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RESUMO 

 

O nome de Albert Einstein é, sem dúvidas, um dos mais conhecidos e divulgados no 

campo científico. Para além da teoria da relatividade e contribuições no campo teórico 

amplamente conhecidas, o físico também obteve reconhecimento por seu 

posicionamento sociopolítico. Einstein trocou cartas com crianças de todo o mundo, 

respondendo a questionamentos diversos, que iam desde curiosidades sobre sua vida, a 

demonstrações de admiração e dúvidas sobre fenômenos físicos. Este contato com os 

pequenos pode ser percebido como uma importante contribuição da ciência para a 

comunidade não acadêmica, visto que um dos cientistas mais renomados da história 

dedicou tempo para se comunicar com pessoas no início do processo de descobrimento 

da vida como um todo utilizando-se de um recurso de ampla circulação na época: as 

cartas. Boa parte destes documentos pode ser consultada no livro “Querido profesor 

Einstein: correspondencia entre Albert Einstein y los niños” e na edição de junho de 

2005 da Revista Ciência Hoje das Crianças. Estes materiais são precisamente o corpus 

desta pesquisa. Partindo do corpus mencionado, a metodologia adotada é a Pesquisa 

Documental, na qual foram selecionadas para a análise 12 cartas em que Einstein 

respondeu aos pequenos. Assim, o objetivo central da pesquisa consiste em analisar a 

dialogia no discurso de Einstein dirigido às crianças, adotando a perspectiva dialógica 

bakhtiniana. Nas análises foi possível observar aspectos da dialogia de Einstein em cada 

carta escrita pelo físico, e de acordo com o contexto e com a temática das missivas. 

Além do mais, a maneira como ele estruturou o seu diálogo com os pequenos pode ser 

considerada um exemplo da afeição que tinha pela infância, do seu posicionamento 

sobre assuntos diversos, da responsabilidade social do cientista e de possibilidades de 

divulgação cientifica para crianças.  

 

Palavras-chave: Cartas; Dialogia; Albert Einstein; Crianças



 
 

ABSTRACT  

 

The name Albert Einstein is, without a doubt, one of the best known and publicized in 

the scientific field. In addition to the theory of relativity and contributions in the 

theoretical field, widely known, the physicist was recognized for his sociopolitical 

positioning. Einstein also exchanged letters with children from all over the world, 

answering various questions, ranging from curiosities about his life, expressions of 

admiration and doubts about physical phenomena. This contact with the little ones can 

be seen as an important contribution of science to the non-academic community, since 

one of the most renowned scientists in history, took time to communicate with people at 

the beginning of the process of discovering life as a whole, using letters, a widely 

circulated resource at the time. A good part of these documents can be consulted in the 

book “Querido profesor Einstein: Correnpondencia entre Albert Einstein y los niños” 

and in June 2005 edition from Revista Ciência Hoje das Crianças, and these materials 

are precisely the corpus of this research. Based on the aforementioned corpus, the 

methodology adopted is the Documentary Research, in which 12 letters that Einstein 

replied to the little ones were selected for analysis. To this end, the main objective of the 

research is: To analyze the dialog in Einstein's speech to children, adopting the 

Bakhtinian dialogic perspective. Thus, in the analysis, aspects of Einstein's dialog are 

observed in each letter written by the physicist, according to the context and theme of 

the letters. Furthermore, the way the physicist structures his dialogue with the little ones 

is an example of the affection he had for childhood, his position on different subjects, 

the scientist's social responsibility and possibilities of scientific dissemination to 

children. 

 

Keywords: Letters; Dialogy; Albert Einstein; Children 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista que toda criação e produção científica possui um propósito, a 

divulgação dos saberes científicos se torna tão importante quanto a própria ciência, pois 

é a partir da disseminação das práticas científicas que a população pode se apropriar dos 

conhecimentos e benefícios gerados nas mais diversas áreas. Neste sentindo, nota-se 

que existe atualmente um esforço para divulgar a vida e obra dos cientistas nas 

diferentes mídias sociais, levando-se em consideração que alguns nomes são marcos 

históricos, tanto pela relevância social dos trabalhos prestados à sociedade quanto pela 

peculiaridade na comunicação com o público. 

 Um desses nomes, sem dúvida, é o do físico Albert Einstein, que, com suas 

teorias, possibilitou que a humanidade repensasse os fenômenos da natureza por meio 

dos seus estudos sobre o comportamento dos átomos e moléculas e da movimentação da 

luz (PIMENTEL, 2005). Ainda em vida, Einstein tinha prestígio em razão dos 

conhecimentos científicos e personalidade “atípica” para um cientista da época. Até 

hoje, a vida e a obra desse cientista se perpetuam em artigos, livros, filmes, jornais 

(ROQUÉ, 2007). Para além do espaço acadêmico, sua imagem é popularmente utilizada 

entre admiradores de seu trabalho e da ciência, expressa em camisas, pôsteres, canecas, 

agendas etc. Ademais, inúmeras instituições, como escolas e hospitais, carregam seu 

nome em todo o mundo.  

Durante a sua vida, além de teorias e ideias que impactaram o cenário político e 

social mundial, o físico também trocava correspondências com crianças de inúmeros 

países, nas quais respondia a questionamentos científicos e da vida cotidiana. Para ter 

acesso a algumas destas cartas, pode-se consultar a revista Ciência Hoje das Crianças, 

edição especial de junho de 2005, sobre o físico. Um compilado desses registros está 

disponível também no livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert 

Einstein y los niños”, que possui prólogo de Evelyn Einstein e foi organizado pela 

pesquisadora Alice Calaprice. O livro apresenta correspondências que o físico recebeu e 

enviou às crianças em quantidade e conteúdo mais substanciais, se comparado a outras 

fontes importantes. Esses materiais são precisamente o corpus desta pesquisa. 

