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Foi há 100 anos que
Einstein se tornou
umapopstar

Fotografia do eclipse total do
Sol a 29 de Maio de 1919 tirada
durante a expedição chefiada
pelo astrónomo britânico
Arthur Eddington à ilha do
Príncipe



Uma roça na ilha do Príncipe e uma cidade no Brasil foram
escolhidas como bons locais para observar um eclipse total do
Sol há um século, o que validou a teoria da relatividade geral.
Hoje Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na roça para a festa

Teresa Firmino
o cumprirem-se hoje 100

fIH anos da confirmação expe-¦M rimental da teoria da relati-

B^H vidade geral está também a

um século de¦ de Albert Einstein
(1879-1955). Se Einstein já tinha até aí
um lugar imortal na história da ciên-
cia - pelos cinco artigos científicos

que tinha publicado em 1905, incluin-
do o da teoria da relatividade restrita,
onde surge a ideia E=mc2 -, o primei-
ro grande teste à teoria da relativida-
de geral de 2015 catapultou-o para a

estratosfera da fama, tornando-o um
ícone da cultura pop. Einstein supers-
tar, símbolo não só da ciência mas do

génio humano, nasceu a partir de 29
de Maio de 1919, quando duas expe-
dições britânicas, uma à ilha do Prín-

cipe, então território português, e

outra à cidade de Sobral, no Nordeste
do Brasil, confirmaram através da

observação de um eclipse total do Sol

que a teoria da relatividade geral esta-

va certa. Desde então, a relatividade

já passou por várias confirmações. E

agora?
Agora ainda continua a faltar uma

união entre a teoria da relatividade

geral e a teoria quântica, responde
Carlos Fiolhais, físico e divulgador de
ciência da Universidade de Coimbra.
"É um problema que está há muito
tempo pendente. Temos duas gran-
des teorias de explicação do cosmos
- mas as duas teorias não encaixam,
portanto não temos uma teoria unifi-
cada. Significa que a física tem futuro.
Tal como Einstein passou Newton,
estamos convencidos de que um dia

alguém passará Einstein."
Foi há um século que Einstein des-

tronou Isaac Newton - graças à obser-

vação de um eclipse solar em expedi-
ções britânicas a dois territórios de

língua portuguesa considerados
ideais numa faixa onde o fenómeno
astronómico seria total. "O eclipse é
um momento muito forte da ciência
do século XX. É uma coincidência as

observações terem sido em espaços

de língua portuguesa", sublinha Car-
los Fiolhais.

O impulsionador das expedições
para verificar se Einstein tinha razão
foi Arthur Eddington, astrónomo do
Observatório de Cambridge, que che-
fiou o grupo que viajou para a ilha do

Príncipe. Já o grupo que seguiu para
a cidade de Sobral, no estado do Cea-

rá, foi encabeçado por Charles David-
son e Andrew Crommelin, astróno-
mos do Real Observatório de
Greenwich. Tinham partido todos

juntos de Liverpool a 8 de Março de

1919, no vapor Anselm. Separaram-se
na ilha da Madeira: a expedição do
Brasil continuou no Anselm, enquan-
to o grupo de Arthur Eddington
embarcou para o Príncipe no navio

Portugal e chegou a Santo António, a

capital da ilha, a 23 de Abril de 1919.

No Príncipe, instalaram-se na (hoje)
famosa roça Sundy, no Norte da ilha.
Na manhã do eclipse houve uma for-
te tempestade, mas ainda assim as

abertas permitiram que se aprovei-
tassem algumas chapas fotográficas.
No Sobral, o céu estava praticamente
limpo à hora do eclipse. O físico Pau-
lo Crawford, do Instituto de Astrofísi-
ca e Ciências do Espaço em Lisboa,
contesta a ideia de que as fotografias
do Príncipe não foram determinantes
nos cálculos: "Tiveram de trabalhar
com as chapas do Brasil e do Príncipe,
para fazer uma média. "

Mas ao Príncipe não foi nenhum
astrónomo português (o único que
tentou ir, Manuel Peres, então em

Moçambique, não conseguiu viajar
por razões burocráticas), o que para
Carlos Fiolhais mostra bem quão
débil era ciência portuguesa na épo-
ca. No Brasil, a situação foi diferente.
Além da britânica, houve uma expe-
dição norte-americana (para estudar

alterações no campo magnético do

Sol durante o eclipse) e uma brasilei-
ra (para fotografar o Sol para analisar
a sua composição química e física).

