uma superfície plana o trajeto retilíneo entre dois pontos é o trajeto de

menor distância  possível  entre  tais  pontos.  Quando consideramos uma superfície  esférica,

como a superfície de nosso planeta, por exemplo, a linha de menor comprimento que passa

por dois pontos dados não é algo que denominaríamos de “reta” no sentido euclidiano da

palavra. Então, a existência de uma linha reta que seja o menor trajeto entre quaisquer dois

pontos dados depende do fato de que os pontos sobre os quais falamos sejam pontos em uma

superfície plana.

3.3.2 Superfícies Arbitrariamente Curvas

Usualmente, pensamos uma superfície curva como contida em um espaço euclidiano

tridimensional, e, assim, concebemos a curvatura da superfície como dependente do modo

como  essa  superfície  se  localiza  dentro  do  espaço  tridimensional  que  a  abarca.  Em seu

Theorema Egregium, Gauss demonstra que uma superfície possui uma “curvatura Gaussiana”

que pode vir  a ser determinada tão somente a partir  da medição de ângulos,  distâncias e

proporções dentro da própria superfície (i.e, por meio de “bastões de medida” contidos na

superfície) e é, portanto, independente da forma como a superfície estaria contida em um

espaço tridimensional. Se tratamos a superfície como incluída em um espaço tridimensional,

ela  possui  uma  curvatura  invariante  para  quaisquer  transformações  de  pontos  no  espaço

tridimensional. Podemos, portanto, considerar a superfície do ponto de vista de sua curvatura

intrínseca e descartar qualquer referência a um espaço euclidiano que contenha a superfície.

Podemos falar em superfícies bidimensionais de qualquer curvatura e distinguir três

tipos gerais. Superfícies planas, superfícies de curvatura positiva e superfícies de curvatura

negativa. Em uma superfície curva a geometria não é, em geral, euclidiana. A geometria da

superfície de uma esfera é uma geometria de curvatura positiva na qual não há paralelas, e a

geometria  da  superfície  de  um hiperboloide  de  revolução  é  uma geometria  de  curvatura

negativa onde há várias paralelas. 

Agora, é importante retomarmos uma distinção que temos tomado cuidado para não

perder  de  vista  desde  o  primeiro  capítulo.  Transformações,  propriedades,  relações,  e  até

mesmo  alguns  princípios  são  passíveis  de  uma  dupla  interpretação.  Lembremos  que  um

número real que dizemos representar a distância entre dois corpos, também é a expressão de
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uma relação entre as coordenadas espaciais dos mesmos corpos, em um mesmo sistema de

coordenadas. Do mesmo modo, a noção de “curvatura” pode ser aplicada tanto a uma certa

superfície  quanto ao sistema de coordenadas  que implementamos nessa superfície.  Então,

assim como podemos falar em superfícies curvas cuja geometria não é euclidiana, podemos

falar sobre sistemas de coordenadas não retangulares, cujos eixos não coincidem com retas

euclidianas.

Comecemos  considerando  um  sistema  de  coordenadas  retangulares  tradicionais,

implementado em uma superfície. O sistema cartesiano pode ser visto como um conjunto de

duas famílias de linhas retas que dividem o plano em “células”, formando uma espécie de

“rede” que cobre a superfície. Quantas linhas retas empregamos, e também o tamanho das

células,  é  determinado  pela  unidade  de  medida  que  utilizamos  para  fixar  o  sistema  de

coordenadas. Imaginemos, agora, que desejamos identificar um certo ponto P, ao indicar a

célula a qual esse ponto pertence. Para fazê-lo, indicamos quatro valores, que definem um

intervalo bidimensional, uma área, dentro da qual o ponto P se encontra. Suponhamos que

esses valores sejam (<2,3>, <3,2>). 

Os valores acima indicados determinam não só a célula dentro da qual o ponto se

encontra, como também trazem informações acerca dela. Por meio desses valores sabemos,

por exemplo, que a área total da célula se expressa, dentro do sistema de coordenadas fixado,

como 12 (assim como a área de todas as células em nosso exemplo). Como as linhas são retas,

cada  célula  consiste  em  um  pequeno  quadrado.  Suponhamos,  agora,  que  desejemos

determinar  o comprimento  da  diagonal  C desse  quadrado.  Evidentemente,  cada  quadrado

possui  duas  diagonais,  sendo  ambas  do  mesmo  tamanho.  Consideremos  aquela  que

corresponde  à  linha  que  liga  os  pontos  <2,3>  e  <3,2>.  O  comprimento  da  diagonal  é

determinado, de acordo com o teorema de Pitágoras, como:

C2=(2−3)2+(3−2)2

Determinar o comprimento da diagonal da célula que contém o ponto P não teria sido

tão simples se, em vez de um sistema retangular, tivéssemos empregado desde o início um

sistema de coordenadas curvo. Podemos imaginar que uma superfície qualquer é particionada

por duas famílias de linhas de qualquer curvatura e não apenas por linhas retas, tal como em

um sistema cartesiano.  Assim como em um sistema  cartesiano,  cada  ponto  da  superfície

recebe  dois  valores  x1 e  x2 que  correspondem exatamente  a  uma linha  de  cada  uma das

famílias.  Ao  contrário  das  coordenadas  cartesianas  retangulares,  coordenadas  curvas  não
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representam  diretamente distâncias,  atuando apenas  como uma maneira  de  identificar  um

ponto da superfície. Pareceria, a primeira vista, que não temos nenhum modo de determinar,

por meio das novas coordenadas, qual o comprimento da diagonal da célula na qual o ponto P

se encontra (considerando que essa diagonal não é mais a mesma do sistema retangular, pois é

uma diagonal de uma célula curva). Gauss mostrou que, de fato, é possível determinar esse

comprimento, se considerarmos os fatores segundo os quais o sistema de coordenadas curvo

se desvia de um sistema retangular, dentro da região na qual os dois pontos cuja distância

desejamos mensurar se localizam.

Para mostrar como isso é possível, imaginemos que a célula que contém o ponto P

continua sendo determinada, no novo sistema de coordenadas, pela janela (<2,3>, <3,2>). A

diagonal da célula que consideramos constitui, junto com dois lados da célula, um triângulo

do qual  a  diagonal  do quadrado é a  hipotenusa e  os  lados  são os  catetos.  O teorema de

Pitágoras, novamente,  determinaria qual o comprimento da hipotenusa, se não fosse o caso

que os catetos que consideramos não consistem em segmentos de retas, mas sim em linhas

curvas. Vamos considerar, então, o caso limite onde os catetos seriam linhas retas (embora o

restante das coordenadas continuem curvas). Chamemos o comprimento real dos catetos de A

e B, e digamos que ϕ é o ângulo determinado pelo encontro de A e B. De acordo com a versão

generalizada do teorema de Pitágoras, conhecida como “lei dos cossenos”, temos:

C2=A2+ B2−2 AB cosϕ

As  grandezas  A e  B  não  coincidem,  de  fato,  com  as  grandezas  dx1 e  dx2  que

representam a diferença das coordenadas dos pontos extremos da hipotenusa (ou diagonal, se

falarmos sobre o quadrado), pois esse só seria o caso se as coordenadas fossem retangulares e,

portanto,  representassem diretamente  distâncias.  Os  comprimentos  A e  B são  maiores  ou

menores que as grandezas dx1 e dx2  conforme a curvatura do sistema de coordenadas. No

entanto, esses comprimentos estão em alguma relação para com essas grandezas. Chamemos

de α e β os fatores segundos os quais A e B se diferenciam de dx1 e dx2. Temos, portanto:

A=αdx 1 B=βdx 2

Substituindo A e B, na lei dos cossenos, temos:

C2=(α2(dx 12))+( β 2(dx 22))−(2αβ dx1 dx 2cos ϕ)

Os números  α, β e ϕ são característicos da célula que contém o ponto P. Embora a

fórmula acima permaneça a mesma, e sirva para determinar a diagonal de todas as células,

esses três valores devem ser determinados para cada célula em questão, devendo ser, portanto,
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funções  do ponto  P.  Consideremos os  valores  α, β e ϕ como componentes  de  um tensor

simétrico de ordem 2 que chamaremos de Gμν. Temos, então, G11=  α 2, e G22= β2 e G12= G21 =

-αβ cos ϕ.

 Substituindo a hipotenusa por “ds”, expressamos a forma geral da métrica de todas as

superfícies curvas, conforme foi determinada por Gauss.

ds2=(G11 dx 12)+(G12 dx 1 dx2)+(G21 dx1 dx 2)+(G 22 dx22)

O valor dos componentes de Gμν podem mudar sempre que passarmos para um outro

sistema  de  coordenadas,  mas,  mesmo  assim,  diremos  que  Gμν é  o  mesmo  tensor,

independente  do  sistema  de  coordenadas  adotado.  Se  introduzirmos  uma  transformação

contínua de coordenadas que curve o sistema, os componentes de Gμν serão alterados de um

modo tal que o valor ds² permaneça sempre o mesmo para qualquer sistema de coordenadas

que  adotemos.  Assim,  a  grandeza  ds é  invariante  para  todas  as  transformações  de

coordenadas.

Se o sistema de coordenadas é dotado de uma curvatura constante, então um mesmo

tensor Gμν é empregado para determinar a distância entre quaisquer dois pontos na superfície.

