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Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein

Nasceu na cidade de Ulm na Alemanha, em 
1879, numa família judaica;

Com três anos, Einstein tinha ainda dificuldades 
de fala;

Apesar disso, revelou-se um aluno brilhante;

Einstein era um aluno seguro e persistente, mas 
um pouco lento na resolução de problemas.



Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein
As suas notas mais altas eram latim e matemática, estando entre 
as melhores da turma.

Aos dez anos, Einstein interessou-se pela leitura de obras 
científicas e filosóficas como Os Elementos de Euclides ou a 
Crítica da Razão Pura de Kant

Logo aos doze anos, Einstein começou 
a estudar cálculo diferencial e integral 
e geometria euclidiana

Aos quinze anos escreveu o seu 
primeiro trabalho científico



Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein
Em 1905 obteve o doutorado e escreveu quatro artigos fundamentais 
na Física moderna.

Em 1921 recebe o prémio Nobel da Física pela explicação do efeito 
fotoeléctrico. 

Apoiou o projecto 
Manhattan, cujo objectivo 
era desenvolver uma 
bomba atómica.

Morreu em 1955, aos 76 
anos, devido a um 
aneurisma.



Teoria da RelatividadeTeoria da RelatividadeTeoria da RelatividadeTeoria da Relatividade

Por meio de uma concepção generalizada dos sistemas naturais, 
descreve o movimento dos corpos submetidos a velocidades 
semelhantes á da luz.

Procura estabelecer leis 
que sejam válidas para 
qualquer sistema de 
referência e que 
assumam o mesmo 
aspecto em relação a 
qualquer referencial.



Relatividade RestritaRelatividade RestritaRelatividade RestritaRelatividade Restrita
Postulado da Relatividade:

As  leis da física são as mesmas 
em todos os sistemas de 
referência inercial

Postulado da Constância 

da Velocidade da Luz: 

A velocidade da luz no vácuo 
tem o mesmo valor para 
qualquer referencial inercial, ou 
seja, c = 300 000 km/s



A Quarta DimensãoA Quarta DimensãoA Quarta DimensãoA Quarta Dimensão
As três primeiras dimensões, comprimento, 
largura e altura, representam o espaço. 
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A Quarta DimensãoA Quarta DimensãoA Quarta DimensãoA Quarta Dimensão
As três primeiras dimensões, comprimento, 
largura e altura, representam o espaço. 

Qualquer ponto do espaço pode ser 
definido por três números.

Porém, tudo o que acontece, acontece no 
tempo.

As equações de Einstein são válidas num 
referencial de quatro coordenadas (x,y,z,t), 
impossível de representar

Assim, espaço e tempo são uma entidade 
única.



““““Como veria eu o mundo Como veria eu o mundo Como veria eu o mundo Como veria eu o mundo 
se fosse um raio de luz?se fosse um raio de luz?se fosse um raio de luz?se fosse um raio de luz?””””

Einstein inspirou-se nesta ideia 
para desenvolver a sua teoria.

Ao descrever o movimento dos 
corpos com velocidades da 
ordem da velocidade da luz, 
apercebeu-se que o tempo não 
era absoluto.



DilataDilataDilataDilataçççção do Tempoão do Tempoão do Tempoão do Tempo
Para um observador 
parado, um relógio em 
movimento anda mais 
devagar do que um 
relógio estacionário.

O tempo depende da 
velocidade dos corpos.

A matemática envolvida é
extremamente simples e 
de fácil compreensão.



ContracContracContracContracçççção do espaão do espaão do espaão do espaççççoooo
Após descobrir a dilatação temporal, 
Einstein descobriu que não só o 
tempo era relativo, como o espaço 
também.

Objectos que se movimentam a altas 
velocidades sofrem uma contração 
na direcção em que se deslocam. 

A partir daqui, a geometria clássica 
deixa de ter efeito. A geometria do 
Universo é curva.



““““Massa e Energia são duas Massa e Energia são duas Massa e Energia são duas Massa e Energia são duas 
faces da mesma moedafaces da mesma moedafaces da mesma moedafaces da mesma moeda””””

Depois da descoberta destes dois fenómenos, Einstein descobriu 
ainda um terceiro.

A massa de um corpo aumenta à
medida que aumenta a sua 
velocidade

Para velocidades baixas, os efeitos 
relativísticos são tão pequenos que 
podem ser desprezados. 

Por isso, esses efeitos são estranhos 
à nossa intuição. 



CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidades
Da Teoria da Relatividade depreendem-se fenómenos de que o 
senso comum  duvida.

A Relatividade prevê a existência de buracos negros no Universo.

O conceito de rigidez de um 
corpo é relativo.

É possível um gémeo 
envelhecer mais que o outro.

Os corpos celestes 
movimentam-se segundo as 
equações de Einstein.



CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidades
O GPS conta com vários satélites que giram em torno da Terra a 
velocidades muito elevadas.

Nos satélites GPS verificam-se os fenómenos de dilatação do tempo 
e contracção do espaço.

As correcções nas 
órbitas são feitas com 
base nas equações da 
relatividade



CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidades
Outras aplicações  da relatividade incluem a exploração de energia 
nuclear.
Através dela, é possível produzir uma bomba de U ou Pu capaz de 
destruir uma cidade inteira.

Como  E=mc2, poucos 
quilos chegam para 
libertar quantidades 
astronómicas de energia.

E= 1x(3,00x108 )2

E=30 000 000 000 J



Relatividade FilosRelatividade FilosRelatividade FilosRelatividade Filosóóóóficaficaficafica
A Teoria da Relatividade é um importante alicerce da Física 
moderna.

Permitiu ampliar o conhecimento humano relativamente à ordem 
que as coisas seguem e como são organizadas no mundo.

As ideias de Einstein 
ganharam notoriedade 
durante uma fase do 
conhecimento filosófico 
chamada de relativista



Relatividade FilosRelatividade FilosRelatividade FilosRelatividade Filosóóóóficaficaficafica
O relativismo afirma que observadores em condições 
diferentes podem ver um mesmo fenómeno de forma distintas.

A aplicação deste princípio 
nas ciências sociais permite 
questionar as percepções 
sobre a verdade dos factos.

Tudo pode ser observado de 
contextos diferentes, mas a 
relatividade não afirma que 
tudo é relativo!



Relatividade FilosRelatividade FilosRelatividade FilosRelatividade Filosóóóóficaficaficafica
Essa é a grande contribuição de Einstein para a filosofia.

Mesmo sendo relativo, um fenómeno deve ser observado com 
base numa referência primaz

Reconheceu a Relatividade 
como fonte filosófica para a 
construção do pensamento

Deve-se fugir do amorfismo 
atribuído à realidade por 
pontos de vista nivelados 
como igualmente válidos e 
descartáveis



Além de ter revolucionado a Física, 
Einstein deu um novo rosto á
filosofia moderna.

A sua obra transformou a nossa 
noção da essência do Universo.
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