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Lieserl 30
Examinador de Patentes 34
O Ano Milagroso: Teoria Quântica 40 
O Ano Milagroso: Relatividade Restrita 46
O Professor em Ascensão 52
Elsa Einstein 56

PERÍODO EM BERLIM

Relatividade Geral 62
A Frente em Casa 70
Divórcio e Segundo Casamento  74
O Eclipse 78
Einstein nos Estados Unidos 86
O Prémio Nobel 92
Mecânica Quântica 96
Einstein e Religião  102
A Ascensão de Hitler 106

PERÍODO EM PRINCETON

Rumo aos Estados Unidos  110
A Bomba  116
Controlo de Armas 122
Direitos Civis 126
Uma Busca Interminável 132
Israel  136
A Ameaça Vermelha 140
A Despedida  148

Traduções 156
Índice Remissivo 158
Créditos das Imagens 160

Einstein MIOLO AF.indb   3Einstein MIOLO AF.indb   3 04/06/2020   14:4704/06/2020   14:47



1600–1900

 4  O Contexto Científico
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No final do século xix, as bases da física 
pareciam estar perfeitamente 
estabelecidas. Galileu combinara 

observações experimentais com descrições 
matemáticas, de modo a construir uma 
perspetiva mecânica do Universo. Isaac 
Newton, com base nas descobertas de Galileu 
e outros, criara as leis de Newton e da 
gravidade, as quais descreviam um Universo 
que era, pelo menos em teoria, completamente 
previsível (um modelo que ficou conhecido 
como «mecânica clássica»). Causas produziam 
efeitos, forças atuavam sobre objetos, e uma 
maçã em queda e uma lua em órbita eram 
governadas pelas mesmas regras.

A mecânica newtoniana foi acompanhada  
por outro avanço em meados do século xix:  
a descoberta das leis dos campos elétricos  
e magnéticos. Michael Faraday, cuja falta de  
uma educação formal e antecedentes pouco 
promissores como filho de um ferreiro tornam 
as suas conquistas ainda mais extraordinárias, 
demonstrou que o magnetismo podia ser 
produzido a partir de uma corrente elétrica,  
e que esta poderia ser criada a partir do 
movimento de um campo magnético. Estas 
descobertas foram posteriormente aprofundadas 
por James Clerk Maxwell, um físico escocês que 
estudava a relação entre campos elétricos e 
campos magnéticos. 

À primeira vista, a teoria do campo 
eletromagnético desenvolvida por Maxwell 
parecia ser compatível com as mecânicas de 
Newton. As ondas eletromagnéticas, como as 
ondas de luz, eram consideradas apenas mais um 
fenómeno que se enquadrava no contexto da 

O Contexto Científico

ACIMA: Galileu Galilei foi fulcral para a Revolução 
Científica que começou na Idade Média e continuou 
durante a Renascença. Albert Einstein referiu-se  
a Galileu como o pai da ciência moderna.

Einstein MIOLO AF.indb   4Einstein MIOLO AF.indb   4 04/06/2020   14:4704/06/2020   14:47



1600–1900

 O Contexto Científico 5

Isaac Newton (1643–1723), um professor de matemática de Cambridge, encontrara 
finalmente as respostas para muitos dos problemas que atormentaram filósofos naturais, 
como Robert Boyle e Robert Hooke, e pôs em causa a visão científica do Universo, 
baseada no pensamento de Aristóteles. A sua teoria da atração universal ofereceu uma 
explicação mecânica para as órbitas de corpos celestes no sistema solar. As suas teorias 
do movimento, como a lei da inércia — um corpo preserva o seu estado de repouso até ser 
submetido a uma força — deram explicações simples e cativantes para vários fenómenos 
físicos, enquanto o seu desenvolvimento do cálculo (que denominou de «fluxões») era 
uma poderosa ferramenta para resolver equações que envolvessem curvas e tangentes. 

AS TEORIAS DE ISAAC NEWTON    

ACIMA: A capa  
do livro de 1867 
Philosophiae  
Naturalis Principia 
Mathematica, escrito 
por Newton.

