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                                             O Einstein Inglês 

Graham Farmelo escreveu uma excelente biografia de Paul Dirac com este sugestivo título: “The 

Strangest Man”.  

Dirac, o maior físico teórico inglês do século XX, Professor Lucasiano de Matemática na 

Universidade de Cambridge, autor da célebre Equação de Dirac, que levou à previsão da 

antimatéria1, pioneiro da Mecânica Quântica, Prémio Nobel em 1933, era de facto um Homem 

Estranho … principalmente muito silencioso. 

Tão silencioso que os seus colegas em Cambridge inventaram uma nova unidade de medida para 

a taciturnidade2: o Dirac, uma palavra por hora.  

O autor conta esta história deliciosa passada em Copenhaga com Niels Bohr. Dirac tinha acabado 

de chegar ao Instituto de Bohr, recomendado por Rutherford. Intrigado com o seu estranho 

comportamento Bohr comentou com Rutherford: “Este Dirac parece saber muito de Física, mas 

nunca diz seja o que for!” Rutherford decidiu responder com esta história: 

Um homem foi a uma loja de animais comprar um papagaio. Chegado a casa tentou ensiná-lo a 

falar sem sucesso. Voltou com o papagaio à loja para trocar, explicando que queria um papagaio 

que falasse. O lojista fez a troca e ele levou o papagaio para casa, mas este também não dizia 

palavra. Zangado voltou à loja com o papagaio e disse:  

- Você prometeu um papagaio que falasse e deu-me este que não diz uma palavra!  

O lojista bateu com a mão na testa e respondeu: - Peço imensa desculpa, entreguei-lhe o 

papagaio que pensa.  

         1946 – Dirac e Feynman em Princeton                                                              A Equação de Dirac 

Dirac nunca usaria uma palavra se zero bastassem! Precursor dos zeros e uns que povoam os 

modernos computadores só usava duas palavras: - Yes e No… 

Para ter uma pequena ideia de como interagia com o mundo à sua volta repare nestes dois 

episódios: 

Durante uma apresentação numa conferência fez uma pausa e disse que estava pronto para 

esclarecer qualquer dúvida. Um colega levantou a mão e disse que não percebia o que ele tinha 

escrito no canto superior esquerdo. De imediato Dirac comentou: - Isso não é uma dúvida é uma 

constatação. 

 
1 Acredita-se hoje que no instante inicial do Big Bang matéria e antimatéria existiam em quantidades    
  iguais: Dirac teria, assim, previsto metade do Universo Inicial! 
2 Há quem ache que é mais uma medida da loquacidade. 

As fórmulas matemáticas que descrevem o modo como a 
Natureza funciona tornam-se mais belas à medida que se 
aproximam da Verdade profunda. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr


Uma noite em que estava num baile com Heisenberg (o tal do Princípio da Incerteza) perguntou-

lhe: - Porque é que danças? Ao que Heisenberg terá respondido: - Well, when there are nice girls 

it is a pleasure to dance. E Dirac ter-lhe-á perguntado de imediato: - How do you know 

beforehand that the girls are nice? 

Há quem pense que tinha genes autistas, mas pela descrição que Farmelo faz da sua vida em 

casa dos Pais esta pode ter tido um papel importante na formação do seu carácter reservado. 

Senão repare como era essa vida, seguindo estas pinceladas do relato no livro: 

-  os Pais berravam um com o outro na cozinha enquanto os filhos ficavam no jardim, assustados 

e incompreendidos; 

- o Pai, de ascendência suíça e professor de francês, só falava com os filhos em francês, a Mãe 

em inglês; Paul acreditava que homens e mulheres falavam línguas diferentes; 

- às refeições comia na sala de jantar sozinho com o seu Pai, que detestava e com o qual só podia 

falar em francês, e que o punia quando cometia qualquer erro nessa língua; no entanto o Pai, 

que reconhecia a excecional mente do filho fez, com sucesso, todos os esforços para que 

ingressasse em Cambridge; 

-o irmão e a irmã comiam na cozinha e a Mãe preparava ansiosamente a comida; o tilintar das 

panelas e talheres lembrava-lhe este ritual que abominava; “Nunca conheci alguém que 

gostasse de outra pessoa, pensava que isso só acontecia nas novelas” referiu;  

 - a Mãe sabia que o marido tinha amantes, um das quais ao longo de muitos anos. 

Para se defender do ambiente insuportável e da hostilidade que o rodeava refugiou-se no 

bunker da imaginação3. 

Alguns resultados: o irmão veio a suicidar-se! … Dirac, que atribuiu culpas ao Pai pela morte do 

irmão, teve melhor sorte, foi para Cambridge e singrou como sabemos. Quando já ganhava 

como Professor a Mãe pedia-lhe, por carta: “Would you like to send me some pounds for a 

diamond ring?” ! … 

Mais tarde, dois anos após o falecimento do Pai, Paul veio a casar-se com a irmã, Margit, de um 

colega de Princeton, Prémio Nobel como ele, Eugene Wigner. Margit era a sua “antipartícula”: 

falava sem parar e fazia amizades com extrema facilidade.  

Teve duas filhas de quem tentou ser um Pai extremoso.  

                       Paul com Magit, filhas e enteados                                                           O casal Dirac 

Falecido em 1984, em 1995, depois de as autoridades da Abadia se terem convencido que não 

era um inimigo da religião, passou a ter uma pedra comemorativa (ver imagem acima) no 

Science Corner em Westminster ao lado de Newton e Darwin. O comentário conhecido de Pauli 

“Não há nenhum Deus e Dirac é o seu profeta” terá dificultado muito o processo junto dos 

responsáveis da Abadia.  

 
3 Dizem que algo de parecido terá acontecido com Platão. Encontrou refúgio no mundo das ideias ao ter que  
  enfrentar um ambiente social que lhe era insuportável. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Pauli


Na cerimónia de inauguração o orador foi o seu sucessor na Cátedra Lucasiana Stephen Hawking, 

que agora tem também aí as suas cinzas. 

Num pequeno artigo para um Clube de Matemática não posso terminar sem traduzir estas suas 

palavras: 

Se for recetivo e humilde, a Matemática vai conduzi-lo pela mão. Uma e outra vez, quando não 

conseguia avançar, bastava-me esperar que isto acontecesse. Conduzia-me através de caminhos 

inesperados, caminhos onde novos horizontes se abriam, caminhos para novos territórios, onde 

podia assentar uma base de operações, da qual podia vigiar os arredores e planear futuros 

progressos. 

 

 

Nota Final – Este artigo foi escrito com base no livro de Graham Farmelo, The Strangest Man. 

Pode ver uma apresentação do livro pelo autor neste link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfYon2WdR40

