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feitos por outros físicos a partir da teoria da gravitação uni-
versal do britânico Isaac Newton (1643-1727); seu desvio seria 
de acordo com as previsões do físico alemão Albert Einstein 
(1879-1955) na teoria geral da relatividade, um valor de aproxi-
madamente o dobro obtido pelos seguidores de Newton. Seis 
meses mais tarde, fotos e cálculos divulgados pelos britânicos 
sobre o fenômeno deram razão a Einstein.

O empreendimento é considerado a primeira comprovação 
experimental da teoria da relatividade geral, publicada qua-
tro anos antes por Einstein, segundo a qual matéria e energia 
distorceriam a malha do espaço-tempo e, consequentemente, 
a trajetória da luz que por ela viaja. Ao dar suporte às ideias 
de espaço-tempo curvo de Einstein, os resultados das obser-

N
enhum eclipse solar teve tanta repercussão na 
história da ciência como o de 29 de maio de 1919, 
fotografado e analisado ao mesmo tempo por duas 
equipes de astrônomos britânicos. Uma delas foi 
enviada à cidade de Sobral, no interior do Ceará; 

a outra, à ilha do Príncipe, então um território português na 
costa da África Ocidental. O objetivo era verifi car se a tra-
jetória da luz das estrelas seria desviada ao passar por uma 
região com forte campo gravitacional, no caso o entorno do 
Sol, e de quanto seria essa mudança caso o fenômeno fosse 
medido. Salvo alguma surpresa, as expedições trabalhavam 
com três resultados possíveis: a luz não mudaria de trajetória 
por causa da gravidade; sua defl exão seria conforme cálculos 

População de sobral, 
no ceará, reunida na 
praça do Patrocínio 
antes do início do 
fenômeno
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Observação do eclipse solar de 1919 no Brasil e na 

África forneceu primeira prova experimental da 

validade da teoria da relatividade de Albert Einstein

Quando a luz
       se curvou
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Marcos Pivetta e Rodrigo de oliveira Andrade

dir qual das duas teorias estava certa; outros, que o astrônomo 
britânico Arthur Stanley Eddington (1882–1944), diretor do 
Observatório da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, 
e chefe da expedição enviada para observar o eclipse na ilha do 
Príncipe, teria deliberadamente descartado dados favoráveis à 
teoria de Newton produzidos em Sobral. “Eddington era um 
entusiasta das ideias de Einstein e estava ansioso para fazer 
um gesto em direção à reconciliação entre o Reino Unido e a 
Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial [1914-1918] 
por meio da verificação experimental de sua teoria”, destaca 
o físico Luiz Nunes de Oliveira, do Instituto de Física de São 
Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP). “Mas não há 
evidências de que houve manipulação dos dados.”

vações do eclipse mudaram a concepção que se tinha sobre o 
Universo. Essa comprovação também ajudou a transformar o 
físico alemão em um dos mais respeitados e conhecidos cien-
tistas do século XX.

Passados 100 anos do eclipse, é consenso na comunidade 
científica que a relatividade geral prevê de forma mais acurada 
a mudança de trajetória (deflexão) da luz das estrelas do que os 
cálculos feitos a partir da teoria da gravidade newtoniana. No 
entanto, durante décadas, astrofísicos, físicos e historiadores 
da ciência debateram se os dados obtidos nas observações de 
1919 eram suficientemente robustos para endossar as ideias de 
Einstein, como, de fato, ocorreu. Alguns críticos argumentaram 
que as medições não teriam sido precisas o bastante para deci-

vErsãO AtuAlizAdA Em 28/06/2019
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O astrofísico e historiador da ciência irlandês 
Daniel Kennefick, da Universidade de Arkansas, 
nos Estados Unidos, também refuta as alegações 
de que Eddington teria forçado a mão em favor 
de Einstein. “Além de não ter estado em Sobral 
e, portanto, não ter participado da produção dos 
registros, Eddington não se envolveu na análise 
dos dados dessa expedição. Isso foi feito por Frank 
Dyson [1868-1939] e seus subordinados no Obser-
vatório de Greenwich, em Londres”, argumenta 
Kennefick, que está lançando um livro sobre os 
100 anos do eclipse (ver entrevista na página 25).

