
COMO EINSTEIN PENSAVA Quatro elementos do universo intrigaram Einstein em sua carreira: a gravidade, a luz, o espaço e o tempo. Para compreender
e explicar as enigmáticas propriedades de seus objetos de estudo, ele recorria aos hoje famosos “experimentos mentais”

(Gedankenexperiment, em alemão) — imaginando situações inusitadas, com uma curiosidade simultaneamente infantil e científica
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Imagine-se em um 
quarto fechado, sem 
a possibilidade de

ver o que está lá fora.
Se seus pés 

começarem a ser 
pressionados 

abruptamente em 
direção ao chão, há 
duas possibilidades 

óbvias de explicação:

Se, ao contrário, 
você sente os pés 
saindo do chão

e seu corpo 
começando a 

flutuar, também há 
duas explicações 

possíveis:

b) Ele flutua em
um ambiente de 
gravidade zero, 

como o das
naves espaciais

O CHAMADO “PRINCÍPIO 
DE EQUIVALÊNCIA”, 

SEGUNDO O QUAL A AÇÃO 
DA GRAVIDADE

NÃO SE DISTINGUE
DA ACELERAÇÃO

Pense em um homem dentro de um 
trem em movimento, da direita para 

a esquerda, a 3 000 quilômetros 
por segundo 

Dois raios de luz são disparados na 
direção do indivíduo: um vindo da direita 
e o outro da esquerda. O homem mede

a velocidade dos raios

Pelo senso comum (e seguindo 
o princípio de relatividade), a 

medição da velocidade do raio 
da direita seria 300 000 

quilômetros por segundo, mais 
os 3 000 do trem, resultando 
em 303 000 quilômetros por 
segundo. Para o da esquerda, 
valeria o contrário: 300 000 
menos os 3 000, resultando

em 297 000 

No entanto, o resultado é surpreendente: não importando
de onde venha a luz, ela viaja a 300 000 quilômetros por 

segundo. Mesmo com velocidade idêntica, porém, o raio que 
vem da direita demora mais a chegar ao observador 

A VELOCIDADE
DA LUZ NÃO É RELATIVA;

É SEMPRE 300 000 
QUILÔMETROS POR 

SEGUNDO. MAS O ESPAÇO
E O TEMPO SÃO, POR
SUA VEZ, RELATIVOS 

Mentalize uma bola de boliche 
na superfície curvada de uma 

cama elástica

Depois, suponha que bolas menores, 
de sinuca, foram colocadas nas 
extremidades da cama elástica

Pela curvatura criada na superfície pela bola de 
boliche, as de sinuca vão em sua direção, como se 
fossem atraídas — na verdade, isso ocorre apenas 

pelo jeito como a cama elástica está curvada

Com a ação da gravidade 
ocorre a mesma coisa: 
corpos de maior massa, 

como uma estrela (a bola 
de boliche), curvam o 

espaço ao redor (a cama 
elástica), aproximando os 
de menor massa, como
os planetas (as bolas

de sinuca)

UMA DAS BASES DA TEORIA
DA RELATIVIDADE GERAL:

O ESPAÇO É CURVADO PELA 
AÇÃO GRAVITACIONAL DOS 
CORPOS, O QUE FAZ COM 

QUE ELES ATRAIAM CORPOS 
DE MENOR MASSA

Irmãos gêmeos, uma mulher e um 
homem estão na plataforma de 

lançamento de um foguete

A mulher é 
astronauta, e 

parte em viagem, 
numa nave que 
consegue atingir 

velocidade 
próxima à da luz. 
Enquanto isso, 

seu irmão 
permanece

na Terra

Ela percorre o caminho até o 
sistema estelar Alpha-3, a
25 anos-luz de distância, a 

99,99% da velocidade da luz

O percurso de ida e volta leva aproximadamente 
cinquenta anos. Quando a mulher astronauta regressa 

à Terra, seu irmão está cinquenta anos mais velho.
Ela, porém, envelheceu apenas meio ano

COMO O ESPAÇO, O TEMPO
SE DEFORMA: FICA MAIS 

LENTO, POR EXEMPLO, QUANDO 
SE VIAJA A ENORMES 

VELOCIDADES. É IMPOSSÍVEL 
ATINGIR A VELOCIDADE DA LUZ. 

CONTUDO, VIAJANDO A UMA 
VELOCIDADE PRÓXIMA À DELA, 
UM DIA EQUIVALERIA A ALGUNS 

ANOS NA TERRA

b) Um campo 
gravitacional 

atrai os seus pés 
(e o quarto)

para baixo

a) O quarto está 
acelerando para cima, 
como um elevador

a) O quarto
está em queda 
livre

QUAL A TEORIA POR TRÁS DESSE
EXPERIMENTO MENTAL? 

ou ou
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