
 

 278 

A recepção da Teoria da Relatividade no meio filosófico francês na década 
de 1920 

José Ernane Carneiro Carvalho Filho * 
1 INTRODUÇÃO 

Após a divulgação dos artigos sobre a Teoria da Relatividade por Albert Einstein em 1905 inicia-se um processo de expansão das novas idéias pelo mundo. Este processo não é homogêneo e é marcado por uma grande resistência pela comunidade científica internacional, dado o caráter inovador das idéias expostas.  A receptividade da Teoria da Relatividade na França é um capítulo bastante rico para se compreender este processo de expansão das idéias relativísticas. A partir dos estudos realizados, verifica-se que a divulgação desta teoria foi obra do físico francês Paul Langevin, que iniciou uma ampla campanha de discussão pela França, uma região francamente hostil à Teoria da Relatividade. No entanto, seu trabalho surtiu efeito ao contagiar uma série de filósofos que passaram a escrever sobre a nova teoria. A relação das obras publicadas, na década de 1920, demonstra o interesse suscitado pela nova teoria entre os filósofos franceses. Os dois primeiros livros surgidos foram o de Henri Bergson, Durée et 
simultanéité, e o de Léon Brunschvicg, L’expérience humaine et la causalité physique, ambos em 1922 e o livro de Meyerson, La déduction relativiste, em 1925. Essas publicações induziram uma reação de Gaston Bachelard que escreveu, em 1929, La valeur inductive de la relativité em resposta ao livro de Meyerson e as obras L’intuition de l’instant, em 1932, e La dialectique de la durée, 1936, em resposta ao trabalho de Bergson. 
2 CONTEXTO FILOSÓFICO DA RECEPÇÃO DA TEORIA DA RELATIVIDADE 

A publicação da Teoria da Relatividade Especial, em 1905, e da Geral, em 1916, por Albert Einstein causou grande impacto na comunidade científica àquela época, dadas as profundas mudanças que suas proposições enunciavam sobre a realidade. Devido ao seu caráter inovador, houve muita resistência por parte da comunidade científica em aceitá-la. A expansão da Teoria da Relatividade, na França, sofreu grande resistência no meio científico. Michel Paty afirma que ela foi recebida, inicialmente, com indiferença e hostilidade. Neste contexto, dois nomes merecem destaque, o de Henri Poincaré que “foi um dos iniciadores e mesmo um dos pioneiros, na França e na comunidade internacional, das idéias da relatividade, mesmo em um sentido diferente das de Einstein” (Paty, 1985, p. 8), e Paul Langevin que aderiu às novas idéias e foi responsável por sua difusão, pois ele foi, segundo Paty, “um dos primeiros físicos do mundo a compreender todo o alcance dos trabalhos de Einstein sobre relatividade restrita” (ibid., p. 11). Os cursos ministrados no Collège de France, por Langevin, exerceram uma grande “influência sobre o desenvolvimento da jovem geração de físicos franceses” (Paty, 1987, p. 124). Como ele era uma figura 
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de destaque na comunidade científica de seu país, a sua conversão às novas idéias causaram um grande impacto e possibilitaram a sua expansão. A partir da propaganda iniciada por Langevin, outras figuras eminentes da ciência e da Filosofia aderiram à Teoria da Relatividade. O processo de difusão da Teoria da Relatividade em território francês, no entanto, não se deu, necessariamente, junto à comunidade de Física, mas na de Filosofia. Bensaude-Vicent argumenta que desde o início, “Langevin deu à sua campanha uma orientação muito filosófica” (Bensaude-Vicent, 1987, p. 63). Por isso, quando Einstein veio a Paris, em 6 de abril de 1922, apresentou-se à Sociedade Francesa de Filosofia. Como o trabalho desenvolvido por Langevin tomou um caráter muito filosófico, terminou influenciando vários filósofos franceses de destaque na época, como Henri Bergson, Emile Meyerson, Eduard Le Roy e Léon Brunschvicg. Foi a partir dos contatos com Langevin que Bergson lança Durée et 
simultanéité em 1922, e Meyerson, La déduction relativiste, em 1925. Estas obras causaram uma grande repercussão na comunidade filosófica da época, ao levar outros filósofos, como Gaston Bachelard, a escrever o livro La valeur inductive de la relativité, em 1929, uma “resposta polêmica ao volume de Emile Meyerson” (Vinti, 2003, p. 104), segundo Vinti e os livros L’intuition de l’instant, de 1932, e La dialectique 
de la durée, em 1936, com resposta à obra de Bergson. É evidente que a interação dos filósofos mencionados e a Teoria da Relatividade não se dariam da mesma forma. Paul Langevin já salientava, em 1911, que se deveria  