Uma região do céu com estrelas, que os astrô-
nomos chamam de campo estelar, muda de posi-
ção continuamente. Mas a posição relativa entre 
suas estrelas é sempre igual em uma escala de 
tempo pequena, em geral de meses. “Se tirarmos 
uma foto hoje e outra daqui a três meses, as estre-
las de um mesmo campo se superpõem perfeita-
mente”, explica o astrônomo Augusto Damineli, 
da USP. “Mas, no caso de um eclipse solar, a luz 
das estrelas aparece ligeiramente deslocada em 
relação à foto desse mesmo campo tirada à noi-
te sem a presença do Sol. Quanto mais perto do 

No rastro das estrelas 
nas primeiras décadas do século XX, vários astrônomos tentaram 
flagrar a deflexão da luz, quase todos sem sucesso  

O astrônomo alemão Erwin 
Finlay-Freundlich tentou 
medir a deflexão da luz 
com placas fotográficas de 
um eclipse solar obtidas 
pelo observatório Lick, 
nos Estados unidos

A luz de uma estrela viaja em linha reta pelo 
universo até chegar à terra, de modo que 
sua posição fotografada à noite corresponde 
a sua localização real

no eclipse, a trajetória da luz da estrela é defletida ao 
passar perto do sol, cuja massa curva a malha do 
espaço-tempo em seu entorno, segundo a relatividade 
geral. A luz muda de direção ao passar por essa região

de acordo com os cálculos de Einstein, o ângulo de  
deflexão da luz é de 1,75 segundo de arco, mais ou 
menos o dobro do que havia sido previsto por outros 
físicos a partir da teoria da gravitação de newton 

Pesquisadores do Observatório 
Argentino liderados por 
charles Perrine planejaram 
registrar um eclipse solar na 
serra da mantiqueira, em minas 
Gerais. devido ao mau tempo, 
nada foi fotografado

O início da Primeira Guerra 
Mundial novamente 
frustrou os planos de 
Finlay-Freundlich  
de registrar um eclipse na 
crimeia, na rússia

O Observatório Argentino 
conseguiu registrar um 
eclipse solar em tucacas, 
na venezuela, mas 
nenhuma fotografia serviu 
para comprovar  
as ideias de Einstein
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 Por que a luz muda de trajetória
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Sol está uma estrela, maior é o entortamento da 
trajetória de sua luz durante o eclipse.” Era esse 
efeito, então previsto, mas ainda não observado 
experimentalmente, que as expedições britânicas 
conseguiram confirmar. 

No livro Opticks, cuja primeira edição é de 
1704, Newton afirma que a trajetória da luz de-
veria ser entortada pela gravidade, mas não cal-
culou de quanto seria esse desvio. Para ele, a gra-
vidade seria uma força que atuaria entre a ma-
téria de forma proporcional à massa dos corpos 
e inversamente proporcional ao quadrado de 
sua distância. Nessa época, a natureza da luz era 
desconhecida. Duas hipóteses coexistiam: a de 
que ela seria constituída de corpúsculos (partícu-
las) ou a de que seria um tipo de onda. Partindo 
da premissa de que a luz era corpuscular, mes-
mo sem conhecer a sua massa, o britânico John 
Michell (1724-1793) e o francês Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827) calcularam, de forma inde-
pendente, os efeitos da gravidade sobre a luz no 
final do século XVIII. Ao longo do século XIX 
ficou estabelecido que a luz era uma onda de 
natureza eletromagnética. “Depois de a luz ter 
sido considerada um tipo de onda, passou a ser 
completamente incerto se ela sofreria qualquer 
efeito da gravidade, pois, nesse caso, ela não seria 
matéria”, comenta Daniel Vanzella, do Institu-
to de Física de São Carlos (IFSC) da USP. “Essa 
questão ficou em aberto por mais de 100 anos.”

Einstein começou a se tornar conhecido dentro 
da comunidade científica ao introduzir em 1905 
uma visão nova em relação à noção de espaço e 
tempo. “Com a publicação da chamada teoria da 
relatividade especial, espaço e tempo deixaram de 
ser entendidos como absolutos”, explica o astrô-
nomo Reinaldo Ramos de Carvalho, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São 

José dos Campos (SP). Segundo o físico alemão, 
o espaço poderia se deformar, encolher e colap-
sar, formando buracos negros, enquanto o tempo 
poderia se dilatar. No entanto, essa versão incom-
pleta de sua teoria ainda dava o mesmo resultado 
que a gravitação newtoniana para a questão da 
deflexão da luz: 0,87 segundo de arco. Somente 
depois de publicar a teoria da relatividade geral 
em 1915, Einstein deu um passo além.

Ele introduziu a ideia de que a gravidade não 
era uma força trocada entre a matéria, como di-
zia Newton, mas uma espécie de efeito colateral 
de uma propriedade da energia: a de deformar 
o espaço-tempo e tudo o que se propaga sobre 
ele, inclusive ondas, como a luz. “Para Newton, 
o espaço era plano. Para Einstein, com a relativi-
dade geral, ele é curvo perto de corpos com gran-
de energia ou massa”, comenta o físico George 
Matsas, do Instituto de Física Teórica da Uni-
versidade Estadual Paulista (IFT-Unesp). Com 
o espaço-tempo curvo, o valor da deflexão da 
luz calculada por Einstein praticamente dobrou, 
atingindo 1,75 segundo de arco.