Algumas marcas presentes nas correspondências merecem destaque. Em 

primeiro lugar, destaca-se a maneira de escrever do cientista. Na maioria das 

correspondências é possível observar o humor, o uso de analogias e a tentativa de 

aproximação com o leitor como traços recorrentes nos registros. A importância que 
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Einstein dá às perguntas das crianças e o diálogo que estabelece com elas diz sobre a 

maneira como seu pensamento se destacava no contexto histórico em que vivera, tanto 

sobre os diversos assuntos discutidos nas cartas como na própria maneira como 

desenvolve seu diálogo com os pequenos. Einstein não atribui a função de responder as 

cartas a nenhum funcionário: ele é autor de todas as correspondências, sem expressar, 

em sua escrita, definições e explicações acabadas. Ao contrário, suas missivas 

representam um trabalho de compreender o ponto de vista de cada criança, de maneira a 

estimulá-las a chegar às próprias conclusões, mediante as informações que receberam.  

Quando iniciamos esta pesquisa, nossa primeira missão foi a de escolher um 

tema que nos fosse instigante e compatível com nossa visão sobre a educação. Com 

sorte, eu e a professora e orientadora Sheila temos posicionamentos parecidos e, quando 

ela me propôs a pesquisa de cartas escritas por Einstein e destinadas às crianças, eu 

aceitei de imediato. Mesmo antes de ter visto os exemplares, ou mesmo de saber o tema 

discorrido neles, acreditei que, pelo renome e pela importância de Einstein no meio 

científico e cultural, trazer à tona o fato de ter dedicado parte do seu tempo para se 

comunicar com os pequenos, principalmente em meados do século XX, era algo não só 

notável como importante. Este fato se confirmou após o contato com as cartas, pela 

postura que o físico adotou enquanto cientista, podemos observar uma responsabilidade 

social e até mesmo educadora, além do seu olhar afetuoso para com a infância. 

 Particularmente, sempre me senti com a incumbência de compartilhar meus 

conhecimentos e fazer pesquisa de forma que atendesse à Educação Básica e às pessoas 

ao meu entorno que não circulam pelo ambiente acadêmico. Esse dever, que também é 

uma satisfação, vem primeiro por escolher ser educadora e por ser uma das primeiras 

pessoas da minha família a se formar no Ensino Superior por uma Universidade 

Federal, e a primeira a ingressar no Mestrado. Hoje vejo, nas correspondências de 

Einstein às crianças, um exemplo de retorno social aparentemente simples, mas efetivo 

e possível, que um cientista, no ápice de sua carreira e desenvolvimento acadêmico, 

pode proporcionar às pessoas que estão no início de sua trajetória educativa e da própria 

vida. 

Dessa maneira, falar sobre Einstein enquanto divulgador de ciência às crianças, e 

com isso, pensar sobre a maneira como ele escolheu dialogar com elas, torna-se 

relevante em meio a uma explosão de discursos anticiência e a um panorama histórico 

no mundo (e principalmente no Brasil) de desigualdade de acesso à informação.  
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Cumpre ressaltar que esta pesquisa se iniciou em meio a um contexto de 

pandemia que modificou a maneira como as pessoas de todo o mundo se relacionam e 

estruturam sua rotina. Junto a isso, ocorre uma forte e ansiosa tentativa de busca de cura 

para a doença (COVID 19), causada pelo popularmente chamado coronavírus, que está 

circulando e matando milhões de pessoas em todo o mundo. Em face desse cenário, 

eclodiram na sociedade inúmeras discussões e pesquisas voltadas para o meio científico, 

colocando à mostra saberes e opiniões de variadas ordens.  

Durante a pandemia, o discurso científico recebeu maior atenção, embora, em 

contrapartida, a sua importância e veracidade tem sido colocada em questão a todo o 

tempo: “vários inquéritos realizados revelam a crescente confiança das pessoas no 

trabalho de cientistas e especialistas em saúde, num contexto também marcado pelo 

aumento de informações falsas ou erradas sobre o vírus” (SANTOS, 2021, p. 173). 

Santos, que é cientista da área de sociologia, releva que esta propagação das chamadas 

fake news é bastante perigosa e pode ser letal. Para que haja um maior acesso aos 

conhecimentos verdadeiramente produzidos e comprovados pela ciência, é necessário 

que haja uma parceria entre os cientistas e as pessoas que serão diretamente afetadas 

pelos seus estudos, pois só assim a comunidade não científica terá acesso a dados 

confiáveis e poderá usufruir dos benefícios da ciência de forma consciente e precisa. 

Nesse sentido, Santos (2021) destaca uma necessidade de permitir não só que as pessoas 

tenham conhecimento do que a ciência produz, como também de compreender que 

existem divergências na sua produção e que a ciência pode e deve ser refutada, 

analisando não só seu produto, mas as possíveis motivações políticas e econômicas que 

as cercam. Assim, compreender a ciência é compreendê-la como um todo pertencente a 

uma organização social. 

Pensando nas questões levantadas até aqui, é que compreendemos que notar a 

relevância que alguém com a visibilidade de Einstein dava a se comunicar com crianças 

de todo o mundo por meio de um veículo milenar, como as cartas, permite conjecturar 

possibilidades de diálogo, não só com os pequenos, mas também com diversas pessoas 

que possuem pouco acesso à informação. Além disso, compreender a dialogia presente 

em suas correspondências viabiliza uma reflexão sobre o papel do cientista e da 

academia para a divulgação de seus estudos ao público que não costuma ser seu alvo.  

Os aspectos elencados acima, assim como a análise de todas as correspondências 

que serão apresentadas nesta pesquisa, só foram possíveis devido a cada palavra 

impressa em cada uma das cartas respondidas por Einstein. Palavras estas que 
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constituem diálogos entre pessoas específicas, que viveram em contextos sócio-

históricos específicos, compondo assim aspectos que permitem com que possamos ter 

uma compreensão do que foi dito e suas possíveis motivações e intenções (BAKHTIN, 

1997). É seguindo esta linha de raciocínio, que em nosso diálogo com as cartas, nos 

interessa enquanto questão central: analisar a dialogia no discurso de Einstein dirigido 

às crianças e enquanto objetivos específicos: Identificar a entonação que Einstein utiliza 

em seu enunciado; Descrever o processo estilístico da enunciação presente nas cartas de 

Einstein às crianças; Indicar a posição exotópica de Einstein nas cartas direcionadas às 

crianças e Apontar a composição temática das cartas. Objetivos estes, que igualmente, 

dão luz às categorias de análise das cartas selecionadas.  