Passados 100 anos, desta vez o
interesse em Portugal é outro. A fes-

ta inclui uma conferência científica
internacional organizada por físicos
do Centro de Astrofísica e Gravita-

ção do Instituto Superior Técnico,
um debate sobre as mulheres e a

ciência, outro sobre astronomia em
África e a agenda 2030 da ONU, e
várias palestras. Além disso, o Pre-
sidente da República, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, visita hoje a roça Sundy,
para inaugurar ao lado do Presiden-
te da República de São Tomé e Prín-
cipe, Evaristo Carvalho, o Espaço
Ciência História e Sundy dedicado
à divulgação científica. A roça rece-
berá no futuro um planetário. A
festa continua no lado de lá do Atlân-**
E possível fazer
melhor do que
Einstein? Estamos
convencidos de que
sim, que alguém
passará Einstein.
Há esperança para
a física
Carlos Fiolhais
Físico
tico - no Sobral haverá palestras,
exposições e lançamento de livros.

Distorção do espaço-tempo
A teoria da relatividade geral já tinha

conseguido explicar sem discrepân-
cias, ao contrário da lei da gravitação
universal de Newton, o movimento
anómalo de Mercúrio devido ao facto
de estar tão perto de um campo gra-
vítico forte como o do Sol. Mas a pro-
va de fogo era o eclipse total do Sol de
1919. Era importante fotografá-lo para
testar se os raios de luz vindos de um
enxame de estrelas atrás do Sol, as



Híades, na constelação do Touro,
seriam encurvados pela acção da gra-
vidade da nossa estrela, tal como no
valor previsto pela teoria da relativi-
dade geral. Este eclipse era uma opor-
tunidade única, porque, por um lado,
o Sol tinha atrás de si uma grande

quantidade de estrelas e, por outro,
tinha uma longa duração (seis minu-
tos e 51 segundos de ocultação total) .

Poderiam assim fazer-se medições
através da comparação entre fotogra-
fias das Híades tiradas uns meses
antes à noite (quando o Sol não se

encontrava entre as estrelas e nós) e
durante o eclipse (quando o Sol esta-
va entre as estrelas e nós).

Se a trajectória dos raios luminosos
fosse encurvada pelo Sol durante o

eclipse, significava que a matéria e a

energia - duas faces da mesma moe-
da, como mostra a fórmula E=mc2 -
deformavam o espaço e o tempo.
Para visualizarmos esta ideia, pense-
mos no nosso Sol como uma grande
bola colocada em cima de uma folha

elástica, que tem como efeito a defor-

mação dessa folha e, por sua vez, a
deflexão da luz que passe aí perto. Ou

pensemos em nós próprios a saltar
num trampolim e vejamos as defor-

mações que a nossa massa provoca
no tecido elástico. A luz nesse espaço-
tempo deformado é encurvada, em
vez seguir em linha recta.

Na relatividade geral, o Sol, concen-
trando 99% da massa do sistema
solar, provocaria um encurvamento
dos raios de luz das Híades duas vezes
maior do que o valor que a lei da gra-
vitação universal de Newton (de 1687)

permitia prever, lei que nos fez per-
ceber que todos os corpos caem sob

a acção da gravidade. Seja esse corpo
uma maçã que cai para o chão ou a
Lua em órbita da Terra ou os planetas
em órbita do Sol.

"O resultado das expedições britâ-
nicas ao Sobral e à ilha do Príncipe
podia ser um de entre três", resume
um artigo da Revista da Universidade
deLisboa de Março deste ano sobre o
centenário desta revolução científica.
"Ou não havia deflexão da luz, ou
seja, não havia mudança da trajectó-
ria do raio luminoso, não sendo este
afectado pela gravidade; ou a luz, tal
como a matéria, era também sujeita
à gravitação, como Newton já tinha
sugerido, sendo o deslocamento apa-
rente de uma estrela próxima do Sol

cerca de metade do valor previsto por
Einstein; ou a trajectória do raio de
luz apresentava uma deflexão que se

coadunava com a teoria da relativida-
de geral."
Newton derrubado
A 6 de Novembro de 1919, perante
uma plateia em silêncio, apresenta-
vam-se na Royal Society, em Londres,

os resultados das observações do

eclipse no Sobral e Príncipe (no ano

seguinte foram publicados) . A curva-
tura da luz provocada pelo campo
gravitacional do Sol, vista durante o

eclipse de 29 de Maio de 1919, coinci-
dia com o valor previsto por Einstein
e não com a teoria de Newton, anun-
ciava o astrónomo real Frank Dyson,
director do Real Observatório de
Greenwich.