SobRAL No MAPA do MUNdo
Depois da publicação da relatividade geral, as-
trônomos de diferentes países engajaram-se para 
tentar detectar esse fenômeno por meio da ob-
servação de eclipses solares totais. Nesses casos, 
seria possível fotografar estrelas próximas à co-
roa solar e, assim, verificar se sua luz mudava de 
posição em razão da proximidade do grande as-
tro. No entanto, seja por causa do mau tempo ou 
das dificuldades impostas pela Primeira Guerra 
Mundial, ninguém conseguiu obter resultados 
que comprovassem as ideias de Einstein até o 
eclipse de 1919 (ver linha do tempo na página 20).

Em meados de 1918, pesquisadores brasileiros 
do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, cien-
tes da ocorrência de um eclipse no ano seguinte, 
verificaram que a pacata cidade de Sobral, a 200 
quilômetros de Fortaleza, reunia condições geo-
gráficas bastante favoráveis para a observação 
do fenômeno. Com isso em mente, o astrônomo 
Henrique Charles Morize (1860-1930), diretor 
da instituição, elaborou um relatório detalhado 
sobre a região e o enviou a várias instituições 
científicas do mundo, incluindo a Real Sociedade 
Astronômica, de Londres.

Frank Dyson, presidente da Real Sociedade 
Astronômica, havia entrado em contato com as 
teorias de Einstein por meio de Arthur Eddington, 
que era secretário-geral da instituição. Eddington 
vinha se destacando dentro da comunidade astro-
nômica europeia, segundo o historiador da ciência 
Matthew Stanley, do Departamento de História 
da Ciência da Universidade Harvard, nos Estados 
Unidos. “Seu trabalho em cosmologia estatística 
havia ajudado a estabelecer uma reputação de 

A equipe do Observatório 
lick não conseguiu 
fotografar o eclipse do sol 
nos Estados unidos porque 
seus equipamentos 
estavam presos  
na rússia desde 1914

O eclipse que  
confirmou a ideia  
de Einstein cruzou  
a linha equatorial.  
Foi observado em  
sobral e na ilha do 
Príncipe, na África

Fotografias de um 
eclipse solar feitas  
na ilha christmas 
reforçaram os  
dados obtidos anos 
antes em sobral

FoNtE EArmAn, j. & GlymOur , c. 
rElAtivity And EcliPsEs: thE 
British EcliPsE EXPEditiOns OF 
1919 And thEir PrEdEcEssOr

1918 1919 1922

sobral ilha do 
PrínciPe
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cientista criativo e talentoso, e seu trabalho com 
estruturas estelares ainda hoje é considerado fun-
damental para o desenvolvimento da astrofísica 
teórica”, escreveu Stanley em artigo publicado 
na revista Isis em 2003. “Tanto Eddington como 
Dyson sabiam que o eclipse de maio de 1919 se-
ria especial”, comenta Oliveira. “O Sol passaria 
diante de um grande aglomerado de estrelas na 
constelação de Touro, de modo que haveria mui-
tas luzes brilhantes para se observar.” O eclipse 
permitiria fotografar por alguns minutos as es-
trelas no fundo do céu próximas da borda do Sol, 
a uma distância de 150 anos-luz da Terra — cada 
ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. 

dE oLho No céU
Para verificar qual teoria, a de Newton ou a de 
Einstein, estava correta, a Real Sociedade Astro-
nômica organizou as expedições a regiões em 
que o fenômeno poderia ser melhor observado. 
Eddington liderou a ida à ilha do Príncipe, a 300 
quilômetros da costa da África. A outra equipe, 
formada por dois membros do Observatório de 
Greenwich, Charles Davidson e Andrew Crom-
melin, e coordenada por Dyson a distância, foi 
para Sobral.

A equipe de Greenwich chegou ao Brasil em 23 
de março de 1919. Eles desembarcaram no por-
to de Belém, no Pará, onde ficaram por algumas 
semanas, enquanto Henrique Morize, do Obser-
vatório Nacional, concluía os preparativos para 
a chegada dos britânicos em Sobral. Por cortesia 
do governo brasileiro, todos os equipamentos 
passaram pela alfândega sem que fossem inspe-
cionados, relataram os pesquisadores britânicos 
em artigo publicado mais tarde na revista Philo-
sophical Transactions of the Royal Society.