Em um sistema cartesiano, a distância entre quaisquer dois pontos de uma superfície é sempre

dada pela forma mais específica:

ds2=  dx12+ dx22

Essa forma cartesiana mais específica pode ser obtida a partir  da forma gaussiana

geral,  substituindo-se os valores  Gμν por  G11=G22=1, G12=G21=0 –  e  é,  portanto,  um caso

limite da forma Gaussiana. Uma vez que não hajam linhas retas em uma superfície curva, não

é possível implementar em tais superfícies um sistema de coordenadas retangulares. Todas as

superfícies admitem um sistema de coordenadas cujo elemento linha é dado pela fórmula

Gaussiana geral, mas apenas superfícies planas admitem coordenadas cujo elemento linha é

dado por esta fixação particular dos valores Gμν; ou aquelas coordenadas que podem vir a ser

transformadas em coordenadas retangulares por uma transformação de coordenadas, como é o

caso das coordenadas polares. 

Mesmo quando falamos  sobre  superfícies  de  qualquer  curvatura,  podemos  sempre

falar  na  linha  de  menor  comprimento  que  liga  quaisquer  dois  pontos  dados.  Portanto,  é

importante cunhar um termo para distinguir a noção de linha reta e a noção mais geral de

“linha  de  menor  comprimento  entre  dois  pontos”. Chama-se  uma  “geodésica”  a  menor

distância entre quaisquer dois pontos dados. A noção de geodésica é uma generalização da
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noção de linha reta, pois as retas euclidianas são casos especiais de geodésicas, a saber, são

aquelas geodésicas que satisfazem o axioma das paralelas e que só existem em superfícies

planas.

Do mesmo modo que uma linha curva é dita ser infinitesimalmente reta, isto é, ela é

indistinguível de uma reta dentro de uma região suficientemente pequena, uma superfície é

sempre  euclidiana  em  uma  região  suficientemente  pequena.  Em  qualquer  superfície,  de

qualquer curvatura, a distância entre dois pontos “infinitamente próximos” pode sempre ser

determinada de forma aproximada por meio do elemento linha que caracteriza um sistema

cartesiano,  relativamente a um sistema de coordenadas local.  Então,  se fixamos um certo

sistema de coordenadas em uma região suficientemente pequena de uma superfície, a distância

entre o ponto de origem e um ponto suficientemente próximo dele pode ser determinada por

meio do elemento linha de Pitágoras. Se a existência de um sistema cartesiano é condição

suficiente  para  se  dizer  que  uma  superfície  é  plana,  então  a  existência  de  um  sistema

cartesiano local para qualquer ponto da superfície significa que toda superfície, de qualquer

curvatura, é localmente plana. 

3.3.3 De superfícies a variedades n dimensionais

Esperamos ter explicado, na seção anterior, como um elemento linha é suficiente para

expressar  a  curvatura,  tanto de um sistema de coordenadas,  quanto de uma superfície.  O

próximo passo importante para a teoria da relatividade geral foi dado por Riemann em seu

“Sobre as hipóteses nas quais os fundamentos da geometria repousam”31. Para ver o quão

importante Riemann foi para Einstein, parece suficiente citar o seguinte trecho que o físico

dedica ao geômetra do século XIX:

Físicos ainda estavam muito distantes de tal modo de pensar. Espaço era para eles
algo homogêneo e rígido não suscetível a mudanças de condição. Apenas o gênio de
Riemann, solitário e incompreendido, em meados do último século eclodiu[broke
through] uma nova concepção de espaço, na qual o espaço foi privado de sua rigidez
e  na  qual  seu  poder  de  tomar  parte  nos  eventos  físicos  foi  reconhecido  como
possível.(Einstein, 2011, página 53, tradução minha)

A maior  contribuição  teórica  de  Riemann  à  teoria  da  relatividade  geral  foi,  sem

sombra de dúvida, a extensão da teoria das superfícies de Gauss para “espaços” de qualquer

número  n de dimensões. Riemann denominava tais espaços de  Mannifaltigkeit, geralmente

traduzido para o português como “variedade” ou “multiplicidade”. Variedades riemannianas

31 Nome original: “Über  die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen”.
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com  três  dimensões  estão  para  um  espaço  euclidiano  tridimensional  assim  como  uma

superfície Gaussiana está para uma superfície Plana.

Em uma  variedade  n-dimensional  podemos  atribuir  a  cada  ponto  uma  ênupla  de

números reais. Todo ponto está contido em alguma vizinhança de pontos e cada vizinhança

em uma mais abrangente. Relativamente a uma coordenatização definida, atribui-se a cada

vizinhança um elemento linha n-dimensional.  Variedades riemannianas são arbitrariamente

curvas  em  pontos  quaisquer  e  não  possuem  necessariamente  uma  curvatura  constante.

Diferentes  “espaços”  particulares  resultam  da  fixação  de  uma  quantidade  n  definida  de

dimensões e de um tensor métrico particular. O espaço euclidiano tridimensional é, portanto,

uma variedade tridimensional de curvatura constante, onde o tensor métrico pode ser dado por

uma matriz em que Gij= 1 se i=j e Gij=0, se i≠j.

Vimos no capítulo anterior que, de acordo com a relatividade restrita, se quisermos

que  nossas  atribuições  físicas  sejam  invariantes  para  todos  os  quadros  de  referência,  é

necessário conceber o espaço-tempo como munido de uma “pseudométrica”: uma métrica não

isotrópica que distingue entre intervalos de tipo tempo e intervalos de tipo espaço. Na teoria

da relatividade lidamos com valores negativos para a quantidade  ds.  Como a relatividade

restrita é um caso limite da relatividade geral, o mesmo permanece verdadeiro dentro dessa

teoria. Para alcançar o nível de generalidade necessária para a teoria da relatividade, temos

que abandonar,  portanto,  uma exigência  que Riemann impõe sobre a  quantidade  ds,  essa

exigência chamamos de “positivamente definida”. Dizer que o valor  ds é positivo-definido

corresponde a afirmar que ele não pode receber um valor abaixo de zero. Uma variedade que

admite valores negativos para a quantidade ds é chamada de “pseudoriemanianna”. 

O Espaço-tempo da teoria geral da relatividade difere daquele que empregamos na

teoria restrita pelo fato de que na relatividade restrita o espaço ainda é euclidiano, e o espaço-

tempo  de  Minkowski  é  o  que  podemos  chamar  de  “pseudo-euclidiano”:  uma  variedade

quadridimensional plana equipada de uma pseudométrica. Já o Espaço-tempo da relatividade

geral é “pseudoriemanniano”: um espaço-tempo localmente pseudo-euclidiano, mas com uma

curvatura variável.

3.3.4 O princípio de equivalência

A expansão da teoria da relatividade para o princípio de relatividade geral propiciou,

por assim dizer, a chave para uma nova teoria da gravidade, distinta daquela que havia sido
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promulgada  por  Isaac  Newton  dois  séculos  antes.  A ideia  de  que  uma  teoria  geral  da

relatividade deveria resultar em uma nova teoria da gravidade aparece, no artigo de 191632,

como  um  “argumento  físico  em  favor  da  expansão  do  princípio  de  relatividade”.  Esse

argumento  foi  baseado  no  “princípio  de  equivalência”.  De  acordo  com tal  princípio,  um

movimento  relativo  a  um  quadro  de  referência  acelerado  é  indistinguível,  pelo  menos

localmente, da ação de um campo gravitacional. Assim, escolhendo arbitrariamente o estado

de movimento do sistema de coordenadas, seria possível gerar um novo campo gravitacional.

O argumento de Einstein para a extensão do postulado de relatividade parece se dar do

seguinte modo: começamos imaginando um sistema inercial K, tal que os corpos a serem

considerados não apresentem aceleração com relação ao sistema. Esses corpos também devem

estar suficientemente distantes de qualquer outro corpo, de tal modo que não tenhamos que

levar em consideração nenhuma força de atração exercida por outras massas. Imaginemos,

agora, um segundo sistema K’ em movimento de translação uniformemente acelerado com

velocidade angular constante em relação ao sistema K. Os sistemas K e K’ não se encontram

relacionados por meio de uma transformação de Galileu ou de Lorentz. No que diz respeito a

K’, os mesmos corpos que consideramos no sistema K exibem um movimento acelerado cuja

aceleração e direção da aceleração não dependem, absolutamente, do estado físico dos corpos.

Não dependem, por exemplo, da existência ou inexistência de alguma força atuando sobre os

corpos em consideração.

O sistema K’ não é um sistema inercial, já que corpos sob os quais nenhuma força

estaria, por hipótese, atuando, se movem, de acordo com esse sistema, de forma não uniforme.

Einstein,  agora,  introduz  a  seguinte  questão:  o  fato  de  que  tais  corpos  apresentem  um

movimento  acelerado para  o quadro  de  referência  K’ permite  que  um observador  que  se

encontre nesse sistema conclua que ele é  absolutamente acelerado? Einstein afirma que, de

fato, uma tal inferência não seria possível. Isso porque podemos interpretar o fato de que os

corpos se movem aceleradamente em K’ de um modo alternativo e  que é  empiricamente

equivalente  a  nossa  primeira  hipótese  de  que  o  sistema  K’ é  um sistema  absolutamente

acelerado. Podemos manter a afirmação de que o sistema K’ não é acelerado. Se adotamos

essa descrição, teremos apenas que postular que a região do espaço-tempo que consideramos

por meio do sistema K’ está sob a ação de um campo gravitacional que é o que causa o

32 Me refiro aqui ao já citado artigo de Einstein Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Esse artigo
é o primeiro onde o físico expõe a versão final de sua teoria geral da relatividade. Vários argumentos 
empregados nesse trabalho serão cruciais ao restante dessa dissertação.
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movimento dos corpos em questão. 