No dia seguinte, o jornal The Times
tinha como título: "Revolução na
Ciência - Nova teoria do Universo -
Ideias newtonianas derrubadas."
Noutro artigo ao lado, com o título

"Espaço enrolado", procurava-se
explicar a nova teoria. Poucos dias

depois o jornal The New York Times
fazia o mesmo, e por aí fora.

E assim, de repente, Einstein tor-
nou-se uma celebridade mundial,
muito antes sequer do aparecimento
da televisão e dos famosos que ela
fabrica. Mais de 200 anos depois,
Einstein destronava Newton, um dos

grandes vultos da física, a primeira
pessoa a perceber que há leis univer-
sais. Que a maçã e a Lua e obedecem
à mesma força.

O que fez então Einstein para des-

tronar Newton e mudar profunda-
mente a nossa visão do cosmos?

Regressemos a 1905, agora conhecido

por annus mirabilis. Entre Março e

Setembro, Einstein publicou na revis-

ta Annalen der Physik cinco artigos
revolucionários: um em que propôs
a existência de fotões e explicou o
efeito fotoeléctrico (e lhe valeu o Pré-
mio Nobel da Física em 1921); outros
dois sobre a existência das moléculas;
e os restantes dois sobre a teoria da
relatividade restrita. Foi neste último

artigo que apareceu a fórmula E=mc2
(embora grafada de outra maneira),
em que a energia é igual à massa vezes

a velocidade da luz ao quadrado . Nele
disse ainda que a velocidade da luz
(quase 300 mil quilómetros por
segundo no vácuo) é constante e inul-

trapassável.

A relatividade restrita já "destrona-
va" Newton. As leis da física enuncia-
das por Newton permitiam descrever
os movimentos dos corpos - como os

planetas se mantêm nas suas órbitas

-, decorrendo esses movimentos
num espaço absoluto e a sua veloci-
dade sendo medida num tempo abso-

luto. Einstein avançou um novo con-
ceito de espaço e tempo: não são

absolutos, uma vez que dependem do

observador, e não existem em sepa-
rado. O que se mede com a régua ou
com o relógio depende do movimen-
to do observador: em movimento, os

relógios atrasam-se e as réguas enco-
lhem. E o espaço- tempo é o tecido

que constitui o próprio Universo.
A teoria da relatividade geral de

1915 é uma extensão da relatividade
restrita de 1905. Veio explicar agravi-
dade como resultando de uma defor-

mação do espaço-tempo. "Como é

que a força da gravidade se estende
através do espaço vazio desde o Sol

para manter os planetas nas suas
órbitas? Newton não o sabia e não
estava preocupado. Foi aqui que Eins-

tein foi mais longe do que Newton",
escreveram Michael White e John
Gribbin no livro Einstein.
"Derrubar não é pôr fora"
O físico tornou-se inevitavelmente
uma celebridade. No primeiro ano

após a validação da teoria, já tinham
sido publicados, segundo Michael
White e John Gribbin, mais de cem
livros e milhares de artigos nos jornais
sobre o trabalho de Einstein. "No iní-
cio de 1920, o nível de interesse na
relatividade atingiu proporções qua-
se histéricas. Um homem de negócios
particularmente oportunista criou o
'charuto Einstein' e uma eminente
revista americana, a Sríentific Ameri-

can, ofereceu um prémio de 5000
dólares ao autor do melhor artigo que
explicasse a relatividade."

Einstein era tão famoso já nos anos
20 que tinha multidões à espera onde

quer que fosse. Quando visitou os

EUA pela primeira vez, em 1921, os

jornalistas cercaram-no mal o navio
Rotterdam atracou em Nova lorque,
lembram Michael White e John
Gribbin. "Os fotógrafos subiram a ->

Os CTT lançaram selos
dedicados ao centenário
do eclipse solar total de 1919:
um tem a fotografia
de Albert Einstein, o outro



a do eclipse total do Sol

Uma festa pelo país
Uma exposição
Einstein, Eddington e Eclipse
dão nome a uma exposição no
Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, em
Lisboa, que celebra o
centenário do eclipse solar
total de 1919: a £3 — Einstein,
Eddington e o Eclipse.
Centrada nas peripécias das

expedições à ilha do Príncipe
e a Sobral (no Brasil), pode ser
vista até 8 de Setembro.