Davidson e Crommelin trouxeram dois teles-
cópios refratores, ambos acoplados a arranjos 
de espelhos denominados celóstatos, montados 

Apesar das 
polêmicas,  
as conclusões  
de Eddington  
e dyson se 
mostraram 
corretas  
nas décadas 
seguintes

para acompanhar o Sol em seu movimento diário 
e projetar sua imagem de volta no equipamen-
to. O telescópio principal tinha sido retirado do 
próprio Observatório de Greenwich. Tinha um 
campo de visão bem amplo, que, em tese, possibi-
litaria fotografar mais estrelas no entorno do Sol 
durante o eclipse. Sua abertura era de 13 polega-
das, montada em um celóstato de 16 polegadas. 
O menor era uma espécie de equipamento reser-
va. Tinha abertura de 4 polegadas e se acoplava 
a um celóstato de 8 polegadas. O equipamento 
fora emprestado pelo astrônomo jesuíta britânico 
Aloysius Cortie (1859-1925).

Os cientistas chegaram ao município cearense 
no dia 30 de abril de 1919 e foram recepcionados 
pelo então prefeito de Sobral, Jácome de Olivei-
ra. “Em seguida, conheceram o coronel Vicente 

Saboya, que havia cedido uma de 
suas casas para hospedar os visi-
tantes estrangeiros”, conta o físi-
co Emerson Ferreira de Almeida, 
da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú, em Sobral. “As observações 
seriam feitas no Jockey Clube da 
cidade.” Outras duas expedições 
com equipamentos mais modes-
tos, uma brasileira e outra norte-
-americana, juntaram-se aos astrô-
nomos ingleses dias mais tarde em 
Sobral. Suas medições, contudo, 
não tinham como objetivo verificar 
a validade da teoria da relatividade 
e não foram usadas na comprova-
ção das ideias de Einstein (ver re-
portagem na página 24).

Do outro lado do Atlântico, Ed-
dington e sua equipe haviam desem-
barcado no porto de Santo António, 

na ilha do Príncipe, no dia 23 de abril de 1919. Na 
bagagem, levaram um telescópio cedido pelo Ob-
servatório de Cambridge, semelhante ao de maior 
porte enviado a Sobral. O tempo na ilha no dia do 
eclipse não foi dos melhores. O céu nublado pre-
judicou a qualidade das imagens produzidas. Em 
algumas placas, as estrelas apareciam de forma 
mais clara, em outras, sumiam em meio ao céu en-
coberto. “O dia também amanheceu nublado em 
Sobral”, conta o astrônomo Carlos Veiga, da Coor-
denação de Astronomia e Astrofísica do Observa-
tório Nacional. “Aos poucos, porém, as nuvens se 
dissiparam e um clarão se abriu entre elas.” Pouco 
antes das 9 horas da manhã na cidade cearense, 
o disco da Lua começou a sobrepor-se ao do Sol, 
encobrindo-o por completo minutos depois. O 
eclipse durou 5 minutos e 13 segundos.

A equipe de Greenwich ficaria em Sobral até 
julho daquele ano para fotografar o mesmo campo 
estelar à noite, sem a influência gravitacional do 
Sol. Eddington, que estava na ilha do Príncipe, no 

telescópio de 13 polegadas usado pelos britânicos no ceará para registrar o eclipse
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Na ilha do Príncipe, em razão do tempo ruim, 
as imagens de muitas estrelas ficaram imersas no 
halo difuso causado pela luz do Sol ou encober-
tas pelo disco da Lua. A turbulência atmosférica 
prejudicou ainda mais a qualidade das fotografias. 
Apesar das adversidades, Eddington conseguiu 
analisá-las e compará-las com as fotos do mesmo 
campo estelar tiradas por ele mais tarde em Ox-
ford. O resultado foi uma deflexão de 1,61 segundo 
de arco, com margem de erro de 0,30 segundo de 
arco, valor ligeiramente inferior ao previsto por 
Einstein. “O maior peso deve ser dado aos obtidos 
com a lente de 4 polegadas em Sobral. Da supe-
rioridade de suas imagens e da maior escala das 
fotografias, foi reconhecido que esses [resultados] 
provaram ser muito mais confiáveis”, afirmaram 
Dyson, Eddington e Davidson em texto de 6 de 
novembro de 1919 que anunciou uma conclusão 
favorável às previsões de Einstein durante reunião 
na Real Sociedade de Astronomia, em Londres.