As  consequências  dessa  ideia  são  tornadas  mais  claras  por  meio  do  famoso

experimento mental proposto por Einstein. Nas palavras de Schlick:

Se um físico fechado em uma caixa em algum lugar no espaço observasse que todos
os objetos largados na caixa adquirem uma certa aceleração, p.ex. caem para baixo
com aceleração constante, ele poderia interpretar esse fenômeno de dois modos: em
primeiro lugar, ele poderia assumir que a caixa estava em repouso na superfície de
um  corpo  celestial,  e  ele  então  atribuiria  a  queda  dos  objetos  à  influência
gravitacional do corpo celeste; ou, ele poderia assumir em vez disso que a caixa se
movimentava para cima com aceleração constante,  e então o comportamento dos
corpos  em queda seria  explicado pela  sua  inércia.(Schlick,  2005,  p.41,  tradução
minha)

Para chegar nessas conclusões, Einstein teve de se atentar para um fato reconhecido já

no contexto da mecânica de Newton. A quantidade necessária de força que deve-se aplicar a

um certo corpo para que ele se acelere em uma certa direção, ou para fazê-lo efetuar um

movimento circular em relação a um “sistema inercial”,  é proporcional a uma quantidade

característica  do  corpo  em questão,  a  saber,  sua  “massa”. A quantidade  de  força  que  a

gravidade imprimiria em um corpo em um certo lugar do espaço, conhecida como “peso”,

também é  proporcional  a  mesma  quantidade  que  denominamos  de  “massa”.  Esse  fato  é

conhecido  como  equivalência  entre  massa  gravitacional  e  massa  inercial.  Graças  a  essa

equivalência, em um determinado lugar de um campo gravitacional todos os corpos sofreriam

a  mesma  aceleração,  pois  a  quantidade  que  chamamos  de  “massa”  determina  tanto  a

quantidade de força que é impressa no corpo, como também a quantidade de força que é

necessário imprimir-lhe para que ele efetue uma certa aceleração. Esses fatos parecem sugerir

que, em um certo sentido, mesmo na mecânica de Newton a gravidade é uma característica de

um certo lugar do espaço.

A mecânica de Newton pressupunha o caráter euclidiano do espaço anteriormente à

qualquer determinação empírica. Assim, supondo-se que as linhas de menor distância entre

quaisquer dois pontos dados é sempre uma linha reta, a gravitação haveria de ser representada

como uma força que, atuando à distância, retiraria os corpos de seu movimento inercial em

linha  reta.  A  presença  de  um  corpo  massivo  no  espaço  faria  com  que  outros  corpos

suficientemente próximos ao primeiro,  sobre os quais nenhuma outra força atua (e,  claro,

suficientemente distantes de quaisquer outros corpos ainda mais massivos), se desviassem de

seu trajeto “natural” pelas “linhas de menor comprimento” e acelerassem em direção ao corpo

de maior massa.

Na relatividade geral, por outro lado, não se pressupõe que as geodésicas coincidam
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necessariamente  com  linhas  retas  euclidianas.  Ao  invés  disso,  pressupõe-se  que  é

perfeitamente concebível que a estrutura geométrica possa variar suavemente ao longo do

espaço-tempo. Essa possibilidade teria sido mostrada por Riemann, em sua generalização da

teoria das superfícies de Gauss para espaços n-dimensionais. Começamos considerando uma

partícula  em queda livre;  as   “geodésicas”  são determinadas  de acordo com o trajeto  da

partícula.  A  liberdade  de  tratar  movimentos  acelerados  como  relativos  ao  quadro  de

referência, concede-nos o poder de escolher um sistema de coordenadas local para o qual a

partícula  que  consideramos  não  possui  nenhuma  aceleração.  Não  possuindo  nenhuma

aceleração, a partícula deve se mover, em nosso sistema local, em linha reta e a sua linha de

universo será, portanto, dada pelo elemento linha que caracteriza a métrica da relatividade

restrita que apresentamos no capítulo anterior.

Como  vimos  no  capítulo  anterior,  a  relatividade  restrita  é  um  caso  limite  da

relatividade geral. A teoria restrita pode ser aplicada, não só na ausência de gravidade, como

também para qualquer vizinhança suficientemente pequena para que o efeito da gravidade

seja desprezível. A distância entre quaisquer dois pontos de uma tal vizinhança pode, portanto,

ser determinada ainda sobre as regras da relatividade restrita. 

O espaço-tempo da relatividade restrita possui uma métrica fixada de uma vez por

todas por todo o espaço-tempo, tal como a teoria newtoniana. A linha de universo de uma

partícula  que  não  sofre  nenhuma aceleração  é,  de  acordo  com a  métrica  de  Minkowski,

sempre uma linha de tipo tempo. Isso significa, conforme vimos no capítulo anterior, que é

possível escolher um quadro de referência inercial para o qual dois pontos dessa linha se

separam apenas pela coordenada temporal. Relativamente a um tal quadro de referência, a

partícula que consideramos permanece no mesmo ponto da hipersuperfície de tipo espaço, já

que os diferentes pontos da linha de universo possuem as mesmas coordenadas espaciais.

Além disso, pode-se sempre escolher um outro quadro em movimento retilíneo relativamente

ao primeiro, de tal modo que, para o segundo quadro, a linha de universo que consideramos

aparece, quando consideramos sua forma na hipersuperfície de tipo espaço, como uma linha

reta euclidiana tridimensional cujo elemento linha é dado pela fórmula de Pitágoras. Não só a

pseudométrica  da  relatividade  restrita  é  constante  para  todo o  espaço-tempo,  como ela  é

também “euclidiana” na medida em que prescreve uma estrutura euclidiana para todas as

hipersuperfícies de tipo espaço, em qualquer sistema inercial. Dizer que a relatividade restrita

é válida localmente é, portanto, dizer que o espaço-tempo da relatividade geral é localmente
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euclidiano.

Passando do sistema local para um segundo sistema qualquer que se mova em relação

ao  primeiro  de  forma  não retilínea,  a  geodésica  que  era  representada  como uma reta  no

sistema local, passa a ser representada como uma linha curva no segundo sistema. Uma vez

que definimos a  geodésica por uma estipulação física e não por referência ao sistema de

coordenadas,  a  linha  curva  do  segundo  sistema  segue  caracterizando  a  linha  de  menor

distância entre dois pontos. O elemento linha da curva de menor distância, que representa a

“lei de movimento” da partícula em queda livre que consideramos, pode ser dada, de forma

invariante, apenas pela forma mais geral:

ds2=  (G11
 dx12)+...+ (G12 dx1 dx2)+...

Se lembrarmos do Princípio de Equivalência que apresentamos logo acima, notamos

que a curva que descreve o movimento da partícula em queda livre com relação ao nosso

segundo sistema pode ser tanto explicada pela  aceleração do sistema,  como também pelo

efeito de um campo gravitacional. O elemento linha da curva de uma partícula em queda livre

segundo um sistema acelerado em relação ao sistema local, para o qual a partícula não exibe

nenhuma  aceleração,  descreve,  portanto,  o  movimento  da  partícula  em  um  campo

gravitacional. O tensor Gμν envolvido no elemento linha é, consequentemente, a quantidade

que determina o campo gravitacional. 

Podemos  concluir  do  que  foi  dito  até  aqui  neste  capítulo,  que  o  princípio  de

relatividade  geral,  ao  permitir  que  se  escolha  quadros  de  referência  arbitrariamente

acelerados, tornou possível que “duas situações” aparentemente distintas(como uma partícula

efetuando  um  movimento  em  linha  reta  ou  um  movimento  curvo)  pudessem  vir  a  ser

identificadas como uma e a mesma situação, representada do ponto de vista de dois quadros

de referência distintos. Ao fazê-lo, tornou possível que se represente o movimento acelerado

em direção a um corpo de maior massa, que chamamos de “efeito gravitacional”, pelo fator

segundo o qual esse movimento se desvia na passagem de um quadro de referência para outro.

3.4 Princípio de Relatividade Geral e Covariância Geral

Até  aqui  temos  descrito  algumas  consequências  corriqueiras  do  princípio  de  relatividade

geral.  Daqui  pra  frente,  pretendemos  tratar  de  uma  questão  mais  controversa  que  tem

preocupado  filósofos  e  cientistas  desde  as  primeiras  publicações  sobre  a  teoria  geral  da
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relatividade. No artigo de 1916, intitulado originalmente de Die Grundlage der allgemeinen

Relativitätstheorie, Einstein parece defender que o princípio de relatividade geral se expressa

pelo fato de que sua nova teoria é covariante para todas as transformações possíveis. Não

demorou  muito  para  que  tanto  a  mecânica  de  Newton  quanto  a  relatividade  restrita

recebessem suas próprias formulações covariantes, deixando as já controversas afirmações de

Einstein em descrédito. À luz de alguns estudos relativamente mais contemporâneos acerca do

conteúdo desses princípios33, proporemos uma breve investigação acerca da relação entre o

princípio de relatividade geral e a exigência de covariância geral.  Essa investigação deve

mostrar que a aparente vacuidade da covariância geral se deve ao fato de ter-se conferido uma

interpretação demasiadamente fraca a tal princípio. Embora Einstein aparentemente não tenha

distinguido com clareza entre a interpretação passiva e ativa de uma transformação, parece

haver razões suficientes para se afirmar que uma mera interpretação passiva do princípio de

covariância geral não era o que o físico tinha em mente quando apresentou sua teoria.

