
Albert Einstein (1879 – 1955)

Físico e Pesquisador

Sinopse biográfica. Nasceu em 14 de março de 1879, Ulm, Württemberg, Alemanha.

Einstein frequentou a escola primária no Ginásio Luitpold em Munique. Em 1894, Einstein

foi viver, sem os pais, em uma pensão em Munique para completar sua escolaridade.

Sozinho e insatisffeito pela perspectiva de alistamento militar, aos 16 anos, fugiu e apa-

receu na casa de seus pais. Frequentou a Escola Cantonal em Aarau, Suíça, entre 1895

e 1896, para completar o ensino secundário. Aos 17 anos, matriculou-se no curso para

obter o diploma de professor de física da Escola Politécnica. Em 1902, desempregado,

foi admitido para o cargo de funcionário do escritório suíço de patentes em Berna. Eins-

tein casou-se com Mileva Maric em 6 de janeiro de 1903 e nos anos seguintes tiveram 2

filhos. No ano de 1905, ele publicou quatro artigos, os quais alteraram o curso da física

moderna. Einstein realizou diversas conferências internacionais. Em 1909, Einstein divor-

ciou e casou com Elsa Löwenthal e tiveram um filho. Einstein atuou enquanto professor

em várias universidades. Em novembro de 1915, Einstein completou a teoria geral da

relatividade. Em 1921, ganhou o Prêmio Nobel de física. Em 1933, Einstein renunciou

sua cidadania alemã e migrou para os Estados Unidos. Em 1939, Einstein e o físico, Leo

Szilard, escreveram ao presidente Franklin D. Roosevelt alertando sobre a possibilidade

do desenvolvimento de artefatos nucleares pelos alemães. Einstein faleceu em 18 de

abril de 1955 de aneurisma aórtico.

Traços força. Inteligência espacial; curiosidade sadia; criativo; inovador; persistente;

gentil; senso de humor; senso universalista.

Ocupações profissionais. Assistente de escritório de patentes; professor; tutor; cientista.

Aportes evolutivos. Acesso a boas escolas e instituições avançadas; obteve cidadania 

suíça e americana; oportunidade de visitar diversos locais no mundo.

Legado existencial. Auxiliou no desenvolvimento da física moderna, desencadeando 

inúmeros avanços tecnológicos.