Para tal, esta pesquisa se baseia principalmente nas contribuições de Bakhtin 

(1997), e suas ideias sobre a dialogia; nos estudos de Castro (2009) e Silva (2002), 

acerca do gênero carta pessoal; e de Medeiros e Medeiros (2006) e Calaprice (2002), 

para compreensão da vida e feitos de Albert Einstein. Neste sentido, este estudo é de 

cunho documental, compreendendo as cartas de Einstein às crianças como documentos 

que materializam a maneira como Einstein se comunicou com as crianças, e os tópicos 

que se seguem serão organizados em capítulos que evidenciam o referencial teórico 

utilizado, a saber: no primeiro capítulo, apresentamos aspectos da teoria bakhtiniana que 

contribuem para a compreensão da dialogia presente nas correspondências de Einstein 

às Crianças; no segundo capítulo, nos voltamos para o estudos das cartas buscando 

evidenciar aspectos de um gênero textual e elucidar suas funções sociais e 

possibilidades de relação entre correspondentes; no terceiro capítulo, o destaque é para 

um breve panorama da vida Einstein. Já no quarto capítulo apresentamos os caminhos 

da pesquisa, no qual exploramos o seu corpus, bem como o critério de seleção e de 

análise das cartas. No quinto e último capítulo apresentamos e analisamos todas as 

correspondências selecionadas a partir dos objetivos traçados. Por fim, nas 

Considerações Finais, apresentamos a sistematização dos aspectos que permitem 

compreender a dialogia das cartas de Einstein às crianças.   
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1 O DIALOGISMO EM BAKHTIN  

  

 A teoria bakhtiniana é vasta e contribui para esta pesquisa na compreensão da 

dialogia, da relação dos sujeitos com o outro e na importância de cada palavra 

empregada em um discurso. Sem a pretensão de apresentar toda a vastidão de sua obra e 

compreendendo os objetivos deste estudo, iremos explanar sobre alguns conceitos 

desenvolvidos por Bakhtin que permitem a reflexão e a análise da dialogia presente nas 

cartas de Einstein às crianças.  

 

1.1 O outro e suas vozes na dialogia   

 

Para Bakhtin (1997), é a partir da palavra que cada ser humano se revela como 

tal, visto que as escolhe de acordo com o que deseja mostrar de si e com o que pensa 

para o outro, fazendo, dessa forma, com que o discurso seja visto como inerente ao 

homem e que toda comunicação seja social. Para filósofo russo, o conceito de língua e 

de linguagem não é linear, pois é preciso ser analisado e levado em consideração suas 

diversas manifestações e significados. Dessa forma, na teoria bakhtiniana, a linguagem 

é heterogênea e sua análise não pode se dar apenas no âmbito da linguística e da 

gramática, mas sim em seus contextos semânticos, metalinguísticos. Com isso, destaca 

ainda que, em uma análise dialógica, é impossível tentar limitar os sentidos da 

linguagem, sendo necessária a compreensão da existência de múltiplos significados no 

que é dito e também naquilo que fica subentendido, sem que tenha sido falado. A 

respeito do uso e estudo das palavras, o autor reflete: 

 

De que é composto o mundo em que vivemos, agimos, criamos? De 

matéria e de psiquismo? De que é composta a obra de arte? De 

palavras, orações, capítulos, ou será que de páginas, de papel? No 

contexto da atividade criadora do artista, todos esses elementos não 

ocupam o primeiro lugar - vêm em segundo e não determinam essa 

atividade, mas são determinados por ela. Isso não equivale a contestar 

o direito de estudar tais elementos, mas equivale simplesmente a 

recolocá-los nos respectivos lugares quando se trata de apreender a 

criação enquanto tal (BAKHTIN, 1997, p. 208). 

 

Dessa maneira, segundo Bakhtin (1997), toda língua existente e toda linguagem 

desenvolvida possuem, inevitavelmente, um caráter dialógico. Isso ocorre porque o 

autor considera que tudo o que é dito por alguém possui influência direta da 
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comunicação que estabeleceu com outras pessoas. Dessa forma, se pensa de acordo com 

o que se viveu ao longo da vida interagindo com outras pessoas. Logo, tudo o que é dito 

possui a presença destes múltiplos discursos vivenciados.  

Necke e Melo apontam que “é importante afirmar que a teoria de Bakhtin se 

constituiu a partir de uma perspectiva global da realidade, compreendendo o sujeito 

como um elemento ativo no processo de comunicação e um conjunto de relações sócio-

históricas” (NECKE; MELO, 2017, p. 7). 

 

É justamente a partir dessa perspectiva acerca da linguagem que 

Bakhtin constitui o conceito de dialogismo, cujo sentido genérico 

pode ser interpretado como o fenômeno que inaugura a natureza 

interdiscursiva da linguagem, uma vez que o autor vislumbra o 

diálogo como um processo permanente, por vezes conflituoso e nem 

sempre simétrico, existente entre os discursos que configuram uma 

comunidade, uma cultura e uma sociedade (NECKE; MELO, 2017, p. 

8). 

 

Juntamente ao conceito de dialogia há o de enunciado, que segundo Necke e 

Melo (2017), é visto por Bakhtin como uma unidade de comunicação que permite 

perceber as interações reais dos sujeitos. Dessa forma, para os autores, Bakhtin rompe 

com a ideia de que a comunicação se baseia apenas em emissor-mensagem-receptor, e 

amplia as possibilidades de interação, embasadas na constituição social e 

consequentemente dialógica dos enunciados. É nesse sentido que a linguagem passa a 

ser vista como permeadora de todas as relações humanas e não puramente gramatical, 

fazendo com que seja dinâmica e mutável, assim como são as trocas entre os sujeitos ao 

longo do tempo e dos ambientes em que circulam. Dito isto, Bakhtin (1997) considera 

que o dialogismo é o movimento de criação de sentido entre dois enunciados, não 

necessariamente em uma conversa presencial e direcionada, mas em todos os discursos, 

independentemente de sua abrangência. Com isso, o diálogo é percebido como um 

exercício de compreensão.  