Como  que  voltando  no  tempo,  pretendemos  mostrar,  ao  final,  que  a  introdução

filosófica de Moritz Schlick à teoria da relatividade, publicada originalmente em 1917 sobre o

título Raum und Zeit im Gegenwärtigen Physik34, já continha parte essencial da distinção mais

contemporânea entre transformações passivas e ativas. Schlick emprega em sua introdução

não  só  uma  distinção  entre  transformações  de  pontos  e  de  coordenadas,  como  também

distinções  entre  os  princípios  formulados  em termos  dessas  duas  noções.  O princípio  de

relatividade geral aparece, no trabalho de Schlick, como uma consequência da “Equivalência

de Leibniz”, e essa tese, por sua vez, como a conclusão de um argumento que veio a ser

denominado de “argumento da coincidência de pontos”. O positivista lógico conferia a tal

argumento  uma  interpretação  estritamente  verificacionista,  e  essa  interpretação  será

apresentada ao final desta seção.

3.4.1 Covariância Geral

Algumas páginas após Einstein formular o princípio de relatividade geral, uma outra

exigência metateórica é imposta pelo físico. Essa nova exigência é chamada de “covariância

geral”. De acordo o princípio de covariância geral, as leis da física devem ser expressas por

equações que permanecem válidas para todos os sistemas de coordenadas, de tal modo que

33 Me refiro principalmente a Anderson(1967), Michael Friedman(1986), e os trabalhos de John Norton e John 
Stachel citados em minha bibliografia.

34 A obra já foi mencionada no capítulo anterior, onde consideramos alguns de seus argumentos.
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devem ser, portanto, covariantes para todas as transformações.35 A conexão entre o princípio

de relatividade geral e o princípio de covariância geral não parece imediata. Por um lado, ao

exigir que as leis do movimento permaneçam válidas para todos os quadros de referência

possíveis, o princípio de relatividade geral parece expressar o caráter puramente relativo de

todos os tipos de movimento, incluindo os acelerados. Já o princípio de covariância geral

parece expressar o caráter arbitrário das coordenadas, ao exigir que as leis da física possam

ser expressas em todos os sistemas de coordenadas. De fato, não só a conexão entre esses dois

princípios não parece imediata, como ela foi e é objeto de intenso debate filosófico.

Einstein nos explica, em uma conferência realizada na universidade de Princeton, que

uma teoria física que possua uma forma invariante para todos os sistemas de coordenadas(isto

é,  que  seja  covariante  para  qualquer  transformação  arbitrária)  satisfará  o  princípio  de

relatividade “em seu sentido mais amplo”. Então, Einstein parece defender que a covariância

geral seria uma condição suficiente para a relatividade geral:

Procederemos de acordo[We shall be true] com o princípio de relatividade em seu
sentido mais amplo se darmos uma forma tal para as leis que elas sejam válidas em
todos  os  sistemas  de  coordenadas  quadridimensionais,  isto  é,  se  as  equações
expressando as  leis  forem covariantes  com respeito  à  transformações  arbitrárias.
(Einstein, 1976, p.60).

As afirmações de Einstein não passaram despercebidas pela comunidade científica.

Podemos encontrar uma série de objeções à relação proposta pelo físico entre o postulado de

relatividade geral e a covariância geral. A mais famosa das objeções à Einstein foi publicada

por  Erich  Kretschmann  em 1917  no  artigo  intitulado  Über  den  physikalischen  Sinn  der

Relativitätspostulate.  A objeção  de  Kretschmann  é  rotineiramente  representada36 como  a

observação de que o princípio de covariância geral é vazio de conteúdo físico, uma vez que

qualquer  lei  da  física  poderia  ser  expressa  por  equações  geralmente  covariantes,  isto  é,

equações que preservam sua forma para qualquer transformação no sistema de coordenadas.

Segundo essa interpretação da objeção, a covariância geral seria apenas uma exigência sobre a

linguagem formal na qual a teoria é expressa e, portanto, nada teria a ver com o conteúdo

físico da teoria. Consequentemente, nada teria a ver com o princípio de relatividade geral ou

alguma teoria da gravitação. A objeção tomada nessa forma tem recebido ampla aceitação.

35 “The general laws of nature are to be expressed by equations wich hold good for all system of coordinates,

that is, are covariant with respect to arbitrary substitutions (generally covariant).”(Einstein, 1997, página 153)

36 Esta representação do argumento de Kretschmann é rejeitada por Norton(1993, p. 297) que distingue entre a
“versão popular” e a “versão real” do argumento. Uma vez que nosso propósito é mostrar que a covariância
geral possui uma interpretação não trivial, podemos nos restringir a tratar da objeção de Kretschmann em
sua interpretação rotineira. 
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Encontramos vestígios dessa aceitação, por exemplo, entre um dos colaboradores de Einstein

da década de 1930, o já mencionado, Banesh Hoffmann:

E  quanto  ao  princípio  de  covariância  geral,  a  crença  de  Einstein  de  que  ele
expressava a relatividade de todos os movimentos estava errada. Pior ainda, como
foi rapidamente apontado, o princípio de covariância geral  é,  em algum sentido,
desprovido  de  conteúdo,  já  que  praticamente  qualquer  teoria  física  exprimível
matematicamente pode ser colocada na forma tensorial– isso inclui não apenas a
relatividade restrita como também a teoria de newtoniana. (Hoffmann, 1972, página
127)

Aceitar essa objeção e, portanto, o caráter puramente “formal” da covariância geral é

natural,  uma vez que não só a relatividade restrita como também a mecânica de Newton

receberam diversas reformulações ao longo do século XX, todas satisfazendo o princípio de

covariância geral. Se todas as teorias físicas podem ser formuladas de tal modo que sempre

possamos introduzir  qualquer  transformação em um sistema de coordenadas  e,  com isso,

mudar  de  um  sistema  para  outro,  então  a  covariância  geral  deve  ser  uma  exigência

absolutamente trivial. Se teorias que não satisfazem o princípio de relatividade geral, ainda

assim,  satisfazem  a  covariância  geral,  então  a  covariância  geral  parece  independente  da

relatividade  geral  e,  portanto,  as  afirmações  de  Einstein  sobre  a  relação  entre  esses  dois

princípios não podem estar corretas. 

O problema aqui pode ser tornado ainda mais grave. Se por um certo princípio de

relatividade entendermos a possibilidade de se introduzir um sistema a partir de outro por

meio de uma transformação, como poderia ser o caso que princípios de relatividade sejam

fisicamente  significativos?  Se  toda  teoria  pode  ser  formulada  sem referência  a  qualquer

sistema de coordenadas particular,  então pareceria  que o próprio princípio de relatividade

geral seria trivialmente satisfeito por qualquer teoria.

3.4.2 Covariância Geral ativa, Covariância Geral passiva e a equivalência de

Leibniz

O propósito dessa seção é, precisamente, o de tentar mostrar que essas objeções não se

aplicam. De fato, não é difícil demonstrar que quando empregava o princípio de covariância

geral,  Einstein  não  parecia  ter  em  mente  apenas  uma  exigência  de  arbitrariedade  das

coordenadas ou,  pelo menos,  devemos reconhecer  que essa exigência seria  subsidiária  de

certos princípios mais fundamentais.  Princípios de relatividade não consistem simplesmente

na possibilidade de se empregar certas transformações de coordenadas,  mas de considerar

certos estados de movimento como equivalentes entre si. Quais estados de movimento são
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equivalentes  dentro  de  uma  teoria,  depende  de  quais  propriedades  a  teoria  considera

fisicamente válidas e estas, por sua vez, dependem do grupo de transformações que determina

quais  pares  de  modelos  ou  configurações  de  pontos  uma  teoria  considera  como

indistinguíveis. Se o grupo de transformações em questão preserva a colinearidade dos pontos

na hipersuperfície tipo espaço, então apenas modelos colineares entre si (i.e. modelos que

possuem as mesmas relações de colinearidade entre os mesmos pontos) são indistinguíveis

para as propriedades da teoria. Segue-se que em uma tal teoria apenas quadros de referência

que efetuam um movimento retilíneo entre si é que podem ser igualmente aptos a produzir

descrições físicas equivalentes. Esse não é o caso com a teoria geral que é invariante para

todas as transformações de pontos que preservem relações de vizinhança, incluindo aquelas

transformações  que  não preservam a  colinearidade.  Transformações  que  não preservam a

colinearidade correspondem, intuitivamente,  a “deformações”.  Dois modelos espaciais que

não  são  colineares  entre  si  são  “deformados”  um com relação  ao  outro.  Quando  nossos

modelos  são  espaçotemporais,  as  deformações  não  correspondem  apenas  a  curvaturas

espaciais,  mas  a  mudanças  no  estado  de  movimento  dos  corpos  no  que  diz  respeito  à

hipersuperfície de tipo espaço. Assim, se o grupo de transformações de uma teoria do espaço-

tempo  preserva  apenas  relações  de  vizinhança,  então  nessa  teoria  todos  os  estados  de

movimento,  acelerados  ou  não,  são  indistinguíveis  e,  consequentemente,  o  princípio  de

relatividade geral é satisfeito.

Comecemos por relembrar a distinção que sugerimos no primeiro capítulo entre uma

transformação passiva de coordenadas e uma transformação ativa de pontos. Transformações

são operações que conectam um certo elemento base a um elemento resultado por meio de

uma certa  relação entre  esses  elementos.  Uma transformação passiva  é  aquela  onde uma

coordenada (uma ênupla de números reais) é conectada à outra por meio de uma função. Já

uma transformação ativa é aquela que, em uma teoria do espaço-tempo, conecta pares de

eventos entre si. 