Distinguir o tempo do filósofo – que ele define como sucessão de estados de consciência de um mesmo 
indivíduo ou dos eventos que encadeiam numa mesma porção de matéria – do tempo do físico relativista 
que compara os tempos próprios dos diversos sistemas em movimento uns em relação aos outros (Bensaude-Vicent, 1987, p. 69). 

Bensaude-Vicent ressalta, em seu texto, que os filósofos procuraram adaptar a Teoria da Relatividade às suas filosofias. Le Roy propõe que a Filosofia utilize o conceito de tempo e a Física o de relógio; Brunschvicg procura ligar os conceitos relativísticos ao kantismo; Bergson recusa a idéia de tempos múltiplos, por reconhecer que o tempo válido é o vivido ou psicológico e Meyerson é o único que se aproxima do realismo relativista, mas discorda quanto à existência de uma quarta dimensão. Assim, é neste contexto filosófico que devemos compreender a concepção que Bachelard desenvolve sobre a Teoria da Relatividade. É com o intuito de entendê-la que Elyana Barbosa, no artigo O cientista e a “comunidade científica” em Gaston Bachelard, afirma que 
A revolução einsteiniana foi mais significativa do que a revolução copernicana operada pela filosofia 
kantiana. A partir desta nova concepção de tempo, a ciência sofre um verdadeiro “abalo nos seus 
conceitos”. Ele afirma que uma só experiência do Século XX “transformou” três séculos de pensamento racionais. É com a Teoria da Relatividade que se inicia a era do “novo espírito científico” (Barbosa, 2005, 
p. 151). 

Esse novo espírito cientifico, mencionado por Bachelard, se caracteriza, segundo Barbosa, por uma “justa medida do racional e do empírico” (Barbosa, 2005, p. 155), isto é, a concepção de que a ciência que emerge é regida por uma teoria que se expressa na experiência científica. Já Bruna Desti ressalta que a concepção que tínhamos sobre a evolução do conhecimento modifica-se totalmente com a emergência das revoluções científicas ocorridas na Física, no século XX. Isto porque 
As noções de espaço, de tempo, de localização propostas pela ciência newtoniana colocadas em questão 
pela teoria da relatividade, que introduziu um corpus de conceitos completamente novos que anulam a 
naturalidade das noções clássicas. As novas teorias científicas são portanto mostradas que na historia da 
ciência o novo rompe o vínculo com o passado ao instalar uma descontinuidade radical (Desti, 2006, p. 20). 

Percebe-se que a emergência da Teoria da Relatividade gera outra forma de compreender a realidade e a constituição da ciência, pois foi uma “revolução tão profunda e tão radical aquela imposta pela 
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Física galileana e a Astronomia copernicana no século XVII” (Chazal, 2005, p. 5), por gerar uma modificação em nossa maneira de encarar a teoria e a experiência, e a concepção de que o conhecimento era cumulativo, porque a maneira de tratar a luz como tendo uma característica ondulatória e corpuscular, por exemplo, “não é uma síntese nem um compromisso entre as teorias de Huygens e de Newton, mas a negação das duas” (ibid., p. 7). Desta forma, prossegue Chazal, para Bachelard, a ciência procede “menos por acumulação que por retificações e em particular por retificação das representações que nós realizamos da realidade” (ibid., p. 7). Anastasios Brenner ratificando a ruptura operada pela Teoria da Relatividade afirma, em seu artigo “Le jeune Bachelard et les conséquences philosophiques de la révolution en physique”, que a concepção que Bachelard desenvolve a partir das revoluções da Física no século XX revela uma ruptura com o “continuísmo histórico largamente partilhado pelos autores da geração anterior, que são Bergson ou Duhem” (Brenner, 2005, p. 29). Desta forma, segundo Brenner, Bachelard rompe com o modelo anterior de compreender a ciência a partir das proposições enunciadas pela Física.  Esta ruptura exige uma nova maneira de compreender a objetividade na ciência atual. Até o princípio do século XX, a objetividade era garantida pela coerência da teoria com o real, mas devido às interpretações geradas pelas novas teorias da Física, como a Teoria da Relatividade, onde o real científico é uma construção, o que garante a objetividade, segundo Almeida é a “correta aplicação de um método, garantia da objetividade” (Almeida, 2005, p. 38), logo, para ele, não se fala mais em objetividade e sim em objetivação, pois “a experiência da qual Bachelard nos fala remete a uma cooperação sempre renovada das teorias e dos métodos, em suma ele assinala a dialética do abstrato e do concreto” (ibid., p. 42). Sendo assim, a objetividade na ciência contemporânea torna-se objetivação, dada a dependência que a experiência tem da teoria e também dado o caráter múltiplo dos métodos utilizados na pesquisa cientifica, já que “o real é o produto de um esforço de objetivação” (Almeida, 2005, p. 45). Assim, a partir da compreensão do contexto histórico em que Bachelard estava inserido, no momento de sua produção intelectual sobre a Teoria da Relatividade, iremos tratar especificamente, neste trabalho, sobre as relações com Henri Bergson. 
3 O TEMPO EM BERGSON 

