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deltaKappa       Albert Einstein – Flashes da Vida, do Homem e do Cientista                      

                             por José Veiga de Faria com base na biografia de Walter Isaacson1 e na série Genius 

 

O despertar da curiosidade 

Com 5 anos o jovem Albert sentiu-se pela primeira vez fascinado ao ver a forma como Natureza funciona.  

Estava doente e o pai deu-lhe uma bússola. Ao vê-la mover-se, como que actuada por misteriosas forças invisíveis, 

ficou tão excitado que tremeu e gelou.  

No futuro as teorias de campo sempre o fascinaram e quando morreu ainda procurava uma teoria única que explicasse 

todas as forças conhecidas entre partículas elementares: a Teoria do Campo Unificado. 

 

Einstein e Ramanujan: as suas fontes de inspiração 

Caro leitor/a, se leu a biografia de Ramanujan de Robert Kanigel, ou viu o filme baseado no livro, apercebeu-se da 

perplexidade com que Hardy olhava para a forma como ele pensava, para a maneira como chegava aos 

extraordinários resultados que pareciam surgir de um milagre. Ramanujan também não sabia como os obtinha. 

Explicou a Hardy que enquanto dormia ou rezava a sua deusa Namagiri punha as fórmulas e equações na sua mente: 

eram expressões de um pensamento de Deus. 

Einstein, por iniciativa de sua mãe, teve, muito jovem, lições de violino. Adorava Mozart cuja música considerava 

de enorme beleza e pura simplicidade. Já adulto gostava, à noite, de tocar violino na cozinha e acontecia por vezes 

surgirem-lhe, de repente, soluções para problemas em que andava a pensar como se tivessem sido inspiradas pela 

harmonia da música. Talvez por isso tenha dito mais tarde que: 

                                 “O Amor é um melhor Professor do que o Ensino do Dever” 

 

A descoberta da Relatividade  

O génio de Einstein fica muito mais a dever-se à sua imaginação e criatividade, como instrumentos para explorar 

uma insaciável curiosidade, sou apenas uma pessoa muito curiosa dizia, do que à força bruta do seu raciocínio.  

Nos primeiros anos do século dezanove Einstein defrontava-se com dois postulados: 

O Postulado da Relatividade que estabelecia que as Leis da Natureza, incluindo a velocidade da luz, eram as mesmas 

em todos os referenciais que se moviam com velocidade constante: nenhuma experiência pode determinar se um 

observador está ou não em movimento. 

e 

O Postulado da Luz: “A velocidade da luz no vazio é uma constante c independentemente da velocidade da fonte 

emissora”. 

                                                           
1 Publicou recentemente uma monumental biografia de Leonardo da Vinci. 



 

 

Este último parecia ser confirmado pela observação: a luz que nos chegava das estrelas era medida como a mesma 

independentemente da velocidade com que se afastavam de nós.  

Ora isto parecia introduzir uma contradição que Einstein explicou nesta experiência pensada, um dos seus célebres 

instrumentos de trabalho: 

Imagine um raio de luz que se propaga ao longo de uma via férrea.  

Um passageiro parado numa estação mediria uma velocidade de 300.000 km/s, mas uma senhora, dentro de uma 

carruagem que se afasta do raio a grande velocidade, mediria uma velocidade inferior digamos 299.000 km/s.  

Mas isto contradizia o Postulado da Relatividade que referimos acima. Nenhuma experiência devia permitir 

distinguir qual dos dois referenciais se move e qual está em repouso.  

E foi muito atormentado por estas contradições que um dia foi visitar o seu maior amigo Michele Besso, um 

engenheiro brilhante e colega do Politécnico de Zurich.  

Estava um belíssimo dia de maio de 1905 em Berna, contou Einstein mais tarde. Explicou a Besso o problema com 

que se defrontava e disse-lhe que estava em vias de desistir. Até que, durante a conversa, e de repente, percebeu 

tudo, experimentou qualquer coisa parecido com o “Eureka” do grande Arquimedes:  

A senhora media a mesma velocidade porque o tempo para ela corria mais lentamente (ver nota no fim): o tempo 

era relativo, o tempo que decorria entre dois acontecimentos dependia do referencial!  

Um dos mais elegantes e imaginativos saltos na História da Física, um dos mergulhos mais fundos no entendimento 

do Universo. 

Não há um tempo absoluto, Newton estava errado: não há nenhum tick-tack audível seja onde for no mundo que 

possa ser considerado O Tempo. Acontecimentos simultâneos para um observador não o eram para outro.  