Essa distinção deve, naturalmente, se refletir em uma distinção entre princípios que

empregamos em nossas teorias, desde que tais princípios envolvam, direta ou indiretamente, a

noção de “transformação”. Uma vez que distinguamos claramente entre transformações de

pontos  e  transformações  de  coordenadas,  poderemos  distinguir  entre  princípios  de

transformações de coordenadas que dizem respeito à possibilidade de passar de um sistema de
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coordenadas para outro e princípios de invariância que devem ser formulados em termos de

transformações de pontos. 

A liberdade de empregar qualquer sistema de coordenadas arbitrário nada mais é do

que a liberdade de passar de um sistema de coordenadas qualquer para um outro sistema de

coordenadas, por meio de qualquer transformação passiva de coordenadas. Podemos chamar o

princípio segundo o qual isso é possível de “covariância geral passiva”. 

Outra  coisa bastante diferente da covariância  geral  passiva é a possibilidade de se

transformar uma certa configuração em uma outra por meio de uma transformação de pontos

qualquer. Então, além de uma covariância geral passiva, que estabelece a possibilidade de se

empregar  qualquer  transformação de coordenadas,  deve ser possível  falar  em uma versão

ativa da covariância geral. A covariância geral ativa corresponde a afirmação de que se uma

certa configuração ou “modelo” pertence à  teoria,  então também pertence à teoria  todo e

qualquer  modelo que possa ser  derivado do primeiro  por  meio  de uma transformação de

pontos.

Não devemos confundir, ainda, a covariância geral ativa com um outro princípio que

podemos  chamar  de  “invariância  geral”  ou  “equivalência  de  Leibniz”37.  A liberdade  de

transformar  uma  certa  configuração  geométrica  em  outra  por  meio  de  uma  certa

transformação T ainda não coincide imediatamente com a tese de que toda configuração que

se deixa derivar de uma outra por  T é indistinguível dela em termos da teoria em questão.

Quando dizemos que podemos obter uma certa configuração a partir de outra, por meio de

uma certa transformação, afirmamos apenas uma certa correlação entre as duas configurações.

Assim, se dizemos que uma certa figura F’ se deriva de uma outra figura F por meio de uma

transformação pertencente ao grupo das translações, por exemplo, estamos afirmando apenas

que F’ pode ser obtida a partir de F ao movermos todos os pontos de F pela mesma distância

em uma dada direção. Mas, apenas com essa afirmação ainda não estabelecemos nada acerca

das relações metateóricas entre as duas figuras e a geometria que consideramos. Para dizer

que F e F’ são indistinguíveis dentro da geometria em questão, temos que acrescentar que as

propriedades dessa geometria são invariantes para o grupo das translações. A equivalência de

37 Aquilo que estamos chamando de “Equivalência de Leibniz” é formulado na literatura de diversos modos
distintos. A ideia de denominar esse princípio de “Equivalência de Leibniz” em referência às famosas trocas
de cartas  entre Leibniz e  Clarke,  foi  retirada de alguns artigos escritos  por John Norton(1987 e 1982).
Norton, de fato, formula a equivalência de Leibniz como uma afirmação de que dois “modelos” que se
deixam derivar um do outro por meio de um difeomorfismo são sempre fisicamente equivalentes, embora
possam  ser  matematicamente  distintos.  Outros  autores,  como  Schlick,  expressam  a  equivalência  entre
estruturas difeomórficas de modo distinto, porém análogo. Veremos algumas páginas à frente. 
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Leibniz deve ser entendida como a afirmação de que dois modelos ou configurações que se

deixem  derivar  um  do  outro  por  meio  de  uma  transformação  contínua  qualquer  são

indistinguíveis em termos da teoria em questão.

No primeiro capítulo, quando falávamos sobre o Erlanger Programm de Felix Klein,

procuramos  demonstrar  que  as  transformações  que  empregamos  para  separar  aquelas

propriedades de nossos sistemas de coordenadas que são fisicamente significativas daquelas

que não o são não podem ser apenas transformações de coordenadas. Nosso argumento foi o

de  que  toda  transformação  de  coordenadas  é,  por  princípio,  vazia  de  conteúdo  físico,

consistindo  apenas  em  uma  troca  de  “etiquetas”,  por  assim  dizer,  uma  mera  mudança

linguística que não afeta as configurações geométricas que descrevemos. Já as transformações

do grupo principal de uma teoria se caracterizam por serem transformações que não alteram

as  propriedades  de  uma  determinada  estrutura  relativamente  a  teoria em  questão.  Uma

transformação do grupo principal mapeia uma configuração em outra que lhe é indistinguível

em  termos  das  propriedades  dessa  teoria,  e,  assim,  determina  quais  as  propriedades

invariantes dentro da teoria, por oposição à aquelas propriedades que poderíamos introduzir,

mas que não resistiriam à exigência de invariância.

Uma importante  conexão entre  transformações  de  pontos  e  de  coordenadas  se  faz

importante para nossos propósitos.  Para ilustrar essa conexão imaginemos que a um certo

ponto P atribuímos uma coordenada x e a um ponto P’, uma coordenada x’, em um mesmo

sistema  de  coordenadas  Q.  Uma  certa  transformação  de  coordenadas  deve  conectar  as

coordenadas  x  e  x’ em Q,  chamemos  essa  transformação  de  σ.  Podemos  introduzir  uma

transformação σ, x → x’, para trocar do sistema Q para um sistema Q’; no sistema Q’ o ponto

P recebe  a  coordenada  que  P’ recebia  no  sistema  Q.  Mas,  podemos  também,  interpretar

ativamente  a  transformação  e  pensá-la  como  uma  regra  que,  sem  sair  do  sistema  de

coordenadas Q, arrasta o ponto denotado por x, a saber o ponto P, para o lugar do ponto

denotado por x’, i.e. P’ (e claro, o ponto P’ para um terceiro lugar que não nos é relevante). Ao

fazê-lo, de fato, modificamos concomitantemente a coordenada correspondente ao ponto P de

x  para  x’,  assim  como  havíamos  feito  por  meio  da  interpretação  passiva  da  regra  de

transformação.

Podemos distinguir, então, entre o  modo direto e um  modo indireto de se alterar a

coordenada  de  um  ponto.  No  “modo  direto”,  por  meio  de  uma  transformação  passiva

passamos de um sistema de coordenadas para outro,  alterando a coordenada de um certo
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ponto. No “modo indireto”, empregamos uma transformação ativa e fazemos o ponto sair de

uma coordenada para a outra, por assim dizer.

É trivial afirmar que se a equivalência de Leibniz é satisfeita por uma teoria, então,

necessariamente a covariância geral ativa também deve ser. Pois, a fim de que uma certa

teoria  considere  duas  configurações  difeomórficas  fisicamente  indistinguíveis  entre  si,  é

necessário que ambas as configurações sejam permitidas pela teoria. Menos trivial do que

essa  afirmação  é  a  de  que  se  em  uma  certa  teoria  a  covariância  geral  ativa  é  válida,

consequentemente, é necessário que a covariância geral passiva também o seja. Pois se somos

livres para “arrastar” os pontos livremente, i.e., se podemos introduzir qualquer transformação

de pontos, então é possível passar de qualquer coordenatização para qualquer outra por meio

daquilo que estamos denominado de “modo indireto de se alterar as coordenadas”. A cada

grupo de transformação de pontos corresponde um grupo de transformação de coordenadas.

De fato, podemos até mesmo dizer, se quisermos, que é uma mesma transformação que pode

ser interpretada ora como uma transformação passiva, ora como uma transformação ativa.

Assim, a liberdade de se introduzir uma certa transformação de coordenadas pertencente a um

grupo é assegurada pela liberdade de se introduzir uma transformação de pontos pertencente

ao grupo correspondente. E, portanto, toda teoria que satisfaça a equivalência de Leibniz deve

satisfazer também a covariância geral ativa, e toda teoria que satisfaça a covariância geral

ativa deve satisfazer, necessariamente, a covariância geral passiva.

Agora,  uma  relação  mais  complexa  entre  princípios  parece  ser  a  relação  entre  a

equivalência  de  Leibniz  e  o  princípio  de  relatividade  geral.  Após  fazermos  algumas

considerações, na seção seguinte, acerca das justificativas para aceitarmos a equivalência de

Leibniz, apresentaremos uma explicação para a relação entre esses dois princípios que foi

sugerida por Schlick. De forma resumida, podemos antecipar que ao afirmar a equivalência

física entre dois modelos difeomórficos em uma teoria do espaço-tempo, a equivalência de

Leibniz implica em uma relatividade da aceleração, já que dois modelos espaçotemporais que

diferem no que diz respeito à aceleração dos corpos no espaço tridimensional podem vir a ser

Leibniz-equivalentes.

3.4.3 Razões para aceitar a equivalência de Leibniz

A Equivalência de Leibniz não aparece no artigo de 1916. Ao invés disso, Einstein

parece derivar a covariância geral diretamente da ideia de que toda observação física se reduz,
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em  último  instância,  a  notar coincidências  de  pontos. Em  estudos  mais  recentes  das

correspondências de Einstein38, tornou-se claro que o argumento da coincidência de pontos e a

equivalência  de  Leibniz  consistem  na  solução  a  uma  espécie  de  paradoxo  que  haveria

perturbado Einstein e se apresentado como uma dificuldade na formulação de sua teoria da

relatividade geral. Esse paradoxo, conhecido como o “argumento do buraco”, levaria a uma

forma de indeterminação indesejada em uma teoria física.