JUVENTUDE
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mecânica clássica. Os cientistas simplesmente 
supunham que as ondas eletromagnéticas eram 
causadas por vibrações e ondulações de algum 
tipo de matéria física omnipresente. Chamaram 
«éter luminífero» a essa substância invisível e 
consideravam que o seu papel na propagação 
das ondas de luz era comparável ao papel da 
água nas ondas do mar e ao do ar nas ondas 
sonoras. 

Com todas estas teorias já estabelecidas,  
o físico britânico lorde Kelvin fez uma famosa 
observação em 1900. «Já não há nada de novo 
para se descobrir na física», disse ele à 
Associação Britânica para o Avanço da Ciência. 
«Tudo o que resta são medições cada vez  
mais precisas.» É possível simpatizar com ele.  
A combinação das observações experimentais  
e análises matemáticas de Galileu, Newton  
e Maxwell triunfara. O Universo aparentava  
ser governado por leis, e estas podiam 
aparentemente ser expressas em linguagem 
matemática.

Porém, precisamente naquela altura, 
começaram a surgir fissuras nas fundações da 
física. Formas inusitadas de radiação, como os 
raios X e a radioatividade espontânea, estavam  
a ser descobertas. O estudo da radiação, que 
ocorria quando ondas eletromagnéticas 
interagiam com objetos físicos, revelou que algo 
misterioso sucedia no encontro entre as teorias 
mecânicas de Newton (que descreviam 
partículas de unidade discreta) e as teorias  
de campo de Maxwell (relacionadas com 
fenómenos eletromagnéticos). Além disso, os 
cientistas conceberam inúmeras e engenhosas 
formas de encontrar o tal éter luminífero — mas 
sem sucesso.

Em 1905, Albert Einstein, outro grande 
cientista, entra em palco. Naquela altura, era 
apenas um examinador de 3.ª categoria no 
Departamento de Patentes Suíço. Acabara,  
com notas medíocres, o curso de formação de 
professores da Escola Politécnica de Zurique, 
onde se incompatibilizou com grande parte  
dos professores dada a sua predisposição para 
desafiar a autoridade. Consequentemente, não 
pôde candidatar-se ao doutoramento ou a um 
cargo como professor. No entanto, por ser 
ótimo a desafiar e questionar pressupostos, 

revelou-se um examinador de patentes 
extremamente competente.

Foram também estes atributos que ajudaram 
Einstein a tornar-se a pessoa certa para 
transformar a física clássica. Era um pensador 
rebelde, adequado a uma época em que a 
ciência precisava de romper as camadas da 
sabedoria convencional, que eclipsavam as falhas 
nas fundações da física. Era ainda 
extraordinariamente imaginativo, o que lhe 
permitiu fazer avanços concetuais, fora do 
alcance das mentes mais tradicionais. Acima de 
tudo, era irreverente, questionava pressupostos 
de que a maioria dos cientistas nem sequer se 
apercebia.

ABAIXO: O aparelho 
desenvolvido por 
Maxwell para  
a comparação  
de unidades 
eletrostáticas e 
eletromagnéticas.

«Já não há nada de novo para se 
descobrir na física.»  — Lorde Kelvin

Einstein MIOLO AF.indb   6Einstein MIOLO AF.indb   6 04/06/2020   14:4704/06/2020   14:47



1600–1900

 O Contexto Científico 7

JUVENTUDE

James Clerk Maxwell nasceu em Edimburgo e demonstrou, desde 
muito cedo, um talento para a física. Estudou nas universidades de 
Edimburgo e Cambridge, formando-se nesta última em 1854. Os seus 
primeiros estudos incluíram a demonstração de que a luz branca 
era composta por luz vermelha, azul e verde, e a explicação da 
estabilidade dos anéis de Saturno. Na década de 1860, concentrou-se 
na relação entre campos elétricos e magnéticos, demonstrando como 
alterações num campo elétrico podem causar alterações num campo 
magnético, produzindo uma «onda eletromagnética». O seu artigo 
«Equações Gerais do Campo da Eletromagnética» contribuiu de  
forma crucial para o conhecimento de correntes elétricas, condução  
e magnetismo, e forneceu um contexto teórico para a construção  
de motores elétricos eficientes.

JAMES CLERK MAXWELL
(1831–1879)
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À ESQUERDA:  
O apartamento de 
Ulm onde Einstein 
nasceu. 