As teses bergsonianas sobre o tempo foram apresentadas de forma lapidar na obra Durée et 
simultanéité, de 1922. Neste trabalho, Bergson procura defender a sua visão de tempo em contrapartida às de Einstein. No entanto, é necessário ressaltar que sua concepção de tempo não foi construída em oposição às do físico alemão, pois já existiam desde o início de sua produção filosófica, no final do século XIX. O tempo na obra bergsoniana adquire um caráter diverso do apresentado pela Teoria da Relatividade. Para Bergson o tempo é único e absoluto em todos os lugares do universo porque a percepção do tempo é um problema da consciência. Desta forma, se colocássemos uma pessoa próxima da outra e assim indefinidamente teríamos a percepção de um tempo único em qualquer lugar. Essa percepção única do tempo é possível porque todos os seres humanos são dotados das mesmas percepções, logo apreendem o tempo da mesma forma. Numa generalização da percepção do tempo ao universo inteiro, Bergson defende a existência de um “tempo impessoal em que todas as coisas se escoarão” (Bergson, 2006, p. 55). Assim, o tempo não é um fenômeno independente do sujeito como na Física Clássica ou Moderna, ele só existe porque há uma consciência que é capaz de percebê-lo. Nesta linha de raciocínio, o tempo só existe para consciências, isto é, ele não existe independente da consciência que seja capaz de perceber um antes e um depois, pois “sem uma memória elementar que ligue os dois instantes entre si, haverá tão somente um ou outro dois, um instante único por conseguinte, nada de antes e depois, nada se sucessão, nada de tempo” (ibid., pp. 56-57). 
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A teoria bergsoniana do tempo distingue dois tipos de simultaneidades. Esta distinção é fundamental para se compreender a medida do tempo espacializado e a impossibilidade de medir a duração. Bergson chama de simultâneos 
Dois fluxos exteriores que ocupam a mesma duração porque estão ambos compreendidos na duração de 
um mesmo terceiro, o nosso: essa duração é apenas a nossa quando nossa consciência olha somente para 
nós, mas torna-se igualmente a deles quando atenção abarca os três fluxos num único ato indivisível (Bergson, 2006, pp. 61-62). 

Nesta concepção de simultaneidade há sempre uma consciência que realiza o ato de abarcar ou não os fluxos que estão ocorrendo. Para facilitar a compreensão, nosso filósofo cita um exemplo: “quando estamos sentados na margem de um rio, o correr da água, o deslizar de um barco ou o vôo de um pássaro, o murmúrio ininterrupto de nossa vida profunda são para nós três coisas diferentes ou uma só, como quisermos” (Bergson, 2006, p. 61) Assim, há uma simultaneidade de fluxos, mas não de instantes. A consciência desempenha um papel ativo nesse processo ao definir os fluxos que envolverão em sua percepção. Todavia, a simultaneidade de fluxos não caracteriza a simultaneidade de instantes. Para que haja uma simultaneidade de instantes é necessária a espacialização do tempo, isto é, é “a partir do momento em que a uma duração fazemos corresponder ‘porções de duração’ e a uma extremidade da linha uma ‘extremidade de duração’: será esse o instante – algo que não existe realmente, mas virtualmente” (Bergson, 2006, p. 62). Logo, a mensuração do instante exige um tempo real que dure e uma espacialização do mesmo, pois 
Instantaneidade implica portanto duas coisas: uma continuidade de tempo real, ou seja, de duração, e um 
tempo espacializado, ou seja, uma linha que, descrita por um movimento, tornou-se por isso simbólica do tempo: esse tempo espacializado, que comporta pontos, ricocheteia no tempo real e faz surgir nele o 
instante (Bergson, 2006, p. 62). 