Apesar das polêmicas que surgiram mais tarde, 
as conclusões de Dyson e Eddington se mostram 
corretas. Vários outros eclipses foram observados 
ao longo das décadas seguintes, e as medições 
sempre apontaram para uma deflexão próxima à 
calculada por Einstein. A confirmação de sua teo-
ria ajudou a ampliar as perspectivas de pesquisas 
no campo da física, astronomia e cosmologia. “As 
ideias do físico alemão foram muito bem interpre-
tadas pelo físico soviético Alexander Friedmann 
[1888-1925], que, usando Einstein, afirmou que 
as galáxias estavam se afastando de nós porque 
o espaço-tempo, ou seja, o Universo, estava se 
expandindo”,  destaca Carvalho.

A relatividade geral também abriu caminho 
para a difusão de conceitos importantes para a 
astrofísica, como a existência de buracos negros 
(regiões do espaço-tempo extremamente com-
pactas, onde a gravidade é tão forte que nem a luz 
escapa) e das ondas gravitacionais, perturbações 
na curvatura do espaço-tempo que se propagam 
como ondas. Esse último fenômeno foi confirma-
do apenas no início de 2016. n

Placas fotográficas  
produzidas pela 
equipe brasileira 
para fazer 
observações 
espectroscópicas  
da coroa solar  

entanto, voltou para a Inglaterra antes da equipe 
de Sobral e produziu imagens do mesmo campo 
estelar no céu de Oxford. O ideal era que essas 
imagens de comparação tivessem sido obtidas 
no local de observação do eclipse. 

RESULtAdoS dIvERGENtES
Os astrônomos produziram três conjuntos de pla-
cas fotográficas para medir a deflexão da luz das 
estrelas próximas à coroa do Sol. Em Sobral, o te-
lescópio principal registrou 12 estrelas e o auxiliar 
sete. O equipamento enviado à ilha do Príncipe 
captou cinco estrelas. Os três mediram algum ní-
vel de desvio da luz das estrelas durante o eclipse, 
confirmando a ideia defendida tanto por Newton 
como por Einstein. Mas os resultados de cada equi-
pamento foram diferentes, com margens de erro 
distintas. Dois favoreciam os cálculos de Einstein. 
Um estava mais próximo das ideias de Newton.

Os cálculos mais confiáveis foram obtidos a 
partir das imagens mais nítidas captadas do eclip-
se — ironicamente obtidas com o menor telescó-
pio enviado a Sobral. As análises de suas placas 
fotográficas, feitas depois que a equipe retornou 
ao Reino Unido, indicavam uma deflexão da luz de 
1,98 segundo de arco (com 0,12 segundo de arco 
de erro), mais do que Einstein havia calculado. 
Todas as imagens produzidas pelo telescópio 
maior usado na cidade cearense estavam borra-
das ou fora de foco. “Isso possivelmente ocorreu 
porque o Sol aqueceu seu arranjo de espelhos, 
desregulando-os”, sugere o físico Ramachrisna 
Teixeira, da USP. A partir da análise desse mate-
rial sabidamente de qualidade inferior, a equipe 
de Sobral encontrou uma forma de medir o desvio 
da luz e chegou a uma deflexão de 0,86 segundo 
de arco na trajetória da luz das estrelas fotogra-
fadas. O valor calculado estaria alinhado com as 
projeções baseadas na teoria gravitacional de 
Newton. No entanto, devido à precariedade das 
imagens, o valor da deflexão obtida a partir dos 
registros do telescópio maior foi desconsiderado 
na análise final dos britânicos.

018-027_CAPA EclipseSobral_278.indd   23 28/06/19   15:10



24  |  abril DE 2019

Eclipse  visto no ceará também foi observado por 

expedições científicas do Brasil e dos Estados unidos

À sombra  
dos britânicos

d
uas expedições menos conhe-
cidas acompanharam a equipe 
britânica em suas observações 
do eclipse do Sol em Sobral 

em 29 de maio de 1919. Uma delas era 
formada por brasileiros, entre eles Lélio 
Gama, Domingos Fernandes da Costa, 
Allyrio Hugueney de Mattos e Teófilo 
Lee. A equipe, chefiada pelo astrônomo 
Henrique Charles Morize, diretor do 
Observatório Nacional (ON), no Rio de 
Janeiro, desembarcou em Sobral no dia 9 
de maio daquele ano. O objetivo era fazer 
observações espectroscópicas da coroa 
solar por meio da produção de placas 
fotográficas semelhantes às produzidas 
pela equipe de Greenwich. “Mais do que 
isso”, explica Carlos Veiga, da Coorde-
nação de Astronomia e Astrofísica do 
ON, “Morize queria demonstrar aos pes-
quisadores estrangeiros a competência 

científica dos brasileiros, assim como da 
instituição da qual era o diretor”.