O argumento do buraco parecia demonstrar que um elemento muito importante da

teoria da relatividade geral se mostrava impossível sob pena de falha na determinação causal

univoca da teoria. Esse elemento consiste nas equações de campo invariantes. Agora chamada

de “Equação de campo de Einstein”, tal equação poder ser grosseiramente descrita como uma

fórmula que expressa a relação entre a curvatura do espaço-tempo e a distribuição de matéria,

permitindo  que  a  gravidade  possa  vir  a  ser  representada  por  meio  dessa  curvatura.  O

argumento aparentemente demonstrava que toda equação de campo invariante levaria a uma

falha de determinação causal univoca. Isso se daria pois um novo estado de coisas físico(a

saber, um novo campo gravitacional) poderia ser arbitrariamente gerado a partir de um estado

de coisas aparentemente distinto sempre que se introduzisse uma transformação de pontos

qualquer. As leis da física não seriam capazes de delimitar univocamente um único campo

gravitacional  dada  a  distribuição  de  matéria  no  espaço,  caso  a  equação  de  campo  fosse

suposta  como  invariante  para  qualquer  transformação.  Pois,  se  a  equação  de  campo  é

invariante para qualquer transformação, então tanto o campo gravitacional anterior quanto o

posterior à transformação devem consistir em uma solução válida para as equações. 

Se aceitarmos a Equivalência de Leibniz, teremos que afirmar que dois campos que

podem ser derivados um do outro por meio de uma transformação qualquer são fisicamente

equivalentes.  Nesse  caso,  o  problema  parece  ter  sido  resolvido,  pois  os  dois  campos

gravitacionais  aparentemente distintos representam, na verdade,  um e o mesmo estado de

coisas físicos e a exigência de completa determinação teórica não é violada.

Poderia haver, em princípio, diversas razões para nos impelir a formular uma teoria

que  satisfaz  o  princípio  de  Equivalência  de  Leibniz.  O  argumento  de  Einstein  para  a

equivalência  de  Leibniz  é  dotado  de  um  forte  caráter  verificacionista.  Isso  porque  esse

argumento envolve reduzir  a totalidade daquilo que é  fisicamente real  a aquilo que é em

princípio observável. Se aceitamos tal equação, então devemos dizer que dois modelos que

38 John Stachel(2014 e 1986), John Norton(1992) 
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representam situações físicas distintas podem ser distinguidos por meio de alguma observação

possível que “confirmaria” um modelo e “rejeitaria” o outro.  Assim, se dois modelos são

observacionalmente indistinguíveis, ambos representariam uma e a mesma situação física. O

caráter verificacionista do argumento pode ser desconcertante para aqueles que, por alguma

razão  qualquer,  não  estão  dispostos  a  subscrever  que  o  conteúdo  observacional  de  uma

descrição física esgota o significado dessa descrição. John Norton, por exemplo, defende que

a equivalência de Leibniz pode ser derivada pura e simplesmente da exigência de invariância

e de determinação causal unívoca, por meio do argumento do buraco, e nenhuma menção

precisaria ser feita a qualquer princípio verificacionista39. Se interpretarmos o argumento do

buraco como um argumento cuja conclusão é a Equivalência de Leibniz, pode-se formalizar o

argumento em cálculo proposicional do seguinte modo:

DU: Determinação Causal Univoca

CG: Covariância Geral(interpretada ativamente)

EL: Equivalência de Leibniz

(DU CG) ( EL→(CG→ DU )) → EL∧ ∧∼ ∼
Partimos  de  dois  pressupostos  iniciais.  A  teoria  deve  satisfazer  a  exigência  de

determinação causal univoca e também a liberdade de arrastar suavemente estruturas ao longo

da variedade do espaço-tempo (covariância geral ativa). O argumento do buraco mostraria

que, se a equivalência de Leibniz não for válida, então a covariância geral ativa implicaria em

uma  falha  de  determinação  causal  univoca,  pois  poder-se-ia  criar  um  novo  campo

gravitacional a partir de outro por meio de uma transformação de pontos permitida pela teoria.

Logo, a equivalência de Leibniz deve ser válida, a fim de tornar possível a compatibilização

das duas exigências iniciais.

Mesmo que um paradoxo possa consistir  na motivação que levou algum cientista,

filósofo ou teórico de qualquer área a reconhecer a necessidade de uma certa sentença a fim

de evitar as conclusões inaceitáveis do paradoxo, ainda assim o paradoxo pode não consistir

em um componente lógico essencial de uma teoria. A mesma sentença que foi inicialmente

justificada por meio de um paradoxo pode vir a ser justificada, posteriormente, por meio de

39 Cf Norton(1992) e Norton; Earman(1987). Em (1987), Earman e Norton tentam generalizar o argumento do
buraco de Einstein, apresentando um argumento anti-substantivalista, de acordo com o qual substancializar
os  pontos  do  espaço-tempo  resulta  em  uma  forma  de  indeterminismo.  Essa  forma  de
indeterminismo(chamada de “radical local indeterminism”) consistiria em um preço muito alto que uma
teoria do espaço-tempo pagaria, sem acrescentar em nada no seu poder preditivo. O artigo se inicia com uma
apresentação do que seria os dois dilemas que os substantivalistas deveriam enfrentar, a fim de defender sua
tese. O primeiro e mais tradicional dilema é o verificacionista. O segundo dilema, que seria apresentado
pelos próprios autores, seria o indeterminismo teórico demonstrado pelo argumento do buraco.
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um argumento positivo. Nesse caso, parece mais correto dizer que o paradoxo é dissolvido do

que propriamente integrado em uma teoria. Esse parece ter sido o caso com a equivalência de

Leibniz e o Argumento do Buraco, pois, a despeito da importância que esse argumento possui

na compreensão da gênese histórica dos argumentos de Einstein, ele não aparece no texto de

1916. Por isso, em nosso trabalho basta-nos apresentar de maneira breve o Argumento do

Buraco. Em seguida consideraremos o argumento das coincidências de pontos.

O fato de que o argumento do buraco não aparece no artigo que apresenta a teoria

geral não é suficiente para concluirmos que é impossível para aqueles que não tiveram contato

com  as  correspondências  de  Einstein  reconhecerem  que  a  Equivalência  de  Leibniz  é  a

conclusão  do argumento  da  coincidência  de  pontos.  A correlação  entre  as  premissas  e  a

conclusão não escapa à perspicácia de Schlick e de sua já mencionada introdução à teoria da

relatividade, apesar de não haver no livro nenhuma menção ao Argumento do Buraco. Em sua

Teoria Geral do Conhecimento, obra que marca a fase inicial da epistemologia de Schlick, à

noção de coincidência de pontos é atribuído um papel que parece ir muito além daquele que

ela desempenha no artigo de Einstein ou na teoria da relatividade geral40.  A ideia de que

apenas  coincidências  de  pontos  são  objetivamente  observáveis  é  fundamental  também  à

compreensão  de  Schlick  da  teoria  da  relatividade  geral.  Já  em  Space  and  Time  in

Contemporary Physics, Schlick propõe que do fato de que apenas relações de coincidência de

pontos são observáveis, se segue a equivalência física entre duas representações do mundo

que possam ser  transformadas uma na outra  por meio de uma transformação contínua.  É

justamente esse argumento que tentaremos expor nas seções seguintes. 

3.4.3.1 Argumento da coincidência de pontos

 No artigo de 1916, Einstein afirma que seria possível demonstrar que a covariância

geral seria uma exigência “natural”. Em seguida, o autor formula o já mencionado argumento

da coincidência de pontos. O argumento apareceu reformulado diversas vezes pelo físico e

tem  como  ponto  central  a  ideia  de  que  todas  as  observações  físicas  são,  em  princípio,

redutíveis à constatação de relações de coincidência espaçotemporal entre pontos materiais.

Desse modo, quando empregamos bastões de medida para determinar relações espaciais entre

objetos,  por  exemplo,  estaríamos  constatando  apenas  que  uma extremidade  do  bastão  de

medida coincide espacialmente com o objeto cuja  localização espacial  é  determinada.  De

40 Michael Friedman disserta acerca desse papel.(Friedman, 1999)
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forma  análoga,  quando  empregamos  um  relógio  constatamos  apenas  uma  coincidência

temporal, isto é, simultaneidade, entre um certo estado do relógio e um certo evento cujo

instante de ocorrência é determinado.

Todas  as  nossas  verificações  espaçotemporais[“zeiträumlichen  Konstatierungen"]
invariavelmente  resultam na  determinação  de  coincidências  espaçotemporais.  Se,
por exemplo, eventos consistirem meramente no movimento de pontos materiais,
então, em última análise, nada seria observável exceto os encontros entre dois ou
mais desses pontos. Além disso, os resultados de nossas medições não são nada mais
do que verificações de tais coincidências de pontos materiais de nossos instrumentos
de medida com outros pontos materiais, coincidências entre ponteiros de um relógio
na face do relógio, e eventos pontuais[“Punktereignissen”] acontecendo no mesmo
lugar e ao mesmo tempo.(Einstein, 1997, página 153, tradução minha).

Logo  após  caracterizar  o  domínio  do  observável  como  aquilo  que,  em princípio,

poderia  se  reduzir  às  relações  de  coincidência  espaçotemporal  entre  “pontos  materiais”,

Einstein diz que daí se segue que nenhum “sistema de referência” seja preferido em relação

aos demais. Que esse seja o caso se inferiria do fato de que a relação de coincidência se

caracteriza  por  atribuirmos  a  dois  ou  mais  “pontos  materiais”  as  mesmas  coordenadas

espaçotemporais.  Se  introduzimos  uma certa  transformação  e  passamos  de  um sistema a

outro,  a  relação  de  coincidência  segue  sempre  preservada,  pois  se  dois  pontos  materiais

recebiam a coordenada x1...xn em um certo sistema, segue-se que ambos os pontos receberão

uma mesma coordenada x’1….x’n  em qualquer  outro  sistema que  possa  ser  derivado do

primeiro  por  uma  transformação  biunívoca  e  contínua.  A  relação  de  identidade  de

coordenadas é preservada para qualquer transformação41.