Desta forma, o que é aceitável é a medida do espaço desenrolado a partir do movimento. Em suma estamos medindo o movimento e não realmente a duração. Esta forma de compreender o fluxo temporal leva Bergson a afirmar que a fragmentação da duração em instantes é artificial e não tem fundamento na realidade, ou seja, a ciência na perspectiva bergsoniana, não é apta a alcançar o tempo real da duração, mas só é capaz de percebê-lo artificialmente na sua espacialização. Esta maneira de conceber o tempo e a sua resistência em aceitar os tempos múltiplos da Teoria da Relatividade, expôs Bergson a uma série de críticas. Essas críticas são muito comuns ao se pensar que ele não compreendeu os seus princípios e por estar arraigado as idéias do fim do século XIX sobre a existência de um tempo único. No entanto, deve-se perceber que a Filosofia bergsoniana datada do fim do mencionado século desenvolve toda uma argumentação para demonstrar a evolução da vida. Neste contexto, ele procura demonstrar os limites da ciência em compreender este processo e apontar como a percepção temporal estar ligada a uma consciência que é um dos princípios da vida. Bergson afirma que a ciência não é capaz de captar o fluxo da vida, porque trabalha apenas com medidas, e, portanto, só alcança o quantitativo e perde o qualitativo por trabalhar apenas com “grandeza ou relação entre grandezas” (Bergson, 2006, p. 77). Esta limitação da ciência não é um pecado mais uma característica sua, pois “o físico tem o direito e o dever de substituir o dado da consciência por algo mensurável e enumerável sobre o qual passará a operar” (ibid., p. 77) para estabelecer relações que perdure e extrapole a percepção humana, subjetiva e mutável. Assim, como a ciência trabalha apenas com medidas não consegue abarcar o envelhecimento e a duração, pois pertencem à ordem da qualidade. Segundo Bergson, quando a ciência mensura os intervalos de tempo só consegue captar as extremidades, ou seja, é incapaz de abarcar o que ocorre no interior dos intervalos. 
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A perspectiva adotada por Bergson não é a da Física, mas da Metafísica. Neste sentido, ele procura extrapolar os limites da ciência e alcançar uma compreensão mais ampla do universo, isto é, da ordem do qualitativo. Para isso utiliza a intuição como ferramenta básica na apreensão da realidade, pois “o filósofo deverá se lembrar constantemente que não lhe cabe escolher entre os dois sistemas: porá um observador consciente em ambos e procurará descobrir o que é para cada um deles o tempo vivido” (Bergson, 2006, p. 114). Um exemplo bastante claro neste objetivo é a analise que fez do movimento relativo de dois trens mencionados na obra A teoria da Relatividade Restrita e Geral de Albert Einstein. Nesta obra Einstein demonstra como dois eventos simultâneos para observadores na ferrovia não o são para os observadores que se movem no trem. Bergson estudando esse exemplo extrapola os limites da Física e busca postar-se “pelo pensamento concomitantemente na ferrovia e no trem” (Bergson, 2006, p. 115) para alcançar um tempo único para os dois sistemas. Assim a Filosofia conseguiria abarcar a totalidade da realidade: 
Uma filosofia que se situa tanto do ponto de vista da ferrovia como do ponto de vista do trem, que nota 
então como simultaneidade no trem o que nota como simultaneidade na ferrovia, não está mais metade na 
realidade percebida e metade numa construção científica; está inteira no real e, aliás, nada mais faz senão se 
apropriar completamente da idéia de Einstein, que é a da reciprocidade do movimento. Mas essa idéia, na condição de completa, é filosófica e não mais física (Bergson, 2006, pp. 116-117). 