ACIMA: Hermann 
Einstein, pai de  
Albert Einstein.

O s pais preocupados e os alunos medianos 
podem ter esperança: Albert Einstein não 
era nenhum génio quando era criança. 

Demorou a aprender a falar: era tão lento que 
os pais consultaram um médico, e a empregada 
da família rotulou-o de «o estúpido». A sua 
natureza independente e a desobediência à 
autoridade levaram um professor a declarar que 
o jovem Einstein nunca seria alguém na vida.  

Esta recusa em adotar uma abordagem 
convencional, como Einstein mais tarde inferiu, 
iria contribuir para a sua intensa criatividade 
científica. O seu lento desenvolvimento verbal 
levou ao seu hábito de pensar em imagens, em 
vez de apenas em palavras. Adorava realizar 
aquilo a que chamava de experiências de 
pensamento visual — algo a que poderíamos 
chamar de sonhar acordado, mas, sendo 
Einstein quem era, podia chamar-lhes 
experiências de pensamento. 

A maioria dos seus grandes avanços científicos 
surgiu, justamente, a partir de tais experiências. 
Qual seria o aspeto de uma onda luminosa se 
nos movêssemos ao seu lado à mesma 
velocidade? Se dois relâmpagos parecessem ter 
surgido em simultâneo a uma pessoa parada 
numa plataforma de comboio, outra pessoa que 
estivesse num comboio em movimento teria a 
mesma perceção? Se estivéssemos fechados num 
elevador a acelerar em sentido ascendente no 
espaço sideral onde não há gravidade, a nossa 

experiência seria equivalente a estar num 
elevador fechado, assente no chão, no campo 
gravitacional da Terra? 

O ritmo de aprendizagem lento levou-o 
também a maravilhar-se com fenómenos diários 
que a maioria das pessoas dá por garantidos. 
Um bom exemplo disto aconteceu quando 
Einstein tinha 5 anos e o pai lhe deu uma 
bússola. Einstein, que estava em casa doente, 
ficou tão animado enquanto lhe mexia que as 
suas mãos começaram a tremer. Não havia 
nada a tocar na agulha e, ainda assim, esta 
apontava sempre para norte, 
independentemente de como a movia. Um 
campo de força invisível impregnava o seu 
quarto e, aparentemente, todo o Universo.  

O historial familiar de Einstein era modesto;  
os seus antepassados eram comerciantes judeus 
e vendedores ambulantes da área rural de Suábia, 
que tinham alcançado a prosperidade e se foram 
cada vez mais assimilando na cultura e sociedade 
alemãs. Einstein nasceu às 11h30 de 14 de 

Nascimento   
 e Infância

«O estúpido»
    — assim lhe chamava a 

empregada da família
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março de 1879, na cidade de Ulm, que 
apregoava como seu lema, quase de forma 
profética, «Ulmenses sunt mathematici» («os 
ulmenses são matemáticos»). Ulm, naquela altura, 
tinha acabado de se tornar parte do jovem 
Reich alemão, bem como o resto da Suábia.  
Os pais de Einstein, Pauline e Hermann, tinham 
originalmente planeado dar-lhe o nome de 
Abraham, o nome do seu avô paterno, mas 
mudaram de ideias, considerando a escolha 
inicial «demasiado judaica» (de acordo com um 
relato posterior de Einstein) e comprometeram-
-se a manter a inicial «A», mas decidiram-se  
por Albert. 

Em criança, Einstein divertia-se a construir 
edifícios complexos com peças de construção, 
ou a fazer castelos de cartas até chegar aos 14 
andares. Porém, a sua persistência e tenacidade 
eram contrabalançadas pelas birras às quais era 
propenso; a cabeça da irmã, Maja, era alvo de 
repetidos ataques com objetos duros. 

Ao longo da sua vida, Einstein manteria a sua 
capacidade juvenil de espanto e admiração. 
Acreditava, como mais tarde expressou ao 
escrever a um amigo, que pessoas como ele 
não envelheciam, mas que teriam sempre uma 
curiosidade quase infantil em relação aos 
maiores mistérios do Universo. Sentir-se-ia 
sempre maravilhado perante os espantosos 
fenómenos da natureza que a maioria dos 
adultos toma como certos. O que é um campo 
magnético? O que é a gravidade? Porque é que 
a agulha da bússola gira e aponta para norte? 
Estava também sempre a tentar imaginar coisas. 
Como seria viajar ao lado de um feixe de luz? 
Qual é o aspeto de um campo gravitacional?