Os astrônomos brasileiros instalaram 
seus equipamentos em uma praça em 
frente à igreja do Patrocínio, distante do 
local reservado aos britânicos. A praça 
hoje abriga o Museu do Eclipse, inau-
gurado em 29 de maio de 1999 em meio 
às comemorações dos 80 anos da obser-
vação do fenômeno na cidade cearense. 
Desde 2014, devido a problemas em suas 
instalações, o museu se encontra fecha-
do. Sua reabertura está prevista para o 
início de maio, às vésperas das come-
morações do centenário do eclipse. A 
instituição reúne réplicas dos planetas e 
satélites naturais do Sistema Solar, além 
de fotos do evento de 1919 e vídeos com 
conteúdo científico e astronômico.

Várias placas de vidro foram tiradas 
sucessivamente pelos brasileiros a partir 

Principais membros  
das expedições que foram 
ao ceará (a partir do 3º da 
esq.): o norte-americano 
Wise, o brasileiro morize e 
os britânicos davidson e 
crommelin

de câmeras acopladas aos telescópios, 
registrando o Sol e a posição das estrelas 
próximas à sua borda. Algumas delas fo-
ram resgatadas e restauradas por pesqui-
sadores do ON em 2015. As placas, que 
medem 24 centímetros (cm) por 18, e 9 
cm por 12, são cobertas por uma emulsão 
com sais de prata sensíveis à luz. Foram 
encontradas em caixas na biblioteca do 
ON. Após a restauração, elas foram digi-
talizadas e disponibilizadas na internet 
(bit.ly/2D2hxlW).

“Infelizmente, nada se concluiu das 
imagens produzidas pelos brasileiros”, 
destaca Veiga. A astronomia era um cam-
po incipiente no Brasil àquela época. “Não 
houve condições de extrair nenhuma in-
formação relevante das placas produzi-
das, de modo que a participação brasileira 
acabou se restringindo ao apoio logístico 
à equipe inglesa e alguns levantamentos 
climáticos”, comenta o pesquisador.

A outra equipe que acompanhou o 
eclipse em Sobral era formada pelos 
cientistas Daniel Maynard Wise e An-
drew Thomson, do Departamento de 
Magnetismo Terrestre do Instituto Car-
negie, em Washington, nos Estados Uni-
dos. Eles estudaram efeitos do eclipse no 
campo magnético da Terra e a eletrici-
dade atmosférica. n R.o.A A
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Pesquisador está lançando livro sobre o eclipse 
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Astrofísico e historiador da 

ciência diz que, sem a 

observação do fenômeno na 

cidade cearense, os resultados 

de 1919 provavelmente  

teriam sido inconclusivos

A importância 
de Sobral

N
o início dos anos 2000, o astrofísico 
e historiador da ciência irlandês Da-
niel Kennefick, hoje na Universidade 
de Arkansas, juntou-se à equipe do 

Einstein Papers Project, uma enorme emprei-
tada iniciada em 1986 e em andamento até 
hoje, coordenada por pesquisadores do Insti-
tuto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) que 
envolve a publicação comentada de milhares 
de escritos, científicos ou não, como cartas 
e outros documentos, redigidos por Albert 
Einstein (1879-1955). Ele entrou no projeto 
quando estavam editando o volume referente 
a 1919, ano do eclipse solar total que forneceu 
a primeira prova experimental de que a teoria 
geral da relatividade estava correta. Ao conhe-
cer os documentos da época, percebeu que, de 
vez em quando, algum autor fazia uma alega-
ção que já ouvira antes, mas à qual não dera 
muita atenção. O astrônomo britânico Arthur 
Eddington (1882-1944), que coordenou uma 
das duas expedições britânicas que observou 
o fenômeno celeste (a da ilha do Príncipe, na 
África), seria um grande defensor das ideias 
de Einstein e, por isso, teria favorecido deli-

beradamente a interpretação de que a luz das 
estrelas se curva, de acordo com os cálculos 
da teoria da relatividade, e não como previra 
a teoria da gravidade de Newton.  

Kennefick se interessou por essa questão 
e, ao lado de seu trabalho como físico teóri-
co da área de ondas gravitacionais, resolveu 
pesquisá-la a fundo. Nos últimos anos, visitou 
arquivos britânicos, para consultar escritos e 
cartas da época. O resultado desse trabalho 
está no livro No shadow of a doubt: The 1919 
eclipse that confirmed Einstein’s theory of re-
lativity, que será lançado em inglês pela edi-
tora da Universidade de Princeton no final 
de abril. Nesta entrevista, o astrofísico conta 
detalhes das duas expedições, refuta a tese de 
que Eddington favoreceu Einstein e assinala 
que, sem os dados de Sobral, o eclipse de 1919 
não teria sido útil para confirmar as previsões 
da relatividade geral. 