Assim, é possível compreender o contexto da concepção temporal de Bergson e entender porque defende a existência de um tempo único. Embora as experiências da Física demonstrem, ulteriormente, que os princípios enunciados por Einstein na Teoria da Relatividade encontraram respaldo na experiência. 
4 O TEMPO EM BACHELARD 

A visão que Bachelard desenvolve sobre o tempo está ligada aos acontecimentos que estão ocorrendo neste momento na Europa. Um destes marcos é a recente Teoria da Relatividade de Albert Einstein que rompia com a visão clássica de um tempo único em todos os lugares e que influenciará de forma determinante o seu pensamento. Outro marco nesse processo é o estudo das obras do filósofo francês Bergson que discute a existência de um tempo único através da idéia de duração, numa perspectiva diferente da teoria de Einstein, e fundada no tempo percebido pela consciência. Neste ambiente rico em debates filosóficos surge a obra do historiador francês Gaston Roupnel, Siloë, onde são discutidas a concepções de tempo numa perspectiva de descontinuidade, através da noção de instante. Esta obra de Roupnel impressiona Bachelard por estar em consonância com as suas idéias de ruptura, descontinuidade histórica, instante criador e por se encaixar, a seu ver, com a Teoria da Relatividade de Einstein. A idéia de tempo em Bachelard nasce a partir da obra de Bergson, da duração. No entanto, a duração bergsoniana o incomodava bastante, dado a dificuldade em conciliar o impulso criador numa perspectiva temporal em que os fatos do presente estavam sendo gestados no passado e repercutindo no momento atual. A emergência da Teoria da Relatividade, que enuncia a existência de vários tempos, levou o mencionado filósofo a rever a sua compreensão do fenômeno temporal. De acordo com Einstein o único tempo valido é o local, num exato ponto do espaço-tempo; não tendo, portanto, um tempo único e universal para todos os lugares. A emergência desta concepção e os seus resultados empíricos levaram Bachelard a reformular a noção temporal que norteava a sua epistemologia. A partir da leitura do livro de Roupnel, que defende a existência de um tempo fragmentado em instantes sem duração, onde cada momento é único e rico em possibilidades criadoras, é adotado por Bachelard por se encaixar em sua perspectiva de instantes criadores. Este momento criador que 
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Bachelard enfatiza é extremamente importante porque na duração bergsoniana de tempo não há espaço para a novidade. Como em Bergson o passado e o futuro estão ligados de forma indissolúvel, num único bloco, não há como pensar o início de um ato criador, bloqueando a evolução que “é pontuada por instantes criadores” (Bachelard, 2007, p. 23). A problemática levantada por Bachelard é relevante porque a filosofia bergsoniana é da ação, isto é, “é sempre um desenrolar contínuo que se situa entre a decisão e o objetivo” (ibid., p. 26); já a filosofia roupneliana é do ato, porque é antes de tudo uma decisão instantânea” (ibid., p. 26), logo encerra toda uma carga de originalidade (ibid., p. 26). A premissa proposta elucida a grande questão do momento criador, ao desenvolver o conceito de núcleos de ação onde o ser se encontra em parte para progredir (ibid., p. 31) em cada instante, dado o seu caráter inovador e prenhe de possibilidades, porque “não é o ser que é novo num tempo uniforme, é o instante que, renovando-se, remete o ser à liberdade ou à oportunidade inicial do devir” (ibid., p. 31). O tempo em Roupnel é, segundo Bachelard, uma porção sem duração onde o presente é a única realidade, pois “é do presente, e só do presente, que temos consciência” (Bachelard, 2007, p. 18). Sendo assim, a noção de duração que experimentamos é uma construção artificial da nossa consciência, visto que o passado e o futuro não se constituem numa realidade temporal, mas apenas uma perspectiva da consciência onde o ser é o centro de projeção. Na tese bachelardiana do tempo descontínuo, o hábito desempenha um papel fundamental porque é ele que vai sustentar a permanência do ser e de seu progresso. Como todo instante é novo e não gera o seguinte e o ser não é o resultado de uma evolução no tempo, é o hábito que gera a sensação de identidade do ser. Bachelard define o hábito como sendo “a assimilação rotineira de uma novidade” (Bachelard, 2007, p. 67), isto é, é pela repetição contínua, mas marcada da novidade de cada ato que o ser aprimora-se e esse aprimoramento instala-se em seu ser tornando-se um hábito que por sua vez será ultrapassado com a impetuosidade da novidade do instante seguinte, visto que “um hábito particular é um ritmo sustentado, no qual todos os atos se repetem igualando com bastante exatidão seu valor de novidade, mas sem jamais perder esse caráter dominante de ser uma novidade” (Bachelard, 2007, pp. 70-71). Por isso o papel relevante que toma a consciência nessa visão em que o ser seria apenas estados fragmentados num tempo fragmentado. Nessa medida, “é à nossa consciência que cabe a tarefa de estender sobre a tela dos instantes uma trama suficientemente regular para dar ao mesmo tempo a impressão de continuidade do ser e da rapidez do devir” (Bachelard, 2007, p. 75). Desta forma, a consciência tem o papel de organizadora das lembranças, isto é, da duração, porque “a continuidade psíquica é, não um dado, mas uma obra” (Bachelard, 1994, pp. 7-8).  O conceito de hábito na formulação de tempo de Bachelard deve ser capaz de explicar o progresso a partir de algo que é sempre o mesmo, neste caso especifico o hábito. A repetição de um ato não se dá da mesma forma sempre, ela é sempre marcada pela novidade do instante, e essa novidade é desencadeada pela vontade de progredir. Neste sentido, o pregresso adéqua-se ao conceito de hábito porque este aparece não com algo definitivo e monótono, mas marcado pela constante riqueza dos instantes criadores que tornam cada hábito num aprimoramento contínuo. Assim, há uma conciliação entre a idéia de hábito e a de progresso. O progresso é possível graças à força renovadora do instante catalisada pela vontade do ser. 
5 CONCLUSÃO 