Acima de tudo, era suficientemente rebelde 
para questionar qualquer conhecimento que lhe 
fosse transmitido, independentemente de quão 
óbvio fosse. A fé tola na autoridade, declarou 
repetidamente, era inimiga da verdade. Newton 
tinha legado certas premissas à idade moderna, 
as quais proclamara no início do seu Principia,  
tal como a hipótese de que o tempo avança, 
segundo a segundo, inexoravelmente, 
independentemente das nossas observações 
sobre ele. Estas coisas podem ser óbvias para  
os demais. Mas levaram Einstein a perguntar : 
como é que poderíamos saber isto? 

ABAIXO: A primeira fotografia  
conhecida de Einstein. 
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Maria, a irmã de Einstein, conhecida como «Maja», nasceu dois anos 
depois. Apesar dos momentos difíceis durante a infância — o jovem 
Albert batia-lhe repetidamente na cabeça com objetos duros — Maja 
tornou-se a confidente de toda a vida do irmão e, amiúde, a sua amiga 
mais próxima. Tornou-se professora em Aarau em 1902 e estudou 
línguas românicas em Berlim. Na década de 1930, mudou-se com o 
marido, Paul Winteler, para Florença. Porém as leis antissemitas de 
Mussolini levaram-na a juntar-se ao irmão nos EUA em 1938. Durante 
os 13 anos seguintes viveu em Princeton e, após sofrer uma apoplexia 
em 1948, Albert cuidou dela, lendo-lhe todas as tardes textos que iam 
desde Dom Quixote a tomos científicos esotéricos da Grécia Antiga. 
Einstein ficou muito abalado com a morte de Maja, em 1951. 

ACIMA: Einstein e a sua irmã, Maja, em 1884, 
quando Einstein tinha 5 anos e Maja tinha 3.

A IRMÃ DE  
EINSTEIN
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À DIREITA: A mãe de Einstein, Pauline.

À ESQUERDA: A certidão de nascimento  
de Einstein, datada de 15 de março de 1879.

Aos 6 anos, a mãe de Einstein ofereceu-lhe aulas de violino, que iriam ter 
um grande impacto na sua vida. Einstein revoltou -se contra a disciplina 
mecânica que o professor de música lhe tentou impor, mas, após ser 
exposto às sonatas de Mozart, captou, subitamente, o espírito imaginativo 
e criativo que leva à criação de música excecional. Mais tarde, contou a um 
amigo que a música de Mozart era tão pura e bela que parecia um reflexo 
da beleza interna do próprio Universo. A música ajudava-o a pensar e  
a ligar-se à harmonia das esferas. Mais importante, era uma indicação  
de que a genialidade, até (e, talvez, em especial) nos campos da 
matemática e da ciência, é uma função não só da inteligência,  
mas também da criatividade e da imaginação. 

EINSTEIN E A MÚSICA

À DIREITA: O amor de Einstein pela música perdurou por toda 
a sua vida, e ele gostava de tocar violino sempre que possível. 

JUVENTUDE
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Um dos mitos mais deliciosos sobre 
Einstein é o de que chumbou a 
matemática quando estudava em 

Munique. Esta ideia é tão difundida em livros  
e na Internet, e é tão frequentemente 
acompanhada pela frase confiante «como 
todos sabem», que alcançou, praticamente,  
o estatuto de facto. 

