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ano de 1905 e considerado
"Ano
Miraculoso da Ciencia ", pois foi quando 0 j{sico
Albert Einstein apresentou atraves da revista alemii
"Annalen der Physik"
cinco trabalhos
que
revolucionaram a Ffsica da epoca. Os trabalhos
foram: (a) 0 artigo sobre 0 quantum de luz, que
levou Einstein a ganhar 0 Premio Nobel; (b) a sua
tese de doutorwnento sobre um novo metodo para
determinaC;Go das dimensoes moleculares; (c) 0
artigo sobre 0 movimento browniano; (d) 0 artigo
fundamental sobre a relatividade; (e) 0 segundo
artigo sobre a relatividade. 0 centenario do
chamado "Ano Miraculoso" levou a OrganizaC;Go
das Nac;oes Unidas para EducaC;Go, Ciencia e
Cultura (UNESCO) a declarar 2005 como 0 Ano
Internacional da Fisica. As contribuic;oes de
Einstein devem ser observadas como tentativas de
unificaC;Goda Fisica, que caracterizou toda a sua
trajet6ria cientifica. Neste artigo e apresentado
brevemente uma descriC;Godos trabalhos de Einstein
de 1905, bem como um resumo cronol6gico
de Karlsruhe Doutor em Energ' Ia N uc Iear pela UOIversldade
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INTRODur;Jo

o ana de 1666 e conhecido como "0 Primeiro Ano
Miraculoso da Ciencia" porque foi ai que Newton
apresentou
urn conjunto
de trabalhos
cientfficos
desenvolvidos por ele, que compreendia uma versao do
dIculo,. a teoria das cores e a teoria da gravitas;ao universal,
revoluclOnando, com isso, a ciencia da epoca.
Em 1905, ocorreu nova revoluc;;ao cientifica com a
divuIgac;ao na revista alema "Annalen der Physik" de cinco
tr~bal~os desenvolvidos por outro cientista genial, Albert
Elllstem, e aquele ana passou a ser considerado como "0
S~gun?o An~ Miraculoso da Ciencia". as cinco artigos de
Elllstem pubhcados na mencionada revista foram:
Uma
Determinac;;ao das
Dimens6es
Moleculares;
o Movimento Browniano;
o Quantum e 0 Efeito Fotoeh~trico',
Sobre a Eletrodinamica dos COl'POS em
Movimento;
A Inercia de urn Corpo Depende de Sua
Energia?
Os dois ultimos artigos foram unificados com 0
titulo de "A Teoria da Relatividade Especial ou Restrita".
.
. Segundo Vieira (2003), 0 que se passou com
Emstelll em 1905 po de ser classificado como uma

.
t mental de criatividade e de domfnio das
dadeua tormen a
, .
,
v~r.
e da fenomenologia da FlSlca da epoca.
.
_
teclllcas
d apresentarmos algumas conslderac;;oes
Antes
e
.
. I d
"A
.
trabalhos de Einstelll dlVUga os no
no
sobre os ClllCO
.
1 0" vale ressaltar as condic;;6es em que seu autor se
.
M nacu os
encontrava quando e1es foram produzldos.
_
Logo que, em 1900, obteve 0 dipl,om.a de grad~.ac;ao
'·
e Matematica na Escola Pohtecmca de Zunque,
em F lSlca
. .
"
Einstein
tinha
como
obJeuvo
tornar-se
plOfessOl
.
'tar'1'0 , mas para seu desgosto todas, as portas das
umverSl
universidades estavam cerradas para ele, ate q~e, em 1902,
consegue urn emprego como tecnico, de tercel~~ classe no
Escrit6rio de patentes de Berna (Smc;;a), mas Ja em 1901
inicia atividade de pesquisador autOnomo, totalmente
desligado de meios academicos e centros de pesquisa.
Os trabalhos apresentados em 1905 foram realizados
atraves de, como 0 pr6prio Einstein falava, "experiencias
mentais", no recinto de seu modesto apartamento de Berna e
nas horas vagas na sua sala de trabalho do Escrit6rio de
Patentes. Obviamente, essas "experiencias mentais" exigiam
de Einstein nao s6 a forc;;ado raciocfnio mas tambem a forc;a
da intuic;ao.
Para 0 professor Schemberg (1979), a faculdade
mais importante do homem e a intuic;;ao, que se liga com a
fantasia. Estudando mais atentamente a vida dos homens do
passado e que se ve quanto essa fantasia e importante. Em
Einstein isso e clarfssimo, diz Schemberg.
Karl Popper (1982), observando os metodos de
trabalho de vcirios cientistas , inclusive os de Einstein,
comec;ou a chamar a atenc;ao para 0 vain das qualidades
imaginativas, chegando mesmo a dizer que a elaborac;ao de
uma grande teoria cientifica ap6ia-se as vezes na metaffsica.