Bakhtin (1997) denota, assim, a importância da palavra, visto que toda palavra 

tem um sentido, mesmo que seja dita ou pensada no íntimo de alguém, de maneira 

monológica. Isso ocorre porque a maneira como alguém vê, interpreta e expressa sua 

concepção de determinado conceito ou objeto está relacionada com os simbolismos que 

esta pessoa construiu ao longo da vida, ao se relacionar com outras pessoas que 

expressaram opiniões sobre aquilo, nas diversas variações que a linguagem possui, 

assim fazendo com que toda palavra esteja interligada ao sentido de outra(s) palavra(s). 



7 
 

 

Com isso, todo enunciado, toda palavra, e mesmo todo pensamento é dialógico. 

Assim, Bakhtin (1997) evidencia que a língua deve ser observada enquanto totalidade. 

As palavras que qualquer indivíduo menciona devem ser vistas de acordo com sua 

globalidade, enquanto imbricadas de sentidos e pronunciadas de maneira diversa, de 

acordo com o contexto, e não em seu caráter puramente gramatical. Dessa forma, todo 

enunciado é memória e repetição de outros já vividos, construindo algo novo a partir 

disso. Esse entendimento permite com que enunciados sejam estudados, pois, embora 

seja sempre novo, é, ao mesmo tempo, uma reprodução de diálogos anteriores. É 

também por isso que os discursos são históricos, no sentido de serem frutos de tantos 

outros, tornando-se resultantes e resultados de pensamentos e de práticas sócio-

históricas. Sobre a importância da concepção social e dialógica dos enunciados, Bakhtin 

diz que: 

 

A indeterminação e a confusão terminológicas acerca de um ponto 

metodológico tão central no pensamento lingüístico resultam de um 

menosprezo total pelo que é a unidade real da comunicação verbal: o 

enunciado. A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos 

enunciados de um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O 

discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um 

sujeito falante e não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que 

sejam o volume, o conteúdo, a composição, os enunciados sempre 

possuem, como unidades da comunicação verbal, características 

estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, fronteiras 

claramente delimitadas (BAKHTIN, 1997, p. 293). 

 

É nesta lógica que a dialogia ocorre, justamente quando um enunciador finaliza 

seu discurso e permite que seu receptor o compreenda e o responda. Isso ocorre porque 

o receptor também já conhece, em alguma proporção, aquele discurso com que está 

tendo um novo contato. Esta resposta é possível porque o enunciado dá às palavras um 

autor e, consequentemente, um sentido passível de réplica. Para Necke e Melo (2017), 

há, ainda, as vozes dos que reforçarão e reproduzirão as ideias empregadas em 

determinado discurso, assim como as que refutarão. Nesse ínterim, é relevante dizer que 

a discordância ou não aceitação do que é dito não elimina seu caráter dialógico, pois a 

interação, a compreensão ou não do que foi enunciado e a análise em uma perspectiva 

social e pessoal que leva a uma recusa do discurso feito a priori são características do 

processo dialógico do discurso. Além disso, a resposta consistirá em um novo 

enunciado, que possui todas as características básicas do primeiro, formado por 

múltiplas vozes, assim construindo sentido e permitindo nova resposta. Com tudo isso, 
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na concepção bakhtiniana, a dialogia é o estado real da linguagem, tendo em vista que 

todo enunciado é dialógico (BAKHTIN, 1997). 

Por conseguinte, na teoria de Bakhtin, percebe-se de maneira constante a 

presença do outro no processo da criação e do entendimento do discurso. O outro está 

sempre presente na linguagem. A dialogia e a interatividade do discurso se constroem 

baseando-se na expectativa e na construção da resposta que terá no futuro. Quando 

alguém diz, constrói seu pensamento e sua fala esperando e presumindo a reação de 

quem receberá a informação. Dessa forma, é a partir do outro que se constrói o discurso 

e que o locutor compreende a si mesmo. Sobre isso, o Bakhtin aponta que: 

 

É nesse sentido que o homem tem uma necessidade estética absoluta 

do outro, da sua visão e da sua memória; memória que o junta e o 

unifica e que é a única capaz de lhe proporcionar um acabamento 

externo. Nossa individualidade não teria existência se o outro não a 

criasse (BAKHTIN, 1997, p. 54). 

 

 Dessa forma, mesmo que o outro não esteja fisicamente presente, sempre estará 

lá, de modo interno ou externalizado. A respeito disso, o autor reforça sua concepção de 

que: 

 

O papel dos outros, para os quais o enunciado se elabora, como já 

vimos, é muito importante. Os outros, para os quais meu pensamento 

se torna, pela primeira vez, um pensamento real (e, com isso, real para 

mim), não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da 

comunicação verbal. Logo de início, o locutor espera deles uma 

resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo enunciado se 

elabora como que para ir ao encontro dessa resposta. O índice 

substancial (constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, 

de estar voltado para o destinatário (Ibidem, p. 320). 
  

Bakhtin (1997) considera que nos enunciados sempre estarão presentes vozes de 

outras pessoas e que o enunciador pode expressá-las de forma direta, referenciando seu 

inspirador, ou de maneira indireta, dizendo com suas palavras o que compreendeu de 

outra(s) voz(es) sem indicar que aquela ideia não é exclusivamente sua. Estas vozes 

podem ser manifestadas na fala do outro em diversos contextos, por diferentes motivos 

e em gêneros textuais variados. A voz do outro está presente no artigo de opinião, na 

voz do narrador de um romance, na releitura de um poema, no próprio poema, nas 

conversas informais cotidianas etc. Todo discurso que trata de duas ou mais pessoas, e 

até mesmo aquele que trata de uma única, demonstrando pontos de vista sobre si e o 
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mundo, estará inundado de múltiplas vozes. Como já dito, as maneiras como elas serão 

manifestadas são infinitas, mas sempre estarão presentes – não necessariamente em um 

contato face-a-face, embora sempre imbricadas nos pensamentos e discursos de cada 

um.  