Por que a atuação de Eddington na análise 
dos dados do eclipse de 1919 ainda gera al-
guma controvérsia, sobretudo em círculos 
acadêmicos? 

ENtREvIStA dAniEl kEnnEFick 

No shadow of  
a doubt
daniel kennefick
Princeton 
university Press 
416 páginas 
us$ 20,00
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com sua expedição a Sobral, mandou 
dois assistentes. Eddington participou da 
expedição à ilha do Príncipe. Como seus 
assistentes tinham morrido na Primeira 
Guerra Mundial, levou também um fa-
bricante de relógios que trabalhava nos 
instrumentos do laboratório.

Por que Dyson não participou de ne-
nhuma das expedições?
Ele nunca disse por que não participou, 
mas há duas explicações prováveis. A 
razão mais provável é que houve uma 
reunião muito importante no verão de 
1919 que fundou a União Astronômica 
Internacional, que até hoje é a principal 
organização internacional de astrôno-
mos. Ele participou da reunião e se tor-
nou um dos principais líderes da área. 
Dyson queria estar nesse encontro. Além 
disso, havia pouca gente no observatório 
de Greenwich, em razão da guerra de 
1914-1918, e ele achava que não pode-
ria se ausentar. Provavelmente foi uma 
combinação dos dois motivos.

As razões alegadas para descartar os 
dados do telescópio maior usado em 
Sobral são razoáveis?
Acho que sim. Não é verdade que eles só 
descartaram os dados desse telescópio 
depois de terem obtido um resultado 
para a deflexão da luz que não batia com 
a teoria de Einstein. Consultei as anota-
ções de Davidson, assistente de Dyson 
que esteve em Sobral. Elas foram feitas 
um ou dois dias depois do eclipse. David-
son dizia que tinham revelado as placas 
do telescópio maior e que elas pareciam 
horríveis, que não conseguiriam extrair 
muita informação delas. Logo de cara, 
eles sabiam que algo tinha dado errado 
nas observações com esse instrumento. 
Ficaram desapontados e essa situação 
serviu de base para a tomada de decisão, 
mais tarde, de descartar essas medições.

E os dados obtidos na ilha do Príncipe? 
Qual o peso deles no veredicto final?
Esses dados foram usados, mas não eram 
considerados bons. Nesse caso, o proble-
ma não se deveu ao mau funcionamento 
do telescópio, mas à presença de nuvens 
no momento do eclipse. Eles não teriam 
conseguido fazer nenhuma afirmação 
de maior impacto se contassem apenas 
com os dados de Príncipe. Sem Sobral, 
não teriam conseguido chegar a uma 
conclusão. 

Observatório de Greenwich. Ambos sa-
biam da importância do eclipse de 1919. 
Eles organizaram os trabalhos, mas as 
expedições atuaram de forma separa-
da. Em 1919, cada um deles era diretor 
de um observatório inglês: Dyson, de 
Greenwich, e Eddington, do observa-
tório da Universidade de Cambridge. 
Estavam em posições que permitiam ter 
expedições próprias. Dyson não viajou 

Eddington era defensor da teoria da rela-
tividade no Reino Unido e acabou se tor-
nando o cientista mais famoso associado 
à observação do eclipse de 1919. Alguns 
astrofísicos e historiadores dão a enten-
der que ele teria deliberadamente favo-
recido as ideias de Einstein ao analisar os 
dados do eclipse. Felizmente, esse tipo 
de alegação não ganhou muito espaço 
entre o público não especializado. Mas 
no site da loja virtual Amazon é possível 
ler comentários de leitores leigos sobre 
algumas obras que reiteram esse tipo de 
crítica a Eddington. Além disso, de forma 
injusta, o papel de Frank Dyson [1868-
1939], que era o astrônomo real do Reino 
Unido e foi o principal organizador das 
expedições, tem sido negligenciado. Ed-
dington não esteve envolvido de maneira 
alguma com os dados de Sobral. Além 
de não ter estado no Brasil, e, portanto, 
não ter participado da produção desses 
registros, ele não fez a análise dos dados 
dessa expedição. Isso esteve a cargo de 
pessoas do Observatório de Greenwich, 
basicamente Dyson, que era o diretor, e 
seus subordinados.  