No entanto, ainda que a vida de Einstein 
tenha sido recheada de ironias deliciosas, a falta 
de conhecimento matemático enquanto jovem 
não é uma delas. Não se distinguia nas línguas,  
e a sua vontade de questionar a autoridade 
significava que nem sempre era o preferido  
dos professores. Porém, era bom a matemática, 
porque conseguia visualizar bem os conceitos. 
Sabia que uma equação matemática era a 
pincelada com que Deus pintava algo na 
natureza, algo que a imaginação conseguia ver 
— tal como conseguimos invocar uma imagem 
quando lemos a expressão de Homero «aurora 
de dedos róseos». Einstein conseguia visualizar 
como é que as equações se refletiam em 
realidades — a forma como as equações do 
campo eletromagnético descobertas por James 
Clerk Maxwell, por exemplo, se iriam manifestar 
perante um rapaz que viajasse ao lado de um 
feixe luminoso. Acreditaria sempre que era a 
imaginação que levava às maiores descobertas 
acerca de realidades subjacentes e não o 
simples conhecimento dos factos. 

Os Tempos da Escola

À DIREITA: O trabalho mais importante  
de Maxwell, A Treatise on Electricity  
and Magnetism, publicado em 1873, teve 
grande influência sobre o jovem Einstein. 
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Ao ler os livros de Aaron Bernstein, o jovem Einstein interessou-se  
por experiências de pensamento. Um dos tópicos com que Bernstein  
se debatia era a velocidade da luz. Na sua abordagem ao tema vemos 
a génese das experiências de pensamento que Einstein usaria 15 anos 
depois, ao desenvolver a teoria da relatividade restrita. Ao imaginar 
como seria viajar num comboio a grande velocidade, Bernstein 
salientou que uma bala que trespassasse o comboio pareceria mover-
-se num determinado ângulo, pois o comboio ter-se-ia movido entre 
o momento em que a bala entrou por uma janela e o momento em 
que saiu por outra. O mesmo acontecerá com a luz que entra num 
telescópio, por causa do movimento da terra pelo espaço. 

A EXPERIÊNCIA DE  
PENSAMENTO DE BERNSTEIN         

ABAIXO: Uma ilustração da experiência de pensamento de 
Bernstein. O Diagrama A mostra o ponto em que a bala entra 
no comboio e o diagrama B mostra a trajetória real da bala 
(a linha vermelha) e a sua trajetória percebida (a linha verde). 

B

A

O seu tio, Jacob Einstein, engenheiro, incutiu- 
-lhe uma paixão pela álgebra. Também a sua 
abordagem era criativa. Comparava o processo 
de resolução de uma equação a uma caçada,  
na qual o termo «X» era a interrogação a ser 
perseguida impiedosamente até ser capturada 
(ou, em linguagem matemática, resolvida). Quando 
Einstein dominou esta ideia, o seu tio apresentou-
-lhe conceitos mais complexos. Entre eles estava  
o teorema de Pitágoras (num triângulo retângulo, 
a soma dos quadrados das medidas de cada um 
dos lados é igual ao quadrado da medida da 
hipotenusa). Por fim, Einstein «provou» esta teoria 
usando como método de trabalho a semelhança 
de triângulos. Parecia-lhe claro que a relação entre 
os lados dos triângulos retos era inteiramente 
determinada por um dos ângulos agudos. 

Mais uma vez, não estava simplesmente a 
memorizar conceitos. Em vez disso, estava a 
visualizá-los e a pensar em imagens. Isto não era 
algo que as escolas alemãs enfatizassem no que 
tocava à matemática, nem é algo que a maioria 
das escolas contemporâneas faça. O teorema de 
Pitágoras tende a ser ensinado por memorização, 
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em vez de como algo que deve ser 
compreendido através da imaginação e da 
visualização. O seu tato para o teorema de 
Pitágoras acabaria por revelar-se útil quando 
visualizou aquilo que viria a ser a teoria da 
relatividade restrita. 

Einstein teve outra excelente influência 
educativa fora da escola: um aluno de medicina 
pobre chamado Max Talmud, que jantava com  
a família Einstein uma vez por semana. Esta era 
uma prática há muito estabelecida na 
comunidade judaica: a de convidar um estudioso 
religioso em dificuldades para partilhar a refeição 
do sabat. A família Einstein ainda mantinha esta 
tradição, mas a sua versão mudou para a 
quinta-feira e o convidado era, em vez de um 
estudioso da religião, um estudante de medicina. 