. 0H
em que Mudou 0 Pellsamellio do Homem
Eillstelll:
om

UMA NOVA DETERMINA9AO
MOLECULARES

DAS

DIMENSOES

ue 0 fenomeno era devido a movimentos da
pens,a:a-s.e q
'm amilises mais detalhadas revelaram que
matena VIva, pore
0
o
'cies de partfculas bnas, suspensas em um
qUalsquer espe
0 '
0d
mantinham em constante agItac;ao e na epoca
flUl 0 se
.
esquisador sabia explicar 0 fato. Emstem, entao,
nen h um P
de
se interessou em estudar 0 fenomeno e p~ovou par m~lO
,0
concludente que esse movlmento podIa ser
raclOCIOlO
.
.
t do como evidencia da eXlstencla das moleculas e
Interpre a
.
d
· a hip6tese de que, apesar da velocidade e uma
def en dIa
, .d
')' la suspensa em urn fluido (hqUl 0 ou gas nao ser
par tICU
..
d
.
t
observavel, 0 efeito de uma sequencIa
eo mOVlmen ?s
irregulares pode ser observado ao microsc6plO, como cita
0

Ainda que esse trabalho de Einstein seja 0 menos
conhecido dentre aqueles apresentados em 1905, eo citado
com mais freqliencia por outros cientistas. Com ele Einstein
obteve em 15 de janeiro de 1906, 0 grau de Doutor pela
Universidade de Zurique.
Segundo Abraham Pais, fisico e bi6grafo de
Einstein, dos onze artigos cientfficos publicados (por
qualquer autar) antes de 1912 e citados mais freqlientemente
entre 1961 e 1975, quatro sao de Einstein. No topo da lista
esta a tese de doutorado, conforme cita Vieira (2003). Nela,
Einstein desenvolveu novo metodo para calcular os valares
dos raios das moleculas e do numero de Avogadro (numero
de atomos ou de moleculas existentes, respectivamente, no
atomo grama ou na molecula grama de uma substancia).
A razao principal para que este trabalho de Einstein
seja mais citado que outros mais conhecidos e que ele tern
aplicac;oes pr:iticas mais diretas em outras areas do
conhecimento, como par exemplo na Ecologia (movimento
de aeross6is nas nuvens) e na industria alimentfcia
(movimento de micelas de casefna no leite de vaca).

Em 1927, 0 botanico escoces Robert Brown
observando ao microsc6pio 0 movimento de diminutas
partfculas de p6len suspensas na agua, concluiu que esses
granulos se movem caoticamente. Esse movimento e
denominado de "movimento browniano".
De infcio,
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Tones (1996).
Einstein fez previsoes quantitativas a respeito do
movimento
desordenado
e en:itico
das partfculas,
concluindo que e1e e resultado de colisoes entre as
moleculas do fluido e as partfculas em suspensao. Ele
chegou a desenvolver uma equac;ao matem:itica onde cons~a
o numero de Avogadro. Registra Wher (1965) que, mms
tarde,
0
fisico
frances
Jean
Perrin
comprovou
experimentalmente a validade da f6rmula deduzida par
Einstein.