Bakhtin (1997) explica que as vozes do discurso são, de maneira literal, tudo o 

que a pessoa ouviu e compreendeu ao longo da vida, sob as diversas manifestações 

morais, culturais, sentimentais, econômicas e sociais com que cada indivíduo percebe de 

forma voluntária e involuntária e à medida que vai se relacionando com seus pares. 

Tudo isso auxilia a construir o pensamento de uma pessoa e, consequentemente, ela os 

manifestará em seus discursos. Assim, as vozes presentes nele, junto às respostas 

verbais, gestuais e simbólicas, vão somando e formando novas vozes que constituirão o 

discurso não apenas de quem pronunciou, mas também de quem interagiu. A respeito 

disso, o autor indica que:  

 

Todo conjunto verbal, se for grande e criativo, constitui um sistema de 

relações marcado pela complexidade e pela pluralidade de seus níveis. 

Uma atitude fecunda para com a língua exclui a palavra separada da 

voz, a palavra da pessoa. Em cada palavra há vozes, vozes que podem 

ser infinitamente longínquas, anônimas, quase despersonalizadas (a 

voz dos matizes lexicais, dos estilos, etc.), inapreensíveis, e vozes 

próximas que soam simultaneamente (BAKHTIN, 1997, p. 353).  

 

 É esta multiplicidade de vozes que Bakhtin (1997) chamará de polifonia. Dentro 

dos estudos sobre a dialogia bakhtiniana também se encontram características do 

plurilinguismo quando se assume que, no discurso, há de forma direta ou indireta a 

presença e influência plural de manifestações semânticas e sociais. Essa premissa 

auxilia na compreensão de que não existe uma linguagem exclusiva ou detentora de 

qualquer tipo de verdade, visto que, dentro de um discurso e mesmo dentro de uma 

língua, estão presentes fatores diversos que a constituem, fechando espaço para 

concepções excludentes e que não consideram a diversidade presente em todas as 

camadas sociais – iniciando pela estruturação das formas de comunicação adotadas 

(língua/linguagem). Acerca dessas questões, Fiorin (2011), dirá que: 

 

O conceito de “polifonia” não se confunde com o de dialogismo. Esse 

termo, tomado da linguagem musical, em que significa o conjunto 

harmônico de instrumentos ou vozes que soam simultaneamente, 

indica a presença de novos e múltiplos pontos de vista de vozes 

autônomas, que não são submetidas a um centro. As vozes são 
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eqüipolentes, ou seja, elas coexistem, interagem em igualdade de 

posição. Nenhuma delas está submetida a um centro único, que dá a 

palavra final sobre os fatos. Ao contrário, as personagens são idéias e 

idéias inconclusas e, por isso, são personalidades inconclusas. Todas 

as consciências são autônomas e igualmente significantes (FIORIN, 

2011, p. 66). 

 

 Dessa forma, percebe-se, na polifonia, uma relação harmônica entre as vozes dos 

discursos, não no sentido de conformidade, mas em relação à capacidade de junção e 

coabitação dos discursos que constituem cada enunciado. Logo, a polifonia presente nos 

discursos também é dotada de um caráter histórico e social, o qual, por esse motivo, não 

pode ser mensurado ou limitado. O próprio Bakhtin (2011, p. 392) dirá que “o caráter 

inacabável do diálogo polifônico. São individualidades inacabáveis que travam 

semelhantes diálogos e não sujeitos psicológicos”, visto que as relações socioculturais 

também não são dimensionáveis, uma vez que se transformam e se multiplicam ao 

longo da história. 

  

1.2 Gênero e Estilo  

 

 Bakhtin (1997) declara que existem inúmeros enunciados que são 

constantemente produzidos, compreendidos e respondidos, todavia, aponta que é 

importante dizer que cada enunciado surge mediante um contexto específico, de acordo 

com as necessidades de interação que o enunciador possui em seu cotidiano, no âmbito 

do trabalho, religião, cultura, lazer etc. A partir destas situações, criam-se enunciados 

com características, objetivos e estilos em comum, formando-se assim os gêneros 

textuais. Sobre isso, o autor pontua que:  

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu 

estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e 

sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos 

(conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados 

pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 1997, p. 280). 
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Isso implica em um novo olhar para os gêneros, pois o filósofo os coloca não 

como ponto de análise gramatical, mas como estrutura social que está direta e 

indiretamente envolvida em todas as esferas da vida humana. Para se incluir diferentes 

textos dentro de uma mesma categoria de gênero textual não é preciso, portanto, que 

estejam falando de um assunto pontual, mas que se tenha uma certa padronização 

estilística e semântica, bem como uma função em evidência.  

Fiorin (2011), explicando os conceitos bakhtinianos, exemplifica o caso das 

cartas de amor, que não necessariamente tratarão de uma mesma situação amorosa, mas 

que têm o relacionamento entre casais como tema e função, além de estrutura estética 

semelhante. O autor ressalta ainda que as cartas precisam se localizar histórica e 

socialmente, e que por isso trazem informações sobre a data e o local em que foram 

escritas. As cartas se constituíram como gêneros textuais muito utilizados em décadas 

passadas, mas também são enunciados importantes para a compreensão de um contexto 

e da relação entre os escreventes. 

Para Bakhtin (1997), é importante compreender que os gêneros são produto dos 

enunciados que as pessoas emitem em suas diferentes interações sociais, mediados pela 

linguagem. Sua diversidade é infinita, assim como são incontáveis as possibilidades de 

interação e comunicação dentre os indivíduos.  

Outrossim, os gêneros também possuem grande fluidez entre si, o que não 

poderia ser diferente, sabendo-se que são resultado dos enunciados e das formas como 

os indivíduos procuram se comunicar uns com os outros. Dessa maneira, Bakhtin 

(1997) afirma que, se uma só pessoa circula por diferentes esferas sociais, 

consequentemente produz e se relaciona com diferentes gêneros em sua linguagem. 

Seguindo esta lógica, percebe-se que os gêneros são um tipo de enunciado. De forma 

semelhante, é a partir da correlação que enunciadores e receptores fazem de seus 

discursos o que torna possível entendermos essa categoria de análise. Dessa forma, os 

gêneros vão surgindo e se adaptando de acordo com a realidade de quem os enuncia, e 

vice-versa. 