Na Sociedade de Geografia
Para hoje à tarde, a Sociedade
de Geografia de Lisboa

organiza palestras com José
Osório (da Faculdade de
Ciências do Porto), Máximo
Ferreira (do Centro Ciência
Viva de Constância), Yasser
Ornar (do Instituto Superior
Técnico) e Vanessa Zuzarte
(do Instituto de Medicina
Molecular da Universidade de
Lisboa). Às 18h30, inaugura-se
uma exposição sobre
correspondência entre
colaboradores de Eddington e

a Sociedade de Geografia.
Palestra em Coimbra

O Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra
celebra a data com uma
palestra com Fernando
Pinheiro, do Centro de
Investigação da Terra e do

Espaço da Universidade de
Coimbra.

No Observatório de Lisboa

O Observatório Astronómico
de Lisboa tem um ciclo de
palestras com Tiago Barreiro
(do Instituto de Astrofísica e

Ciências do Espaço - IA) a 7 de
Junho; Paulo Crawford (do IA)
a 12 de Julho; e José Afonso
(do IA) a 6 de Setembro.

Conversas para toda a gente
No auditório do Caleidoscópio

da Universidade de Lisboa,
há palestras com Pedro Ré

(da Faculdade de Ciências
de Lisboa) a 20 de Junho,
Marta Macedo (do Instituto
de Ciências Sociais) a 27
de Junho e com o arquitecto
Duarte Pape a 4 de Julho.
Teresa Sofia Serafim

bordo do navio e Einstein foi recebido
com uma torrente de perguntas sobre

o seu trabalho por parte dos jornalis-
tas que queriam descrições fáceis de

compreender do que queria dizer,
exactamente, a relatividade."

Em 1922, a relatividade geral voltou
a ser confirmada num eclipse solar na
Austrália e, depois disso, em muitos
outros eclipses. A luz vinda de trás de

galáxias a ser encurvada, devido ao

poderoso campo gravítico destes

objectos e à enorme distorção do

espaço-tempo à sua volta, também foi

captada por telescópios como o
Hubble. Nas últimas validações está
a revelação, em Abril deste ano, da

primeira imagem da zona à volta de
um buraco negro, um objecto super-
denso que provoca a distorção máxi-
ma do espaço-tempo que nem a luz
sai de lá - "é o limite do espaço e do

tempo, é o fim da nossa ciência, é o
fim daquilo que sabemos", diz Carlos
Fiolhais. E ainda a validação através
da detecção de ondas gravitacionais
em 2015, exactamente 100 anos

depois de Einstein ter previsto estas
minúsculas perturbações (como
ondulações num lago) no espaço-tem-
po provocadas por qualquer objecto
com massa em movimento, em par-
ticular objectos muito maciços. Como
buracos negros em colisão.

Apesar de novos mistérios, como a

energia e a matéria escura, que com-

põem 95% do Universo, a relatividade

geral "continua a ser melhor teoria da

gravitação", escreveu Paulo Crawford
na revista Vértice, em 2016.

"O eclipse [de 1919] ensinou-nos

que é possível ir mais além, que é pos-
sível fazer melhor", resume Carlos
Fiolhais. "É possível fazer melhor do

que Einstein? Estamos convencidos
de que sim, que alguém passará Eins-
tein. Não vai tirar-lhe o lugar, vai é

acrescentar o retrato dessa pessoa,
ou de várias, ao lado de Einstein. Há

esperança para a física. Estamos a
celebrar o passado com a esperança
de que haja um novo Einstein que
tenha a mesma sorte que Einstein
teve com Newton. Derrubar não é pôr
fora, é emendar. É a glória da ciência:
há coisas que têm de mudar e coisas

que se acumulam. A ciência é cumu-
lativa", nota. "Temos dois indícios de

que há mistérios por desvendar - a

energia escura e a matéria escura.
Não fazemos a mínima ideia do que
são e é preciso uma nova física. "

teresa.firmino@publico.pt