o QUANTUM

EO EFEITO FOTOELETRICO

No fim do seculo XIX uma serie de experiencias
revelaram que eletrons sao emitidos da superficie de um
metal quando a mesma e atingida par luz de freqliencia
suficientemente alta. Este fenomeno e conhecido como
Efeito Fotoeletrico.
A experiencia mostra que quando a freqliencia da luz
empregada e alta a energia cinetica dos e1etrons emitidos
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(denominados fotoeletrons) e tambem aHa, isto e, a energia
dos fotoeletrons depende da freqUencia da luz incidente na
superffcie metalica. Quando a luz incidente tern freqUencia
abaixo de certo valor critico, denominada de freqUencia
limiar, caracteristica de cada metal particular, nao sac
emitidos eletrons da superffcie. Acima dessa freqUencia
limiar, os fotoeletrons apresentam energias cineticas que vao
de zero ate um certo valor maximo, e esta energia cresce
linearmente com a freqUencia, de acordo com a equa<;ao:
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10 de separa<;ao entre dois graos de luz
lOterva

consecu~~~:. f6ton transporta uma quantidade. de ener~ia
. da de quantum igual a E = n f. A flgura abalxo
denomlOa
'
evidencia 0 fenomeno.

= energia

cinetica dos fotoeletrons
f = freqUencia da luz incidente na superffcie
fa = freqUencia limiar
n = constante de Planck, cujo valor e ~,63 x 1O-341.s
Para interpretar 0 efeito fotoeletrico, Einstein, deduz
pelo raciocfnio a natureza corpuscular da luz. Esta ideia da
luz comportar-se como partfcula ja havia sido lan<;ada por
Newton, mas em seguida foi abandonada.
Einstein, fundamentado em urn conjunto de regras e
metodos, demonstra que determinados fenomenos tais
como, 0 efeito fotoeletrico, s6 podem ser interpretados
assumindo que a luz e composta de graos de energia ou
partfculas de energia (que passaram a ser chamadas de
f6tons), isto e, que urn raio de luz na verdade e uma
sucessao de particulas energeticas que foram emitidas por
uma fonte de luz, em seqUencia, isto e, uma seguida da outra
com freqUencia de emissao tao grande que nao podemos

n

onde Eo = fa e a energia minima para "anancar" um eletron
da superficie da placa. Esta energia e denominada "fun<;ao
trabalho" ou "energia limiar".
A equa<;ao do efeito fotoeletrico que Einstein propos
foi verificada experimentalmente por Millikan em 1916,
com grande precisao.
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Vale ressaltar que ao contnirio do que muita gente
pensa, Einstein ganhou 0 Premio Nobel de Ffsica em 1921,
nao pela Teoria da Relatividade, mas pelo seu trabalho sobre
o Efeito Fotoeh~trico.
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No final do seculo XIX 0 Sol e as estrelas eram
concebidos como carpos fixos em um meio invisfvel
denominado eter e este par sua vez encontrava-se em
repouso no espa<;o absoluto e segundo Locqueneux (1989),
eter e espa<;o eram pOl'vezes confundidos.
Ao atravessar 0 eter, a Terra, cuja velocidade de
transla<;ao em orbita eliptica em tomo do Sol e cerca de 30
qui16metros por segundo, tende a arrasta-Io, dando origem
ao fenomeno denominado "vento de eter" que altera a
velocidade da luz.
Dois ffsicos americanos, Michelson e Morley,
tentaram
comprovar
a ocorrencia
deste fenomeno
empregando metodos opticos e utilizando um instrumento
de precisao conhecido como interferometro, construfdo pelo
proprio Michelson. As experiencias foram feitas e os
resultados foram negativos, ou seja, nao houve diferen<;a dos
valares obtidos para a velocidade da luz. Quando a
experiencia foi efetuada em diferentes esta<;5es do ana e em
diversos lugares, 0 valor obtido para a velocidade da luz foi
sempre 0 mesmo, cerca de 3,0 x 108 metros por segundo.
Para Beiser (1969), os resultados das experiencias de
Michelson e Morley tiveram duas conseqiiencias. Em
primeiro lugar, tomou insustentavel a hipotese da existencia
do eter pela demonstra<;ao de que 0 eter nao possui