Destarte, o domínio dos gêneros permite que alguém consiga se expressar e se 

fazer compreender nas diversas esferas sociais em que circula. Consequentemente, o 

não domínio de gêneros diversos dificulta ou até mesmo impossibilita a comunicação 

dentro de qualquer meio cultural, visto que os gêneros não são manifestados apenas por 

meio da escrita, mas em todas as variações que a linguagem possui, seja ela, oral, 

escrita, verbal ou não verbal. 
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A partir disso, sem quantificar ou limitar, Bakhtin (1997) traz à tona a existência 

dos gêneros primários e secundários, em que os primeiros são aqueles que resultam da 

interação cotidiana e que acontecem de forma mais simples e fluída, enquanto que os 

segundos dizem respeitos às interações mais complexas, envolvendo diferentes culturas, 

ideários e modelos socioeconômicos. Contudo, o autor admite que tamanha é a 

heterogeneidade dos discursos e dos gêneros, de forma que na construção espontânea 

dos discursos, os gêneros primários acabam por se vincular aos secundários. Isto ocorre 

porque as relações entre sujeitos são das mais diversas ordens, assim como os assuntos 

discutidos por eles. Um grupo de pessoas ou até mesmo um sujeito sozinho não pensa e 

não dialoga apenas sobre uma temática e por isso é impossível dizer que em 

determinada relação haverá apenas o uso de gêneros primários ou secundários.  

Por questões como essa, Bakhtin (1997) evidencia o cuidado para que não haja 

uma trivialização dos gêneros, devendo, para isso, atentarmo-nos em correlacionar a 

língua, as ideologias e a visão de mundo expressas em um enunciado, tanto por parte de 

quem o pronuncia quanto por quem o recebe. Sem isso, qualquer análise de discurso 

passará a ser puramente formalista e não explorará todas as nuances presentes na 

narrativa em questão. Bakhtin (1997) indica ainda que é preciso notar que alguns 

gêneros possuem uma estrutura mais rígida e outros são mais maleáveis, mas em sua 

filosofia, o autor demonstra que o fator de maior importância são as finalidades 

comunicativas que as pessoas e grupos culturais atribuem a eles, fazendo com que 

tenham uma identidade dialogal e permitam que seus enunciados se façam 

compreendidos em cada discurso que necessitarem fazer. 

A partir das reflexões elaboradas até aqui, torna-se importante ressaltar que 

Bakhtin (1997) considera não apenas as vozes sociais, mas também as manifestações de 

cada sujeito, permitindo uma análise dos discursos cotidianos e suas nuances. Isto é 

possível porque o autor considera que todo enunciado, mesmo que individual, é também 

social e direcionado para diversos destinatários. Primeiro, para aquele(s) a quem se 

direciona de maneira direta e, segundo, ao que ele coloca como um superdestinatário, o 

qual consiste nos diversos órgãos sociais existentes, sobre os quais o enunciador se 

pauta para elaborar o seu discurso, seja ele científico, religioso, familiar etc. Todavia, 

dentro da filosofia do pensador russo, cada ser humano é social e individual à medida 

que tudo o que diz possui raízes e consequências sociais, mas, ao mesmo tempo, 

permite-o se caracterizar enquanto indivíduo (FIORIN, 2011). 
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Bakhtin (1997) reforça que é possível identificar uma individualidade do 

enunciador a partir de seu estilo de narrativa, que consistirá nos seus trejeitos, escolha 

específica de palavras, traços gramaticais e sonoros, os quais formam padrões que 

permitem identificar determinado discurso como pertencente a uma pessoa ou grupo. 

Para Fiorin (2011), é precisamente por causa do estilo que se pode dizer que um texto é 

característico de um autor ou de um gênero, como, por exemplo, afirmar: “este texto é 

machadiano, ou este texto é parnasiano”. Todavia, embora seja possível identificar uma 

individualidade, esta percepção só é possível devido ao dialogismo, pois é preciso que 

outras pessoas compreendam e analisem um determinado discurso para reconhecer o 

seu estilo enquanto característico do enunciador. Nesse mesmo sentido, a teoria 

bakhtiniana entende que o enunciador elabora seu discurso e, consequentemente, cria 

seu estilo próprio a partir dos seus ouvintes, da maneira como os vê e de como pretende 

que se faça compreendido, visto que, assim como todos os discursos são dialógicos, os 

sujeitos que os produzem também o são. Isso ocorre porque é a partir da convivência 

social que cada ser se desenvolve física, mental e socialmente enquanto sujeito.  

 

A escrita (a relação do autor com a língua e a utilização da língua que 

ela implica) é o reflexo impresso no dado do material por seu estilo 

artístico (sua relação com a vida e com o mundo da vida e, 

condicionado por essa relação, sua elaboração do homem e do seu 

mundo); o estilo artístico não trabalha com as palavras, mas com os 

componentes do mundo, com os valores do mundo e da vida; podemos 

defini-lo como o conjunto dos procedimentos de formação e de 

acabamento do homem e do seu mundo, e esse estilo determina 

também a relação com o material, com a palavra (BAKHTIN, 1997, p. 

209). 

 

Compreendendo que a comunicação circula socialmente por meio dos gêneros, 

Bakhtin (1997) diz que, dentre os gêneros do discurso, haverá maneiras de se construir 

os enunciados mais ou menos determinadas, pois o uso deste estilo e da maneira como 

estrutura a fala/escrita e a composição temática abordada farão com que aquele gênero 

seja o que é, e não outro. Dessa forma, tem-se nos gêneros um estilo presumido que os 

compõe. Ainda a esse respeito, Bakhtin (1997) aponta que há estilos elevados e mais 

formais, assim como há estilos familiares, que operam não apenas em relações 

literalmente consanguíneas, mas em diálogos entre pessoas que possuem variados níveis 

de intimidade. Com isso, o autor novamente demonstra que há a variação existente na 

fala de cada enunciador. Neste caso, para Bakhtin (1997), estilo será a posição dialógica 

que o enunciador emprega em seu discurso a partir das escolhas textuais que faz: 
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“Chamamos estilo a unidade constituída pelos procedimentos empregados para dar 

forma e acabamento ao herói e ao seu mundo e pelos recursos, determinados por esses 

procedimentos, empregados para elaborar e adaptar um material” (BAKHTIN, 1997, p. 