Mais tarde Einstein explicou este facto com este esboço: 

 

                                                                       𝑀𝑡 

  

 

Para obter uma definição operacional de simultaneidade Einstein estabeleceu que dois flashes de luz, disparados 

de A e B, são simultâneos se M,  parado no cais no ponto médio entre A e B, os vê no mesmo instante. Mas agora 

imagine-se  𝑀𝑡, sentado no comboio a igual distância de A e B; ele vê os dois flashes ao mesmo tempo se o comboio 

estiver parado, mas se estiver em movimento em relação à estação, aproximando-se de B, verá o flash de B antes 

do de A. 

Cinco semanas depois publicava o seu célebre artigo “Eletrodinâmica dos corpos em movimento” sem quaisquer 

referências a não ser ao seu amigo Besso. Parece que a mulher e colega, Mileva Marik, que o tinha ajudado imenso 

na revisão dos cálculos, ficou deveras ofendida. Mas, para Einstein, Besso tinha-o ajudado a fazer as boas perguntas 

e isso era o decisivo para o trabalho científico. 

E se o tempo é relativo os espaços também o são: para medir o comprimento de uma barra em movimento 

precisamos de medir a distância entre os seus extremos no mesmo instante: mas a simultaneidade é relativa! (ver 

nota no fim) 
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Reação perante a injustiça 

Uns tempos depois Max Plank, impressionado com este artigo, enviou um dos seus colaboradores, o Prof. Max 

von Laue, mais tarde Prémio Nobel da Física, ao encontro de Einstein para manifestar a disponibilidade de lhe dar 

apoio no seu trabalho. Ao saber do escritório de patentes de Zurique onde Einstein trabalhava o Prof. Laue não se 

conteve:  

- Num escritório de patentes, depois de num só ano ter produzido quatro trabalhos de tal nível que este ano só 

pode ser comparado ao “Annus mirabulis” de Newton”?!  

Parece que Einstein respondeu: - A História está cheia de piadas como esta.  

 

O desprezo pela autoridade 

- Vida longa à insolência! Ela é o meu Anjo da Guarda neste mundo, dizia Einstein à mulher Mileva Marik. 

Fez rir os colegas de escola quando sublinhava, com observações agudas, a estupidez do que o professor estava a 

dizer, fez o mesmo na faculdade, abalou o próprio Newton, mesmo mais, desafiou os alicerces em que assentava a 

Física que se conhecia! Consegue ver a coragem caro leitor/a? 

No fim da vida os papéis inverteram-se: os pioneiros da Mecânica Quântica, Dirac, Niels Bohr, Heisenberg, Feynman 

e outros, desafiaram-no a ele: puseram em xeque as suas convicções mais profundas.  

- Deus Não Joga aos Dados, dizia ele desesperado perante o Princípio da Incerteza de Heisenberg (ver aqui).  

E, já com mais calma para permitir o regresso do humor, tinha esta observação única:  

- Para me punir pelo meu desprezo pela autoridade o Destino transformou-me a mim próprio numa Autoridade.  

 

O apreço pelos espíritos livres 

“Só indivíduos podem gerar novas ideias” dizia Einstein para manifestar o seu desprezo pelos tiranos e pelas massas.  

Ele tinha assistido à ascensão nazi na Alemanha, às perseguições odiosas a que, arrastadas pela loucura coletiva, 

mesmo pessoas outrora razoáveis aderiam, à destruição do conhecimento, ao embrutecimento geral. 

Einstein prezava espíritos livres, mentes livres, pessoas livres. Repugnava-lhe a tirania e via a tolerância, não 

simplesmente como uma doce virtude, mas como necessária à criatividade social. 

Caro leitor/a, esta é uma posição a ter em conta mais do que nunca no mundo globalizado em que vivemos: disso 

depende a nossa sobrevivência coletiva. 

 

NOTA 

Caro leitor/a, se tem interesse em perceber, de uma forma acessível, e com recurso a experiências pensadas, como 

variam os tempos e comprimentos com a velocidade do observador pode gostar de ver estes dois pequenos artigos 

que escrevemos e publicámos na rubrica Integrando: 

 

I  -   A Relatividade do Tempo 

II -   A Relatividade do Espaço 

https://www.youtube.com/watch?v=aAgcqgDc-YM&feature=endscreen&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=aAgcqgDc-YM&feature=endscreen&NR=1
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_12_2013.pdf
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_12_2013.pdf
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_12_2013.pdf
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_12_2013.pdf
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_01_2014.pdf
https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Integrando_01_2014.pdf