0
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'veis pois era de se esperar que a
, d des me'nsura
, d d
propne a
"t
de eter" interferisse na veloclda e a
.d
de
do
yen
0
ve 1OCl a
va-se que alguma mudan<;a pudesse ser
1
portanto espera
, ,
uz e
1 observada _ um fim ignomWlOSo para algo
notada na uz
'
ue 'a fora uma ideia respeitavel. ~m segundo lugar" suge:lU
q J
'ncI'pI'Ofisico' a velocldade da luz no vacuo e a
um novo pn'
.
arte independente de qualquer mOVlmento
toda
P
mesma em
da fonte luminosa ou do observ~dor..
. ,. "
Esta ultima conseqtiencIa Val de encontro a ldelas ]a
, 't'
referentes a ve10cidades de partfculas ou de corpos
mtUl lvas
.
_
- ."
extensoS (aqueles cujas dlmensoes nao saD desplezl:els).
Quando um trem se desloca com velocldade de
50km/h e um passageiro corre no inte~ior do trem no mes~o
sentido de seu movimento com velocldade de 2km/h, entao
a velocidade do passageiro em re1a<;ao aos trilhos e,
portanto, em rela<;ao ~o solo sera igu~l ~ 521;:m/h. Se. ao
inves disso, 0 passagelfo correr para tras, IStOe, no sentldo
oposto ao do movimento do trem, sua velocidade em rela<;,ao
ao solo sera 48km/h. POI' outro lado, se 0 passagelro
conseguisse correr para tras com a mesma velocidade do
trem, 50km/h, entao permaneceria no mesmo lugar em
rela<;ao ao solo, ou seja, a velocidade resultante do
passageiro seria zero.
Estas regras para combinar as velocidades de urn
corpo que se move em rela<;ao a urn outro, que par sua vez
se desloca em rela<;ao a urn terceiro (0 solo ou a Terra, no
exemplo acima) valem segundo a Ffsica Classica, para
qualquer velocidade, grande ou pequena: sempre se devem
somal' (ou subtrail') as duas velocidades, para obter a
velocidade resultante do primeiro corpo em rela<;ao ao
terceiro. POI'outro lado, nao ha, na Ffsica Ch'issica, nenhum
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limite para a velocidade de urn corpo, que pode ser tao
grande quanto se imagine.
Einstein contestou todas essas verdades intuitivas
com base ern evidencias
indiretas:
a Teoria do
Eletromagnetismo cujo autor foi Maxwell e que compreende
a teoria da luz nao parecia para Einstein satisfat6ria quando
aplicada a corpos em rnovirnento. Para Harnburguer (1984),
os pontos de vista de Einstein desconsiderando aspectos da
Ffsica Classica geram interessantes controversias entre
alguns historiadores da Ciencia no que tange a trajet6ria que
o levou a suas descobertas.
Para Newton, urn dos leones da Fisica Classica, as
medidas do comprirnento e da rnassa de urn objeto sao
sempre as mesmas, quer 0 objeto se encontre em urn recinto
em repouso ou em urn recinto em movimento. Alern disso
Newton considera que a medida do intervalo de tempo de
duravao de urn evento tern sempre 0 mesmo valor
independente do evento ocorrer no interior de urn recinto em
repouso ou em movimento e que nao existe limite para a
velocidade de urn corpo.
Einstein
contestou
todas
essas
afirmavoes
apresentando novos conceitos de tempo, massa e de espavo,
onde a velocidade da luz no vacuo (3,0 x 108 m/s) e a maior
velocidade finita possivel e nenhuma particula ou corpo
extenso em movimento pode alcanva-la.
o tempo, 0 comprimento e a massa de urn objeto
variam com sua velocidade, segundo Einstein.
o tempo de duravao de urn even to em urn recinto
que se movirnenta com velocidade pr6xima a da luz e maior
do que em urn recinto em repouso.
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t evcnto,m == durac;:ao do evento
tevento,m