215). Neste sentido, tanto o ouvinte quando o enunciador e a relação que o autor 

estabelece entre eles são fundamentais para o desenvolvimento do estilo, pois a 

avaliação que o autor fizer destes elementos é que fará com que ele empregue certo 

estilo em sua narrativa.  

Bakhtin (1997) evidencia que é a partir das múltiplas vozes com que se 

relaciona, que o enunciador aprende as formas de se cuidar, pensar, sentir e agir. Estas 

tantas vozes também são formadas e formadoras de outras, em uma teia infinita de 

transformação e constituição de novos enunciados, sujeitos, gêneros e estilos. Sobre 

isso, Fiorin (2011, p. 41), ao falar sobre as ideias de Bakhtin, coloca que “o estilo é um 

dos componentes do gênero. Há, assim, um estilo do gênero e, dentro do gênero, podem 

aparecer os estilos que criam os efeitos de sentido de individualidade”. O autor ainda 

destaca que: 

  

Para ele (Bakhtin) estilo é o conjunto de procedimentos de 

acabamento de um enunciado. Portanto, são os recursos empregados 

para elaborá-lo, que resultam de uma seleção dos recursos lingüísticos 

à disposição do enunciador. Isso significa que o estilo é o conjunto de 

traços fônicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, lexicais, 

enunciativos, discursivos, etc., que definem a especificidade de um 

enunciado e, por isso, criam um efeito de sentido de individualidade. 

(...) O estilo é o conjunto de particularidades discursivas e textuais que 

cria uma imagem do autor, que é o que denominamos efeito de 

individualidade. (...) Ao dizer que o estilo cria um efeito de 

individualidade não se está pensando em expressão da subjetividade. 

O estilo é resultante de uma visão de mundo. Assim como a 

cosmovisão estrutura e unifica o horizonte do ser humano, o estilo 

estrutura e unifica os enunciados produzidos pelo enunciador (Ibidem, 

p. 40). 
 

 Embora o sujeito tenha suas ideias moldadas por diversas vozes, o que o torna 

singular são as formas como lida com esse fenômeno, isto é, da maneira como as 

compreenderá, se concordará ou não com elas, se as reproduzirá ou refutará e como isso 

afeta na criação de novos enunciados. Tudo isso caracterizará o enunciador enquanto ser 

individual.  O estilo será constituído, então, pela maneira como o autor se relaciona com 

os fatos abordados em uma perspectiva sociocultural e pela maneira como ele se 

relaciona e escolhe as palavras e elementos textuais para se expressar. Sendo assim, um 
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enunciado é sempre uma resposta, pois tem sempre relação com o destinatário e o com o 

que o autor espera que ele compreenda e/ou contrarresponda. Essa pressuposição 

também afetará diretamente na construção do estilo, assim como no gênero empregado.  

 

1.3 Entonação  

 

 Referindo-se ainda sobre os gêneros e a dialogia presente neles, Bakhtin (1997) 

trata também sobre o papel da entonação no discurso. Para o autor, a entonação possui 

um papel fundamental nessa área, pois permite que o enunciador expresse, por meio das 

palavras, a sua intenção no processo comunicativo, auxiliando o seu ouvinte/leitor na 

compreensão do discurso elaborado. O emprego da entonação pode ser, inclusive, o que 

caracteriza um enunciado. Em relação a isso, o filósofo russo afirma que:  

 

A significação da palavra se refere à realidade efetiva nas condições 

reais da comunicação verbal. É por esta razão que não só 

compreendemos a significação da palavra enquanto palavra da língua, 

mas também adotamos para com ela uma atitude responsiva ativa 

(simpatia, concordância, discordância, estímulo à ação). A entonação 

expressiva não pertence à palavra, mas ao enunciado. Mesmo assim é 

difícil descartar a idéia de que a palavra da língua comporta (ou pode 

comportar) um “tom emocional”, um “juízo de valor”, uma “aura 

estilística”, etc., e que, por conseguinte, comporta também a 

entonação expressiva que lhe seria inerente em sua qualidade de 

palavra. Ficamos tentados a acreditar que, ao escolher as palavras de 

um enunciado, deixamo-nos justamente guiar pelo tom emocional 

inerente à palavra considerada isoladamente: adotaríamos aquelas que, 

por seu tom, correspondem à expressão do nosso enunciado, 

rejeitando as outras palavras. É assim que os próprios poetas 

concebem seu trabalho com a palavra, e é assim que também a 

estilística interpreta esse processo (BAKHTIN, 1997, p. 310).  

 

Para Bakhtin (1997), uma palavra isolada sem contexto é apenas uma palavra, 

mas se dita com entonação, ela sozinha torna-se um enunciado. Ao dizer isso, o autor 

salienta que nos gêneros, por terem uma determinada estrutura que os caracteriza, 

haverá entonações mais comuns de serem utilizadas em cada um deles, de acordo com a 

sua função social. Por exemplo, um gênero mais formal, utilizado em uma corporação, 

como um memorando, terá o uso de palavras rebuscadas e uma linguagem direta e 

impessoal, assim como um anúncio utilizará uma linguagem que atraia o público alvo, 

com uma postura imperativa. Todavia, Bakhtin (1997) afirma que há, em cada 

enunciado, mesmo que de um mesmo gênero, uma entonação própria do enunciador, 
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que a dará de acordo com as suas impressões sobre o assunto discursado e com a relação 

que possui com quem discursiviza. É pela entonação que quem diz/escreve indicará 

surpresa, felicidade, aprovação, desaprovação, ordem, saudade etc. Pelas palavras 

escolhidas, na ordem e com o tom escolhido, uma expressão pode mudar de sentido e 

indicar o sentimento e a entonação que se deseja expressar. Sobre isso, Fiorin (2011) 

afirma: 

 

Cabe notar que mesmo nos gêneros mais estereotipados os enunciados 

podem adquirir um novo sentido, quando se lhes dá, por exemplo, 

uma nova entonação (ao repetir, ironicamente, um cumprimento, dá-se 

a ele um novo sentido) ou quando se os transfere para outra esfera de 

atividade (por exemplo, dizer “sim senhor, meu general” a um amigo 

que tenha o hábito de organizar tudo) (FIORIN, 2011, p. 61).  