3.4.3.2 A Relação de coincidência

A relação de coincidência tal como descrita por Einstein é desconcertante. Insistimos

no primeiro capítulo que a relação de coincidência é a própria relação de identidade entre

pontos do espaço-tempo. Agora, parece que somos convidados pelo argumento de Einstein a

atribuir sentido a uma sentença que diga que “dois eventos” coincidem espaçotemporalmente.

Lembremos que corpos materiais tais como partículas não consistem em um “evento”, mas

41“The introduction of a system of reference serves no other purpose than to facilitate the description of the
totality of such coincidences. We allot to the universe four space-time variable x1,x2,x3,x4 in such a way that for
every point-event there is a corresponding system of values of the variables x1...x4. To two coincident point-
events there corresponds one system of values of the variables x1...x4, i.e. coincidence is characterized by the
ientity of the co-ordinates. If, in place of the variables x1… x4, we introduce functions of them, x’1,x’2,x’3,x’4,
as a new system of co-ordinates, so that the systems of values are made to correspond to one another without
ambiguity, the equality of all four co-ordinates in the new system will also serve as an expression for the space-
time coincidence of the two point-events. As all  our physical  experience can be ultimately reduced to such
coincidences, there is no immediate reason for preferring certain systems of co-ordinates to others, that is to say,
we arrive at the requirement of general co-variance.” (Einstein, 1997, página 153-154)
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em  uma  coleção  de  eventos  conectados  entre  si.  Se  um  “evento”  é  o  análogo

quadridimensional  de  um ponto,  então  uma  partícula  que  se  move  pelo  espaço-tempo  é

análoga a uma  linha. O mesmo se aplica aos nossos instrumentos de medida: eles também

consistem em “linhas de universo”. Se pressupomos que a partícula e um bastão de medida

podem coincidir de tal modo que a uma extremidade do bastão e à partícula atribui-se uma

mesma sequência de coordenadas em um mesmo sistema, então as linhas de universo do

bastão e da partícula devem possuir um ponto de interseção comum. Um  mesmo ponto do

espaço-tempo,  um  mesmo  evento,  pode  pertencer,  portanto,  à  duas  linhas  de  universo

distintas.

Temos que relembrar que nenhum evento ordinário pode de fato ser identificado com

uma “pura posição no espaço em um certo instante no tempo”. Escolhemos chamar de “um

único ponto” uma certa região finita do espaço-tempo. Tratamos indistintamente, por assim

dizer, tudo aquilo que está em uma certa região do espaço-tempo ao atribuirmos a ela uma

única ênupla de coordenadas. Se isso é o que entendemos por um “ponto”, então um ponto é

impensável fora de sua relação para com uma vizinhança arbitrariamente pequena.  Quando

dizemos que a linha de universo de dois corpos possuem um ponto comum de interseção, não

estamos dizendo que por um certo intervalo de tempo os dois corpos tornaram-se um único

corpo  ou  algo  parecido.  Tudo  o  que  dizemos  é  que  há  uma  vizinhança  suficientemente

pequena para que possamos tratá-la  pragmaticamente como indivisível, atribuindo-lhe uma

única ênupla de coordenadas, e que por tal vizinhança passa, por assim dizer, tanto uma linha

de universo quanto outra.

Uma vez que um ponto é impensável fora de sua relação para com uma vizinhança,

temos que adicionar uma certa restrição ao grupo de transformações com os quais lidaremos.

Quando  falamos  que  a  teoria  da  relatividade  geral  é  preservada  para  “todas”  as

transformações,  na  verdade,  está  implícito  uma  restrição:  uma  vez  que  falamos  de

transformações em um domínio contínuo, toda transformação é uma transformação contínua,

i.e., uma transformação que preserva as relações de vizinhança entre os pontos. Quando uma

relação é invariante para um grupo de transformações que é tão amplo que preserva apenas as

relações de vizinhança, dizemos que a relação é “topológica”.  A relação de coincidência de

pontos  é  um exemplo  de  uma relação puramente  topológica.  Pois,  a  fim de  introduzir  a

relação de coincidência só precisamos apelar para a noção de “vizinhança de um ponto”. Isso

confere à relação de coincidência um estatuto bastante especial. Uma vez que só faça sentido
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introduzir  uma transformação  contínua,  as  relações  de  coincidência  são  preservadas  para

todas as transformações possíveis. Assim, uma teoria onde todas as relações ou propriedades

podem vir a ser definidas apenas em termos das relações de coincidência possuirá como grupo

de simetria, necessariamente, o grupo de todas as transformações que preservam as relações

de vizinhança, ou seja, de todas as transformações contínuas.

3.4.4 Schlick sobre Equivalência de Leibniz e Princípio de Relatividade Geral

Um modo interessante de ver a relação entre equivalência de Leibniz e o princípio de

relatividade geral é sugerido por Schlick. Após apresentar, em um pequeno capítulo, aquilo

que chama de “a relatividade geométrica do espaço”, Schlick afirma, no capítulo posterior,

que “em vocabulário matemático” esse resultado poderia ser expresso como a equivalência

física  entre  “dois  mundos”  que  pudessem ser  derivados  um do  outro  por  meio  de  uma

transformação “um a um” contínua. Com essas afirmações, o autor parece deixar claro que a

“relatividade geométrica do espaço” nada mais é do que uma versão tridimensional daquilo

que denominamos “equivalência de Leibniz.”.

Schlick  já  distinguia  claramente  entre  transformações  de  coordenadas,  usualmente

denominadas pelo autor apenas de “Transformation”, e transformações no sistema de pontos

denominadas  de  “Punktransformation”.  A indistinguibilidade  entre  duas  “Welt  Bild” que

concordam em todas as coincidências de pontos é a primeira premissa utilizada pelo autor

para introduzir a generalização da relatividade restrita para a relatividade geral. Nas palavras

de Schlick essa indistinguibilidade se daria por uma “equivalência observacional” entre duas

representações,  ou  dois  “mundos”42,  que  podem ser  transformadas  um no outro  por  uma

“transformação de pontos” qualquer  arbitrária,  desde que a transformação seja contínua e

inversível.  A  equivalência  de  Leibniz  não  deve  ser  entendida  como  um  dogma

indemonstrável, mas como uma consequência natural da ideia de que apenas aquilo que é

observável possui conteúdo físico e que tudo aquilo que é observável(no que diz respeito a

física, onde observações consistem em medições) se reduz, em última instância, à relações de

coincidência ou de “vizinhança” entre pontos. 

Em  terminologia  matemática  podemos  expressar  esse  resultado  dizendo:  dois
mundos,  que  podem  ser  transformados  um no  outro  por  uma  transformação  de
pontos perfeitamente arbitrária[…] são, no que diz respeito à sua realidade física,
idênticos. Isto é: se o universo é deformado de tal modo que os pontos de todos os
corpos  físicos  são  arrastados  para  novas  posições,  então  (levando  em  conta  as

42 Em  alguns  lugares  em  SPTCP Schlick  fala  de  “mundos”  e  em  outros  lugares  de  “representações  do
mundo”[“Weltbilde”].
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considerações  suplementares  acima)  nenhuma  mudança  mensurável,  nenhuma
mudança real aconteceu absolutamente,  se as coordenadas de um ponto físico na
nova posição são funções quaisquer das coordenadas de sua antiga posição(Schlick,
2005,página 28, tradução minha).

 Três capítulos depois, logo após afirmar a já mencionada43  conveniência formal de

uma representação do movimento como uma linha quadridimensional, Schlick afirma que as

considerações anteriores acerca da relatividade geométrica do espaço podem ser estendidas

imediatamente para a “variedade quadridimensional do espaço-tempo” pois, ao “aumentar-se

o número de coordenadas” não se alteraria o princípio subjacente. Uma “transformação de

pontos” no espaço-tempo não significaria uma mera distorção espacial dos corpos, mas uma

mudança  no  estado  de  movimento(ou  seja,  aceleração)  do  mundo  tridimensional.  Tanto

quanto  uma  deformação  no  espaço  tridimensional,  essa  suposta  mudança  no  estado  de

movimento, não seria, absolutamente, mudança real nenhuma. Todas as coincidências entre

pontos  do  espaço-tempo  seguiriam  completamente  preservadas,  de  modo  que  o  estado

anterior e o estado posterior à transformação são observacionalmente indistinguíveis. 

Algumas afirmações posteriores de Schlick parecem confusas quando confrontadas

com as distinções que apresentamos. Continuando sua argumentação, Schlick afirma que o

desejo  de  incluir  nas  leis  da  física  apenas  aquilo  que  é  fisicamente  observável  leva  ao

postulado de que essas leis não alterem sua forma para qualquer transformação arbitrária no

espaço-tempo,  e,  desse modo,  sejam válidas para todos os sistemas de coordenadas.  Para

Schlick,  esse  postulado  contém o  postulado de  relatividade  geral,  pois  as  transformações

arbitrárias incluiriam aquelas que representam mudanças no estado de movimento de sistemas

tridimensionais, e iria ainda mais além, na medida em que tornaria válida a “relatividade do

espaço no sentido mais geral” mesmo dentro de um mesmo sistema de coordenadas.