Talmud começou as suas visitas semanais 
quando Einstein tinha 10 anos. Trazia-lhe livros 
científicos populares, entre eles uma série 
intitulada People’s Books of Natural Science, 
escrita por Aaron Bernstein, que o jovem 
Einstein devorou com grande atenção, ficando 
quase sem fôlego perante as revelações 
científicas que os livros transmitiam. Os seus 21 
volumes em formato pequeno eram um tesouro 
de trabalhos científicos contemporâneos, 

especialmente os que estavam a ser levados  
a cabo na Alemanha. 

Após Einstein ter dominado os livros de 
Bernstein, Talmud deu-lhe um livro de geometria 
para que ele se pudesse deleitar com as suas 
maravilhas, antes que fosse forçado a estudar o 
tema na escola. Einstein viria a falar mais tarde 
deste livro com a maior reverência. Continha 
proposições de uma elegância incrível, provadas 
através do uso da certeza absoluta dos axiomas 
geométricos. O facto de as três altitudes de um 
triângulo se intersetarem num único ponto não 
era, de modo algum, óbvio, mas os princípios 
simples elucidados no trabalho de Bernstein 
podiam oferecer a chave para compreender  
tais aparentes complexidades.

Ainda que os seus pais fossem laicos e  
não pertencessem a uma sinagoga, Einstein 
passou alguns anos da sua juventude a tentar 
compreender o judaísmo e até a tentar  
manter os preceitos alimentares kosher. Porém,  
a exposição à ciência produziu nele uma 
transformação súbita aos 12 anos, altura em que 
estaria a preparar-se para o seu bar mitzvah. 
Bernstein, nos seus populares volumes científicos, 
reconciliara a ciência com a religião. Alcançou 
este feito ao identificar uma causa fundamental 

O jovem Einstein veria com frequência soldados a marchar, acompanhados 
por bandas militares. Muitos dos seus colegas de escola gostavam de 
brincar aos soldados e fingiam marchar, seguindo as tropas. Mas todo 
aquele espetáculo deixava-o em lágrimas, dizendo aos pais que era 
desagradável. Não queria crescer infetado por tais noções militaristas; 
considerava aqueles que as aceitavam sem as questionar como pouco 
melhores que animais. Esta atitude antiautoritária causou-lhe dificuldades 
na escola, pois achava o estilo de ensino — os exercícios de memorização  
e a impaciência perante a curiosidade — repugnante. 

EINSTEIN  
E O EXÉRCITO

À DIREITA: As paradas militares como esta, realizadas em honra 
do príncipe herdeiro alemão no Regimento da Guarda em 1896, 
perturbavam imenso Einstein quando era jovem.
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JUVENTUDE

À DIREITA:  
Uma fotografia de 
Einstein aos 14 anos, 
captada num estúdio 
de Munique.

que estava por detrás do Universo, cuja 
descoberta era fruto da ciência, mas a mais 
ténue consciência da sua existência representava 
a consciência religiosa inerente a todos os seres 
humanos. Esta é uma boa descrição daquilo em 
que Einstein viria a acreditar enquanto adulto. 
Porém, enquanto jovem rebelde de 12 anos,  
o seu afastamento da fé foi radical. 

Este afastamento da religião reforçou o seu 
ceticismo natural acerca do conhecimento 
padrão. Desenvolveu uma descrença extrema 
quanto aos dogmas e à autoridade religiosa, que 
se iria refletir no pendor não conformista das 
suas posteriores crenças políticas, sociais e 
científicas. Mais tarde, Einstein disse que esta 
experiência inspirou nele uma suspeita 
relativamente a todos os tipos de autoridade 
— um sentimento que nunca o abandonou. 
Comparou esta indiferença pela forma 
convencional de fazer as coisas a um anjo da 
guarda, que o guiaria até lugares que mentes 
mais respeitadoras nunca alcançariam. 

Por volta desta época, quando Einstein tinha 
15 anos, a empresa de equipamentos elétricos 
que o seu pai e tio geriam começou a perder 
dinheiro. A família mudou-se para o norte de 
Itália, onde esperava que houvesse melhores 
perspetivas para uma pequena firma. Pretendiam 
que Einstein ficasse em Munique durante os três 
anos seguintes, para concluir os estudos. 