--[1-

~

II

\

(v

no recinto em movimento
do evenlO
t evcnto,r == durariio
Y
no recinto em repouso
v == velocidade do recinlo que
se move
c == velocidade da luz

movem com velocidades altissimas
Objetos que se
na direvao em que se deslocam.
sofrern uma contravao

I
~

Ievento,r

==

Lm == Lr ~ 1 - (

Lm == comprimento do
objelo em movimento
L, == comprimenlo do
objelo em repouso

I

I

Lr

I
I

Lm

A rnassa de um objeto aurnenta com sua velocidade.

M

Mm ==

~1-

Mm == massa do objelo
em movimenlo
M, == massa do objelo
em repouso
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.
/ on II pode percorrer uma distancia
ASslm um mes
r
-6
.
, _ 2 994 . 108 x 35 . 10 == 1O.500m ..

massa-energia foi estabelecida por

d'::: v t -

,

POltanto, os mesons podem atingir a superffcie da
De todos os aspectos da Teoria da Relatividade, 0
princfpio de aumento de mass as e 0 que mais foi
comprovado experimentalmente.
Urn exemplo interessante que confirma a validade da
Teoria da Relatividade envolve 0 movimento dos mesons.
Na alta atmosfera (distante de cerca de lOkm da
superficie da Terra) existem colis6es dos raios cosmicos
(vento de partfculas com grande energia) com 0 ar. Ali
formam-se varios tipos de partfculas subatomicas, entre elas
o meson Il (meson mi).
Esta partfcula ja foi identificada nos lab oratorios e
tern uma vida media de cerca de 2,2 . 10-6 S. A velocidade de
urn meson Il e de cerca de 2,994 . l08 mls. Desta forma esta
partfcula deveria percorrer uma distancia maxima de d ::: v .
t ::: 2,994 . 108 x 2,2 . 10-6 ::: 660m. Ora, percorrendo apenas
660m, eles nunca atingiriam 0 solo terrestre. Porem, muitos
deles ja foram detectados na superffcie da Terra. Como isto
seria possfvel? A Teoria da Relatividade mostra que na
realidade a sua vida media aumenta para:

Um outro exemplo de validade puramente teorica de
·
da Teoria da relatividade e 0 chamado "Paradoxo
ap 1lca~ao
dos Gemeos".
.
Admita que A e B sac irmaos gemeos com. vlllte
anos de idade e B parte da Terra rumo a uma estrela dlstante
4 anos-luz da Terra, com uma velocidade igual a 99% da
5
.
1
velocidade da luz (c::: 3,0 . 10 kmIs). Vale menClOnar que
ano-luz e a distancia percorrida pel a luz em urn ana e vale
cerca de 9,46· 1012 km.
.
B

I ~

> -.

v

v :::O,99c :::0,99 x 300.000 kmIs :::297.000 km/s
D ::: 4 anos-luz ::: 4 x 9,46 . 1012 km ::: 37,84 . 1012

km

-v 1 -

Para 0 gemeo A que ficou na Terra a viagem de ida e
volta levaria:
(V/C)2

tA::: 2D::: 2·37,84· 1012 km == 2,55 . 108 s == 8 anos
v
297.000 kmls
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Is

= 'A• -.J

I - (vie)'

=

8· -.J I - 0,99'