Para compreendermos a ideia do autor, parece suficiente que levemos em conta que, se

compreendida  como  a  equivalência  física  entre  configurações  espaçotemporais,  a

Equivalência  de  Leibniz  não  consiste  apenas  na  indistinguibilidade  de  modelos  espaciais

arbitrariamente  deformados,  incluindo  também  a  indistinguibilidade  de  modelos

quadridimensionais. Submeter uma linha de universo no espaço-tempo a uma transformação

não  colinear  é  representar  uma mudança  no  estado de  movimento  dos  corpos  no  espaço

tridimensional. Assim, uma transformação contínua de pontos no universo quadridimensional

representa uma aceleração universal dos corpos em, pelo menos, uma certa região do espaço.

Então,  em uma  teoria  onde  dois  modelos  não  colineares  são  fisicamente  indistinguíveis,

43 No capítulo anterior dessa dissertação.
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considera como indistinguíveis e, portanto, igualmente adequados quadros de referência em

qualquer estado de movimento. Assim, nessa teoria, uma descrição do movimento de uma

certa partícula definida é igualmente válida para qualquer quadro de referência em qualquer

estado de movimento. O princípio de relatividade geral é, para Schlick, uma consequência da

relatividade  geométrica  do  espaço-tempo(que  decidimos  denominar  de  “Equivalência  de

Leibniz”), e essa por sua vez é consequência da ideia de que apenas aquilo que é em princípio

observável possui realidade física.
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4.Considerações Finais

Dissemos,  na  introdução  a  essa  dissertação,  que  um  de  nossos  objetivos  seria

apresentar uma análise das duas teorias da relatividade, com a finalidade de compreender as

mudanças que essa teoria teria trazido para as propriedades lógicas do espaço e do tempo.

Essas  mudanças  haveriam  de  ser  traçadas,  principalmente,  por  oposição  à  mecânica

newtoniana tradicional que era a teoria vigente antes das teorias de Einstein.

Então, a fim de podermos completar essa análise, destinamos o primeiro capítulo à

exposição dos aspectos conceituais comuns a todas as teorias aqui envolvidas. Grosso modo,

podemos dizer que todas as teorias possuem como domínio uma variedade quadridimensional

onde três dimensões são conhecidas como “espaço” e uma quarta dimensão é conhecida como

“tempo”. Um ponto nessa variedade é chamado de “evento”. Para distinguir um evento de

outro  deve-se atribuir-lhes  um “rótulo”  que  atua  como um nome responsável  por  indicar

eventos univocamente. Diversos sistemas de nomeação são, em princípio, possíveis. Mas, há

uma classe especial de sistemas de nomeação que chamamos de “coordenadas cartesianas” e

que podem ser atribuídas, pelo menos localmente, em todas as três teorias. A vantagem de se

atribuir  coordenadas  cartesianas,  em vez  de  coordenadas  arbitrárias,  é  que  conferimos  às

coordenadas  um  modo  sistemático  de  determinação  que  garante  que  elas  não  sejam

fisicamente  vacuás,  mas  sim  informativas,  carregando  todas  as  informações  acerca  dos

eventos que são pertinentes as teorias, incluindo relações de distância.

Quando  nossas  coordenadas  são  atribuídas  segundo  o  modo  sistemático  de

determinação  que  procuramos  expor,  i.e.,  em conexão  com instrumentos  de  medida,  elas

atuam como uma espécie de “linguagem de baixo nível” que permite definir as propriedades e

relações  que  as  teorias  atribuem  aos  eventos.  Quando  refletimos  sobre  as  condições  de

possibilidade dessas linguagens de baixo nível, as quais chama-se “sistemas de coordenadas”,

notamos  que  elas  pressupõe  uma  série  de  estipulações  iniciais  relativamente  às  quais  as

atribuições  de  coordenadas  adquirem um significado.  Dentre  tais  estipulações,  uma certa

classe se mostra como a mais relevante para nossos propósitos: aquelas que dizem respeito ao

estado de movimento de um sistema de coordenadas, o que chamamos de “um quadro de

referência”.

Desenvolvemos  nossa  argumentação  para  mostrar  que  a  regra  segundo  a  qual  a

coordenada de um evento é determinada para um quadro de referência, a partir de um outro

quadro  de  referência  que  efetua  um  certo  movimento  em  relação  ao  primeiro,  está
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intimamente conectada ao conteúdo de uma teoria física. Essa conexão se dá pelo fato de que

impomos às teorias princípios  de relatividade que,  ao estipular  uma classe de quadros de

referência para os quais as leis da teoria devem ser válidas, restringem quais as propriedades

que podem ser empregadas nas formulações das leis. Apenas aquelas propriedades invariantes

para as transformações entre quadros de referência é que devem entrar na formulação das leis

da teoria em questão.

Então, utilizando a ideia de que grupos de transformações devem caracterizar quais

propriedades  uma  teoria  atribui  aos  pontos  do  espaço-tempo,  fizemos  uma  análise,  no

segundo e no terceiro capítulo, de quais as características que a teoria da relatividade restrita e

geral,  respectivamente,  atribuem  aos  predicados  espaçotemporais  que  empregamos  para

descrever fisicamente o mundo.

Nosso  segundo  capítulo  foi  dedicado  à  relatividade  restrita.  Constatamos  que  a

mecânica de Newton era um caso limite da relatividade restrita e isso se expressaria pelo fato

de que as transformações de Lorentz tendem a colapsar com as de Galileu, quanto menor for a

velocidade relativa dos quadros de referência conectados pela transformação. Na medida em

que consideramos quadros de referência com velocidades relativas cada vez maiores, uma

discrepância entre a mecânica de newton e a relatividade se faz cada vez mais significativa: o

modo com o espaço-tempo pode ser analisado em espaços tridimensionais ao longo do tempo

unidimensional depende do estado de movimento do quadro de referência. A separação entre

tempo e espaço não é uma propriedade objetiva de um evento, mas uma relação entre ele e um

quadro  de  referência  que  consideramos.  Esses  resultados  devem  permanecer  válidos  no

campo da relatividade geral, já que, assim como a mecânica de Galileu se revela um caso

limite  da  relatividade  restrita,  a  própria  relatividade  restrita  se  mostra  um caso  limite  da

relatividade geral. 

Contrariamente às duas teorias anteriores, a relatividade geral possui como grupo de

simetria o grupo de todos os difeomorfismos, i.e., de todas as transformações invertíveis que

preservam as  relações  de  vizinhança  entre  os  pontos,  fato  que  expressamos  por  meio  do

princípio  de  “Equivalência  de  Leibniz”.  Ao  contrário  do  que  acontecia  nas  duas  teorias

anteriores, o grupo dos difeomorfismos não preserva as relações de colinearidade, fazendo

com que duas  configurações  espaçotemporais  que aparecem como “deformadas” uma em

relação a outra sejam identificadas dentro da teoria como a mesma situação física. Uma vez

que uma deformação no espaço-tempo não corresponda meramente a uma distorção espacial,
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mas sim a uma mudança no estado de movimento dos sistemas tridimensionais ao longo do

tempo, a equivalência de Leibniz contém em si o princípio de relatividade geral, pelo menos

se os pontos com os quais lidamos consistem em “eventos” no espaço-tempo.

A despeito dos argumentos empíricos que físicos possam vir a empregar em favor da

relatividade  geral,  duas  razões  filosóficas  para  se  adotar  o  princípio  de relatividade geral

parecem possíveis:

1)  Podemos  tomar  a  equivalência  de  Leibniz  como  a  realização  de  uma  concepção

verificacionista do significado, de acordo com a qual, duas descrições observacionalmente

equivalentes coincidem em seu conteúdo. Se vemos a equivalência de Leibniz desse modo,

ela é tomada como uma aplicação particular, no domínio da física, de um princípio filosófico

mais  geral.  A  noção  de  “observação  física”  é  caracterizada  por  meio  da  relação  de

coincidência:  fazer  uma observação  consiste  em realizar  uma medição  que,  por  sua  vez,

reduz-se a constatações de relações de coincidência espaçotemporal entre eventos.  Uma vez

que difeomorfismos preservem todas as relações de vizinhança, dois modelos difeomórficos

são sempre observacionalmente equivalentes. A equivalência de Leibniz nada mais seria do

que  a  afirmação  de  que  dois  modelos  observacionalmente  equivalentes  são  fisicamente

equivalentes. Nessa concepção verificacionista, a equivalência de Leibniz é vista como mais

fundamental  do  que  o  princípio  de  relatividade  geral,  que  nada  mais  é  do  que  uma

consequência do primeiro princípio.

2) Outra forma de ver a “ordem das razões” entre esses princípios, é tomar a exigência de

relatividade geral como uma realização particular de um ideal de objetividade como validade

intersubjetiva  geral  e  necessária.  Desse  ponto  de  vista,  a  equivalência  entre  quadros

arbitrariamente acelerados é vista como uma consequência natural do fato de que as leis da

natureza devem ser válidas para todos os observadores,  independentemente das condições

particulares e subjetivas nas quais eles se encontrem.

Esses dois pontos de vista não parecem, entretanto,  envolver nenhuma contradição

direta. O princípio de relatividade geral pode ser visto tanto como a expressão física de um

princípio verificacionista, quanto de um ideal de objetividade.

Mais fundamental do que o significado do princípio de relatividade geral é a discussão

acerca do significado de princípios de relatividade, em geral. Com essa dissertação pretendi

concluir  que  tais  princípios  são  afirmações  que  estabelecem o quão ampla  é  a  classe  de

quadros de referência permitida pela teoria. E que essa classe é consequência do grupo de
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transformações que estabelece quais as configurações ou estruturas que são indistinguíveis em

termos das propriedades das teorias.
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