A concepção temporal desenvolvida por Bachelard em contraposição à de Bergson e embasada na Teoria da Relatividade e na obra de Gaston Roupnel, Siloë, permitiu uma compreensão diversa do processo de construção do conhecimento humano. Bachelard desenvolve o conceito de ruptura histórica para afirmar que a ciência é construída por ruptura e não por acumulação. Para confirmar sua tese, Bachelard cita como exemplo a criação da Teoria da Relatividade. 
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A Teoria da Relatividade de Einstein apresenta um contexto de origem totalmente diverso segundo o pensamento bachelardiano. Como a mencionada teoria não partiu das anomalias da Teoria Newtoniana, Bachelard procura comprovar que ela não foi o resultado de um processo cumulativo do saber, mas uma ruptura com as concepções vigentes até então sobre o espaço, tempo e simultaneidade. Nesta medida, enumera uma série de razões que expliquem essa origem diversa e generaliza o princípio da descontinuidade do saber para a ciência como um todo. Bachelard argumenta, inicialmente, que as reflexões que levaram Einstein a formular a Teoria da Relatividade não partiram das lacunas da Teoria de Newton, mas do questionamento de idéias concebidas como evidentes, neste caso a simultaneidade. Einstein demonstrou em sua teoria que a simultaneidade não possuía o caráter de universalidade dada a limitação da velocidade da luz. Desta forma, eventos ocorridos em locais diferentes não são simultâneos devido o tempo necessário para a luz percorrer a distância entre esses eventos, pondo fim a idéia de um tempo universal. Outro argumento que Bachelard rebate é a visão que procura demonstrar que a Teoria da Relatividade é uma continuação da Teoria de Newton e que seus resultados mais precisos são a prova desta evolução. No entanto, em sua perspectiva, esta teoria não se constitui numa continuação de conhecimento, mas uma descontinuidade. Para confirmar sua hipótese, Bachelard argumenta que os valores mencionados na teoria da Relatividade não devem ser vistos como uma melhor precisão dos resultados da Teoria Newtoniana porque é necessário enquadrar esses resultados no contexto de uma teoria para que eles façam sentido, pois “o problema da aproximação é já um problema teórico” (Bachelard, 1929, p. 15), isto é, é somente no âmbito de uma teoria que é possível compreender os resultados de uma determinada experiência. Neste sentido Bachelard afirma que “não se deve separar o problema da elaboração da doutrina, das condições de sua aplicação” (ibid., p. 15). Bachelard afirma, então, que a diferença entre as duas teorias se constitui num verdadeiro abismo numérico. Essa diferença se constitui na Teoria da Relatividade em 10-8 e na Newtoniana em 10-4. Embora esses valores possam ser compreendidos no âmbito da margem de erro, Bachelard afirma que essa diferença significa interpretações totalmente diferentes dos fenômenos. Na Teoria da Relatividade esse valor de 10-8 significa que o éter não existe, ou seja, a interpretação do resultado gera uma compreensão totalmente diversa da natureza. Desta forma, Bachelard se expressa a respeito: 
Nas doutrinas relativistas, a maior aproximação exige qualidades totalmente novas – reclamando, por 
exemplo, que se substitua os parámetros euclidianos pelos riemannianos – no sistema newtoniano, é 
sempre a mesma hipótese que simplesmente se põe em diferentes níveis. Com efeito, no espírito da ciência 
newtoniana, os problemas da aplicação da lei parecem ser separados de uma maneira intransponível do problema da determinação da lei. (Bachelard, 1929, p. 30). 