É correto dizer que as duas expedições 
britânicas, a de Sobral e a da ilha do 
Príncipe, atuaram de forma indepen-
dente, ainda que coordenada?
Sim. Dyson e Eddington se davam bem, 
tinham uma relação amigável. Por um 
tempo, antes de 1919, Dyson foi chefe 
de Eddington quando este trabalhou no 

As expedições 
posteriores  
não conseguiram 
melhorar  
de forma 
significativa a 
precisão das 
medidas de 1919

vista aérea do museu do Eclipse, em sobral, inaugurado em maio de 1999 e fechado desde 2014

1

018-027_CAPA EclipseSobral_278.indd   26 28/06/19   15:10



PESQUISA FAPESP 278  |  27

O fato de Eddington ter ido para Prín-
cipe, e não para Sobral, pode ser inter-
pretado como um indício de que a ex-
pedição para a África era vista como 
mais importante do que a de Sobral?
Os britânicos tinham medo do mau  
tempo. Por isso, pensaram em ir a dois 
lugares para minimizar esse risco. As-
sim aumentariam a chance de sucesso 
da empreitada. Acho que basicamente 
foi isso que os levou a escolher dois lu-
gares. Eles provavelmente viriam para 
o Brasil de qualquer jeito. Eles tiveram 
problemas em encontrar um lugar para 
observar o eclipse na África. A maior 
parte do continente em que o eclip-
se seria visível estava na floresta do 
Congo, inacessível para eles. Em 1912,  
Eddington tinha observado um eclip-
se no Brasil. Sobral era um dos poucos 
lugares na rota visível do eclipse que 
tinha clima relativamente seco – e isso 
aumentava a chance de experimentarem 
bom tempo lá.   

Por que os dados do eclipse de 1919 de-
moraram anos para ser totalmente acei-
tos pelos cientistas?
Não diria que outros cientistas, sobre-
tudo os astrônomos, não acreditassem 
nos dados, penso que eles achavam que 
as medições tinham de ser confirmadas 
por outros registros. É um comporta-

O que você viu de interessante nos ar-
quivos britânicos das expedições?
Vi cartas que Eddington mandou para a 
casa de sua mãe, anotações das reuniões 
do comitê que organizou as expedições. 
Mas o mais importante foi ter tido acesso 
à análise dos dados produzida pelo time 
de Dyson. Eles mantiveram registros 
dos dados e dos seus cálculos. Assim, 
pude ver como eles fizeram as análises 
e chegaram a sua importante conclusão 
de rejeitar os dados do telescópio maior 
usado em Sobral.  

Esse tipo de dado não estava disponível 
para a expedição de Eddington à ilha 
do Príncipe?
Infelizmente, por alguma razão que des-
conheço, nenhum dado dessa expedição 
sobreviveu. As placas fotográficas foram 
perdidas. Falei com muitos arquivistas 
e ninguém sabe dizer o que aconteceu. 
A perda deve ter ocorrido há mais de 50 
anos. As placas de Sobral sobreviveram 
e foram usadas em uma reanálise dos 
dados do eclipse feita por outros pes-
quisadores em 1979. Mas eu nunca as 
vi. Falei com alguns astrônomos sobre 
isso. Eles dizem que, depois de 1979, as 
placas de Sobral teriam sido mudadas 
de lugar e ninguém sabia dizer onde 
exatamente estão. Devem estar no meio 
de outras placas. n Marcos Pivetta

mento típico da ciência, que não de-
ve simplesmente aceitar a palavra de 
alguém sobre algo. Em circunstâncias 
normais, os cientistas tentam reprodu-
zir imediatamente um resultado que 
seja muito importante. Mas, no caso da 
teoria de Einstein, era preciso esperar 
pela ocorrência de outro eclipse para 
tentar fazer isso. Essa particularidade 
torna essa situação especial. Foi preci-
so esperar anos para tentar fazer novas 
medições. Isso acrescentou uma certa 
dramaticidade à situação. Apesar de 
terem confirmado os dados de Dyson 
e Eddington, as expedições posteriores 
não conseguiram melhorar de forma 
significativa a precisão das medidas. 

Einstein realmente não interferiu nas 
conclusões finais de Dyson e Eddington?
Ele não se comunicou com nenhum dos 
astrônomos ingleses, nem mesmo com 
Eddington, que mais tarde veio a conhe-
cer razoavelmente bem. Pelos meios de 
comunicação, Einstein sabia que os bri-
tânicos tinham saído em uma expedição 
para tentar provar sua teoria. Einstein 
não era astrônomo, nunca se envolveu 
nesse tipo de medida. Mas ele estimu-
lava as pessoas a tocarem esse tipo de 
empreendimento e até ajudou a levan-
tar dinheiro para uma expedição alemã 
antes de 1919.  

Os britânicos 
Eddington e dyson, 
coordenadores  
das expedições  
para a ilha do 
Príncipe e sobral
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