Não estava destinado a acontecer. Einstein, que 
já era considerado um aluno insolente, foi em 
breve encorajado, ou talvez mesmo forçado, a sair 
da escola. Convenceu o médico da família, que era 
o irmão mais velho de Max Talmud, a passar-lhe 
uma carta declarando que ele sofria de exaustão 
nervosa. Com esta justificação, Einstein abandonou 
a escola durante as férias de Natal, em 1894, 
apanhou um comboio para Itália e informou os 
seus pais, então alarmados, de que nunca mais 
regressaria à Alemanha. Comprometeu-se, em vez 
disso, a estudar para ser aceite no outono seguinte 
na Escola Politécnica de Zurique (conhecida agora 
como Instituto Federal de Tecnologia Suíço). 
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 18  Aarau

PERÍODO NA SUÍÇA

No verão de 1895, aos 16 anos, Einstein 
escreveu o seu primeiro ensaio de física. 
Debruçava-se sobre um tema que estava 

destinado a assumir um papel importante na 
sua carreira: a suposta substância conhecida 
como «éter». Os cientistas concebiam a luz 
como uma onda, e assim, acreditavam que o 
Universo era permeado por uma substância 
invisível, à qual chamavam éter, que propagava 
as ondas luminosas através de um efeito de 
onda, semelhante à forma como a água propaga 
as ondas no oceano. Naquela altura, os 
cientistas estavam a experimentar todos os 
tipos de métodos para detetar este éter e para 
medir o movimento da Terra em relação a ele. 
Nenhum tinha sido bem-sucedido, facto que 
não os impediu — ou sequer o jovem Einstein 
— de acreditar que o éter deveria existir.  

O ensaio de Einstein delineava um conjunto 
de experiências que poderia ajudar a explicar 
como é que o éter se comportaria num campo 
magnético. Enviou-o ao tio, Caesar Koch, um 
comerciante na Bélgica. Com uma humildade 
fingida, realçou as imperfeições do ensaio, 
depreciando-o como uma produção ingénua  
de um jovem um tanto inexperiente. Também 
explicou ao tio a sua intenção de se inscrever  
na Escola Politécnica de Zurique, mas observou 
que as regras da instituição quanto à idade de 
admissão criavam dificuldades, pois tinha menos 
dois anos do que a idade oficial de acesso. 

Um amigo de Einstein intercedeu em seu 
favor junto do reitor da escola, que concordou 
em permitir que esta «chamada criança 

prodígio» fizesse o teste de admissão. Einstein 
passou a secção sobre matemática e ciências 
com facilidade. Contudo, falhou em francês, 
literatura, política e zoologia. Um dos professores 
de física, Heinrich Weber, reconheceu as 
capacidades de Einstein e sugeriu-lhe que 
assistisse às suas aulas em Zurique, mas Einstein 
decidiu que seria melhor frequentar, durante um 
ano, uma escola na povoação vizinha de Aarau. 

Aí, encontrou o antídoto para a rígida 
educação alemã. Einstein escreveu mais tarde 
que o método de ensino em Aarau o fez 
apreciar o valor de uma educação que incutia a 
responsabilização pelas próprias ações, em vez 
da obediência às regras e à autoridade. A escola 
encorajava também o Gedankenexperiment 
— «experiências de pensamento» — e estes 
exercícios de imaginação visual viriam a tornar-se 
uma das chaves para o sucesso de Einstein. 

Em Aarau, inventou aquela que viria a ser uma 
das suas experiências de pensamento mais 
famosas: tentou imaginar como seria viajar ao lado 
de um feixe de luz. Ainda que sentisse que as suas 
primeiras experiências de pensamento eram 
infantis, mais tarde disse a um amigo que estas 
tiveram uma relação direta com a sua teoria da 
relatividade restrita. Compreendeu que se alguém 
pudesse perseguir uma onda luminosa à mesma 
velocidade que a luz, a onda luminosa estaria,  
com efeito, congelada no tempo. Acabaria, depois, 
por descartar esta conclusão como impossível.

Em Aarau, a família Winteler foi a sua anfitriã,  
e esta seria durante bastante tempo uma 
poderosa influência na sua vida. Ninguém ficou 

Aarau

ACIMA:  
Esta fotografia foi 
captada no 
casamento da irmã 
de Einstein, Maja, 
com Paul Winteler,  
em 1910.
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