Esta forma de tratar o problema da aproximação entre a teoria de Einstein e a de Newton evita o surgimento de outro equívoco apontado por Bachelard. É comum, muitas vezes, utilizar a Teoria da Relatividade para corrigir as lacunas da Teoria de Newton, no caso específico, a diferença entre as medidas do periélio de Mercúrio e as previsões desta última. Este recurso não é adequado porque não podemos aplicar duas teorias diferentes para explicar as anomalias de uma em relação a outra, pois a Teoria da Relatividade não nasce da Newtoniana e seus princípios diferem substancialmente. O resultado obtido pela Teoria da Relatividade para a anomalia da órbita de Mercúrio é exatamente o valor previsto pela Teoria de Newton, 43 segundos. Este valor anômalo foi obtido no âmbito da Teoria Newtoniana e não na da Relatividade. Segundo, esta medida não é a observada diretamente, é a obtida após as inúmeras correções, assim, não é, seguramente, o valor real da distorção entre as previsões teóricas e os resultados alcançados. Desta forma, não se pode afirmar a superioridade da Teoria da Relatividade sobre a de Newton num aspecto que paira dúvidas sobre o seu real valor. Esta impossibilidade de completude de uma teoria por outra é destacado por Bachelard quando afirma que “mesmo numericamente falando, é necessário que um sistema nos dê, ao mesmo tempo, a 
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parte inteira e a decimal de todas as determinações qualitativas. A aplicação numérica não deve apagar totalmente as vias que a prepararam” (Bachelard, 1929, pp. 22-23) e quando afirma que “o sistema antigo não é naturalmente seguido pelo sistema moderno” (ibid., p. 25). Esta maneira de conceber as referidas teorias permite constatar que uma não pode ser corrigida por outra. Assim, a Teoria Newtoniana é um sistema acabado e que não precisa de nenhum complemento, tanto teórico como experimental. O aparato teórico revela uma matematização do real num conjunto de princípios a priori. Esse aparato teórico é possível de se exprimir na compreensão da realidade e apresenta um grau de precisão bastante elevado para os padrões astronômicos. Como Bachelard procura demonstrar que a Teoria da Relatividade não procede da Teoria Newtoniana, é verdade também que não se pode falar que o contrário seja verdadeiro, isto é, a partir da Teoria da Relatividade se chegar a de Newton. Isso deve ao fato que o problema da distância entre as duas teorias não necessariamente numérica, mas de ordem qualitativa. Quando se procurar chegar a Teoria da gravitação de Newton pela simplificação da teoria de Einstein se comete um grave erro: a Teoria da Relatividade Geral trabalha com espaço curvo e não com o euclidiano da de Newton. Neste sentido, Bachelard afirma que a “prova de grandeza numérica não permite o prejulgamento da importância teórica e que a quantidade tem seus detalhes que são suscetíveis de individualizá-la profundamente” (Bachelard, 1929, p. 48) e afirma ainda que 
A passagem ao limite, sobre o terreno das aproximações é, portanto vicioso e a lei de Newton somente 
pode ser uma parada toda feita fictícia da aproximação einsteiniana. Visto do centro panorâmico einsteiniano, o sistema de Newton aparece em uma verdadeira incorreção qualitativa mal grado sua correção 
quantitativa muito precisa. (Bachelard, 1929, p. 47) 

Assim, para Bachelard se comete um grave erro quando se procura provar que a Teoria da Relatividade é uma continuidade da Teoria de Newton ou quando se faz o inverso, demonstrar que por simplificações se consegue chegar a Newton. A questão levantada é de ordem qualitativa, as duas teorias trabalham com concepções diferentes de realidade e, portanto, os seus valores numéricos diferem por princípio e não por abismos quantitativos. 
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