
CAPÍTULO 1 
A FÍSICA ANTES DE EINSTEIN 
 
 
Um jornalista pediu certa vez a Albert Einstein, o maior gênio da ciência desde Isaac Newton, que 
explicasse sua fórmula de sucesso. O grande pensador refletiu por um segundo e depois respondeu: "Se a 
é sucesso, eu diria que a fórmula é A = X + Y + Z, X sendo trabalho e Y sendo diversão". 
"E o que é Z?", perguntou o jornalista. 
"É ficar de bico calado", respondeu ele. 
O que o tornava tão querido pelos físicos, reis e rainhas e o público em geral era sua humanidade, sua 
generosidade e sua presença de espírito, quer estivesse defendendo a causa da paz mundial ou 
sondando os mistérios do universo. 
Até as crianças corriam para ver o ilustre e velho homem da física percorrer as ruas de Princeton, e ele 
retribuía o interesse abanando as orelhas para elas. Einstein gostava de conversar com um menino de 
cinco anos que o acompanhava em suas caminhadas até o Instituto de Estudos Avançados. Um dia, 
enquanto andavam, Einstein riu de repente. Quando a mãe do menino perguntou sobre o que haviam 
conversado, o filho respondeu: "Perguntei a Einstein se ele tinha ido ao banheiro hoje". A mãe ficou 
horrorizada, mas então Einstein respondeu: "Fico feliz quando alguém me faz uma pergunta que consigo 
responder". 
Como disse certa vez o físico Jeremy Bernstein: "Todos que entravam de fato em contato com Einstein 
saíam com uma sensação dominante da nobreza daquele homem. A palavra que sempre vem à mente é 
sua humanidade, o jeito simples e amável de sua personalidade". 
Einstein, que era igualmente bondoso com mendigos, crianças ou reis, também foi generoso com seus 
predecessores no panteão ilustre da ciência. Embora os cientistas, como todos os indivíduos criativos, 
possam ter a triste fama de ciumentos em relação aos rivais, envolvendo-se em brigas mesquinhas, 
Einstein fazia todo o possível para que as origens das idéias de que foi pioneiro fossem remontadas aos 
gigantes da física do passado, incluindo Isaac Newton e James Clerk Maxwell, cujos retratos estavam 
expostos com destaque em sua escrivaninha e na parede. Na verdade, o trabalho de Newton em 
mecânica e gravidade e de Maxwell em luz formavam os dois pilares da ciência na virada para o século 
XX. É notável que quase todo o conhecimento físico da época estivesse corporificado nas realizações 
desses dois físicos. 
Esquece-se com facilidade que, antes de Newton, o movimento dos objetos na Terra e nos céus era 
praticamente inexplicável, muitos acreditando que nossos destinos eram determinados pelos desígnios 
malévolos de espíritos e demônios. Bruxaria, feitiçaria e superstição eram acaloradamente debatidos 
mesmo nos centros de aprendizado mais eruditos da Europa. A ciência, como a conhecemos, não existia. 
Os filósofos gregos e os teólogos cristãos, em particular, escreveram que os objetos se deslocavam 
motivados por desejos e emoções semelhantes aos dos seres humanos. Para os seguidores de Aristóteles, 
os objetos em movimento perdiam velocidade porque ficavam "cansados". Os objetos caíam no chão 
porque "desejavam" unir-se à Terra, eles escreveram. 
O homem que botaria ordem nesse mundo caótico de espíritos era, em certo sentido, o inverso de 
Einstein em temperamento e personalidade. Enquanto Einstein era sempre generoso com seu tempo e 
não poupava ditos espirituosos para agradar a imprensa, Newton era notoriamente um recluso, com 
tendência à paranóia. Bastante desconfiado dos outros, teve brigas acirradas e prolongadas com os 
cientistas em torno da precedência de certas idéias. Sua reserva era lendária: quando membro do 
parlamento britânico, durante a sessão de 1689-90, o único incidente registrado em que se manifestou 
ante aquela insigne instituição foi quando sentiu uma corrente de ar e pediu ao porteiro que fechasse a 
janela. De acordo com o biógrafo Richard S. Westfall, Newton era um "homem torturado, uma 
personalidade extremamente neurótica, que vivia cambaleando, pelo menos na meia-idade, à beira de 
um colapso". 
Mas, em questões de ciência, Newton e Einstein eram verdadeiros mestres, compartilhando muitas 
características básicas. Ambos conseguiam passar obsessivamente semanas e meses em intensa 
concentração, até chegar à exaustão física e ao colapso. E ambos tinham a capacidade de visualizar 
numa imagem simples os segredos do universo. 
Em 1666, aos 23 anos, Newton expulsou os espíritos que assolavam o mundo aristotélico, introduzindo 
uma mecânica nova baseada em forças. Newton propôs três leis do movimento em que os objetos se 
deslocavam porque estavam sendo empurrados ou puxados por forças que podiam ser medidas 
precisamente e expressas por equações simples. Em vez de especular sobre os desejos dos objetos ao se 
moverem, Newton conseguia calcular qualquer trajetória - de folhas caindo, projéteis subindo, balas de 
canhão, nuvens - somando as forças que agiam sobre o objeto. Não se tratava apenas de uma questão 
acadêmica. Pelo contrário, a mecânica de Newton ajudou a criar a base da Revolução Industrial, em que 
o poder de máquinas a vapor acionando enormes locomotivas e navios deu origem a impérios novos. 
Pontes, barragens e arranha-céus gigantes podiam agora ser construídos com grande segurança, já que 
as tensões sobre cada tijolo ou viga podiam ser calculadas. Tamanho foi o sucesso da teoria das forças 
de Newton que ele foi merecidamente tratado como uma celebridade em vida, levando Alexander Pope 
a aclamar: 
 