=

1 ano II

Portanto, por causa da viagem, 0 gem eo B ficaria 1
anos mais novo que 0 gemeo A.
Este resultado aparenternente conf}itante tern a
seguinte explica<;ao, pela Teoria da Relatividqde:
Como ja foi mencionado, no recinto ~rn rnovirnento
o tempo de dura<;ao de urn even to dernora rnais a passar do
que no recinto ern repouso, entao os ponteirq§ de urn relogio
no recinto ern rnovimento "andarn" mais devagar do que os
de urn relogio de urn recinto ern repouso. Portanto, ternos:

trel6gio,m

= trel6gio,r

• ~

1 - (v/C)2

= leitura no relogio do recinto em
movimento
trel6gio,r = leitura no relogio do recinto em
repouso
trel6gio,m

Albert

Einstein

nasce

ern

DIm

(Alemanha).
.
Mudan<;~ pa,:a M~mque.
Nasce a Irma M~Ja..
Inicia aulas de vlO1mo.
Escola publica
a 1889 - E~t~d a na
Elementar Catollca.
" .
a 1894 Estuda
no
L~ltp~ld
1889
. m" _ Escreve seu pnmeuo
GymnaSlU .
.
_
ensaio sobre Ffsica: "Investlga<;ao sobre 0
Estado
do Eter em um Campo

1880 1881 1885 1884

Magnetico" .
1895 - Faz seu primeiro vestibul~r para a Escola
Politecnica de Zurique. Fm reprovado.
_ Ingressa na Escola Cantonal ,d~ Aarau
(Sui<;a)para conduir 0 curso rnedlO._
1896 - Matricu1a-se no Curso de Forma~ao de
Professores de Matematica e Fisica da
Escola Politecnica de Zurique.
1900 - Forma-se Professor de Matemarica e
Fisica.
1901 - Professor de uma escola Tecnica.
_ Professor de uma Escola de 2° grau.
- Inicia carreira de pesquisador
independente.
1902 - Muda-se para Berna.
- Nasce a filha Lieser!.
- Anuncia aulas particulares de Maternatica
e Fisica.

M dou
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- Comec;a a trabalhar no Escrit6rio de
Patentes.
1903 - Casa-se com Mileva Marie, sua colega de
turma na Escola Politecnica de Zurique e
mae de Lieserl.
.
1904 - Nasce 0 filho Hans Albert.
-lnicia a discussao dos conceitos da Teoria
da Relatividade Restrita (E~pecial) com
Michele Besso, seu colega da Escola
Politecnica de Zurique.
1905 - Publica cinco artigos na revista alema
"Annalen
del'
Physik",
que
revo1ucionaram a fisica da epoca.
1906 - Promovido a tecnico de 2a classe no
Escrit6rio de Patentes de Berna.
1907 - Escreve artigo sobre as primeiras ideias
da Teoria da Relatividade Geral.
1908 - Professor na Universidade de Berna.
1909 - Professor na Universidade pe Zurique.
1910 - Nasce 0 filho Eduard.
1911 - Professor na Universidade Alema de
Praga.
1912 - Professor na Escola Politecnica de
Zurique.
1913 - Eleito para a Academia Prussiana de
Ciencias.
1914 - Assume posto na Universidade de
Bedim, sem obrigac;ao de dar aulas.
1915 - Einstein e 0 fisico holandes Johannes de
Hass descobrem 0 efeito Einstein-de
Hass, ligado ao ferromagnetismo.
- Finaliza a Teoria da Relatividade Geral.

1916 _ publica

0
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artigo final sobre a Relatividade