Nature and Nature's laws lay hid in night, 



God said, Let Newton be! and all was light. 
 
[A natureza e suas leis jaziam no negror; 
Deus disse, faça-se Newton! E tudo se iluminou.] 
 
Newton aplicou sua teoria das forças ao próprio universo, propondo uma nova lei da gravidade. Ele 
gostava de contar a história de como retornou à propriedade rural da família, em Woolsthorpe, 
Lincolnshire, depois que a Peste Negra forçou o fechamento da Universidade de Cambridge. Certo dia, 
ao ver uma maçã cair de uma árvore em sua propriedade, fez a si mesmo a pergunta decisiva: se uma 
maçã cai, será que a Lua também cai? A força gravitacional que age sobre uma maçã na Terra pode ser a 
mesma força que direciona o movimento dos corpos celestes? Isto era heresia, porque se supunha que os 
planetas repousassem em esferas fixas, que obedeciam a leis celestiais perfeitas, ao contrário das leis 
do pecado e redenção que regiam as sendas perversas da humanidade. 
Em um lampejo, Newton percebeu que poderia unificar a física terrestre e a celeste numa única 
imagem. A força que atraía uma maçã ao chão deve ser a mesma força que se estende até a Lua e 
direciona sua trajetória. Ele topou com uma nova visão da gravidade. Imaginou-se sentado no alto de 
uma montanha, atirando uma pedra. Ao atirar a pedra cada vez mais rápido, percebia que podia 
arremessá-la cada vez mais longe. Mas aí ele deu o salto fatídico: o que acontece se você atira a pedra 
tão rápido que ela nunca retorna ao solo? Ele percebeu que uma pedra, caindo continuamente sob a 
gravidade, não atingiria a Terra, mas giraria em volta dela, e acabaria voltando ao seu dono e atingindo 
sua cabeça por atrás. Nessa nova visão, ele substituiu a pedra pela Lua, que estava em constante queda, 
mas sem nunca atingir o solo, porque, assim como a pedra, dava uma volta ao redor da Terra numa 
órbita circular. A Lua não estava repousando sobre uma esfera celeste, como pensava a Igreja, mas em 
constante queda livre, como uma pedra ou maçã, direcionada pela força da gravidade. Esta foi a 
primeira explicação dos movimentos do sistema solar. 
[...] 