Geral.
1917 _ publica seu primeiro Iivro "S~bre a
"
Teoria da Relatividade Especlal e Geral .
1919 - Divorcia-se de Mileva. . ,.
_ Ocorre a comprovac;ao hlstonca da
Teoria da Relatividade Geral, com a
observac;ao do desvio dos raios de luz das
estrelas.
_ Casa-se com Elsa, sua prima.
1920 _ Professor visitante em Leiden (Holanda).
_ Membro do Conselho da Liga Germanica
para os Direitos Humanos.
1921 - Faz palestras nos Estados Unidos.
1922 - Ganha 0 Premio Nobel de Flsica de 1921.
1924 - Descobre 0 fenomeno "Condensado de
Bose-Einstein" .
1925 - Visita a Argentina, 0 Uruguai e Brasil.
_ Assina 0 manifesto pacifista contra a
obrigac;ao do servic;o militar.
1926 - Membro honorario da Academia de
Ciencias da Uniao Sovietica.
1927 - Inicia debate com Bohr sobre os
fundamentos da Mecanica Quantica.
1928 - Tern problemas de saude.
1929 - Faz 50 anos de idade e recebe muitas
homenagens.
1930 - Assina 0 manifesto a favor do
desarmamento mundial.
1931 - Publica sua colec;ao de ensaios "Como
vejo 0 Mundo".

o

.
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1932 - Grava em disco 0 texto "Meu Credo" ,
cuja renda seria remetida para a Liga
Alema para a Justi<;a entre os homens.
- Faz palestras para angariar fundos para
crian<;as necessitadas da Alemanha.
- Aceita cargo no Instituo de Estudos
Avan<;ados de
Princeton
(Estados
,
Unidos).
,.
1933 - Governo Nazista confisca suas
propriedades.
- Reside temporariamente n~ Belgica.
1934 - F<tzconcerto de violino em Nova York
em apoio aos refugiados alemaes da 23
guerra.
1935 - Solicita oficialmente residencia nos
Estados Unidos.
1936 - Hans Albert, engenheiro hidniulico e seu
fiIho mais velho recebe seu doutorado
pela Escola Politecnica de Zurique.
- Monoe Elsa.
1938 - Publica 0 livro "A evolu<;ao da Ffsica de Newton ate a teoria dos quanta", em
co-autoria com Leopold Infeld.
1941 - Faz concerto de violino em Princeton
para arrecadar fundos para crian<;as
carentes.
1943 - Consultor da Marinha Norte-americana.
1945 - Fica contrariado com 0 lan<;amento das
bombas nucleares sobre 0 Japao.
- Aposenta-se do Instituto de Estudos
Avan<;ados de Princeton.

'lho Hans Albert, torna-se professor
1947 - S eu f 1 ,
.
"d
d
de engenharia hidniuhca na UI11VerSla e
da California.
1948 - MOffe Mileva, em ~urique.
1951 - MOffe Maja, em Pnnceton.
1952 _ Recusa convite para ser 0 lO Presidente
de Israel.
1953 _ Finaliza a ultima versao da genera1iza<;ao
da teoria da re1atividade, tentando
unificar a gravita<;ao e 0
eletromagnetismo.
1954 - publica seu ultimo trabalho cientffico.
1955 - Morre devido a rompimento de
aneurisma, sendo cremado no mesmo dia.
Suas cinzas, a seu pedido, foram
espalhadas em local nao revelado.
1965 - Morre 0 filho Eduard, em urn hospital
psiquiatrico na Suf<;a.
1973 - Morre 0 filho Hans Albert, na California.
IMPORTANCIA
RELATIVIDADE

FILOSOFICA

DA

TEORIA

DA

Constitui tarefa de filosofos discutir a natureza da
realidade; de ffsicos (antigarnente charnados filosofos
naturais), discutir a natureza da realidade ffsica. Para Wher e
Richard Jr. (1965) a Filosofia vai, entao, muito alern da
Ffsica. Mas, e natural que a Ffsica tenha influenciado
continuamente a Filosofia. Como as descobertas da Fisica
sao ~ogo postas a servi<;o da Engenharia (rnodificando 0
amblente que cerca 0 hornem) eIa afeta a forrnula<;ao das

teorias filosOficas e influencia diretamente 0 born ern, na sua
visao de interpretar a vida.
Possivelmente, os maiores beneffcios da Teoria da
Relatividade, 0 mais notavel e discutido trabalho de
Einstein, ainda nao sejam de natureza tecnica, mas
filos6fica.
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