 

Bakhtin (1997) indica, ainda, que haverá diferenças para identificar a entonação em 

enunciados falados e escritos porque, na comunicação oral, é possível perceber 

expressões corporais e mudanças no tom de voz. Já no enunciado escrito, o falante 

indicará a entonação em suas emoções, pontos de vistas e concepções, entre outros, por 

meio da escolha das palavras. Além disso, “no discurso escrito nós a adivinhamos e a 

percebemos graças ao contexto que envolve o discurso do outro, ou graças à situação 

transverbal que sugere a expressão apropriada” (BAKHTIN, 1997, p. 318). É possível 

perceber, dessa maneira, uma relação entre os conceitos de estilo e entonação presentes 

na teoria de Bakhtin, visto que ambos são pautados na dialogia presente nos enunciados 

que circulam entre sujeitos. Fiorin (2011, p.62) contribui com essa ideia ao dizer que “o 

estilo individual, que, como se disse, aparece mais claramente nos gêneros mais 

flexíveis, dá uma entonação própria ao enunciado, definida pela relação do enunciador 

com o objeto do enunciado e com os enunciados dos outros”. Nesse sentido, este 

estudioso reforça a importância do papel do outro, já que, para que a entonação desejada 

pelo enunciador  seja efetiva, é necessário que o outro, para quem se fala, a 

compreenda. Pode ocorrer de esta compreensão ser diferente da intencionalidade inicial; 

com isso, as respostas e contrarrespostas irão se formando e transformando para 

estabelecer o diálogo, sempre a partir da interação com o outro. 

 

1.4 Posição Exotópica e Posição Axiológica   

 

Pensando que as relações sociais de cada sujeito são diversificadas de acordo 

com as esferas sociais em que ele circula, Bakhtin (1997) traz à tona um fenômeno 

denominado posição exotópica, que será a capacidade do autor de se colocar de “fora” 

da situação abordada numa obra para poder construir o seu diálogo a partir de uma 

análise do que será necessário (ou desejado) expressar naquele determinado contexto. O 

filósofo russo alerta que a existência dessa plasticidade nos discursos não anula a 

particularidade que caracteriza o estilo do gênero e do autor, pois a posição exotópica 
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permite que haja um traquejo social necessário para se fazer qualquer discurso, mas não 

anula a compreensão global que o enunciador  possui e expressa sobre determinados 

assuntos.  

Dessa maneira, o estilo se construirá na singularidade de opiniões e 

manifestações socioculturais que um autor esboça em seus mais variados discursos, e a 

posição exotópica auxiliará para que tais opiniões sejam compreendidas nas diferentes 

esferas sociais que o sujeito transita. Isso porque, para Bakhtin (1997), um bom autor-

criador é aquele capaz de utilizar uma linguagem que não necessariamente pertence 

enquanto pessoa, mas que entende ser necessária para a construção e compreensão de 

sua obra como um todo. Por isso, para o filósofo, um bom autor-criador é aquele capaz 

de utilizar uma linguagem que não emprega cotidianamente, mas que entende ser 

necessária para a construção e compreensão de sua obra como um todo. 

Além disso, Bakhtin (1997) indica também a existência da posição axiológica 

presente no discurso de cada sujeito, que estará imbricada de valores éticos e morais, do 

juízo de valor que quem diz carrega em sua fala/escrita. Esta posição estará indicada 

implícita ou explicitamente em todo enunciado produzido, mesmo que de maneira 

monológica, em uma escrita feita para si, como, por exemplo, em um diário, em que o 

sujeito manifesta um posicionamento axiológico. A sua vivência com os outros em 

determinada cultura fará com que suas ideias sejam sempre enraizadas por concepções 

que dizem respeito ao outro, ou a si mesmo, mas em uma perspectiva do que seria a 

visão do outro sobre si. Analisando o posicionamento axiológico de alguém, é possível 

percebermos sua postura individualizada sobre assuntos diversos, mas também é 

possível observarmos aspectos de determinados grupos culturais e tempos históricos em 

que o autor está inserido, já que a construção do seu pensamento, e consequentemente 

do seu discurso, será resultado do entendimento que obteve ao conviver com grupos 

sociais e com a cultura. Entretanto, Bakhtin pontua que:  

 

Ninguém poderia ocupar uma posição neutra acerca de mim e do 

outro; o ponto de vista abstrato-cognitivo ignora os valores; ora, uma 

orientação axiológica implica que ocupemos, relativamente a ela, o 

lugar que somos os únicos a poder ocupar no acontecimento único da 

existência — implica que nos encarnemos. O juízo de valor é sempre 

uma tomada de posição individual na existência; o próprio Deus teve 

de encarnar-se para amar, sofrer e perdoar, teve, por assim dizer, de 

abandonar um ponto de vista abstrato sobre a justiça (BAKHTIN, 

1997, p. 143). 
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 Dessa maneira, embora o pensamento e os conceitos morais que alguém possui 

sejam resultado do espaço sociocultural e histórico em que está inserido, a posição 

axiológica que adota em seu discurso é uma característica que representa um olhar 

pessoal do enunciador  sob seus valores e posicionamentos. Além disso, Bakhtin (1997) 

revela que tais manifestações não serão indicadas apenas em assuntos considerados 

coletivamente relevantes e nem de maneira direta, como, por exemplo: “eu acho que”, 

“na minha opinião”, “discordo com isso”, “concordo” etc.  

 A posição axiológica também se apresenta nos detalhes, na escolha de uma ideia 

e não de outra, na maneira como se relaciona com o outro, nos gostos pessoais e em 

uma infinidade de manifestações que a constituirão. É por essa razão que o autor 

destaca que “viver significa ocupar uma posição de valores em cada um dos aspectos da 

vida, significa ser numa ótica axiológica” (Ibidem, p. 202). Em todo discurso, de toda 

pessoa, independente do assunto abordado, existirá um posicionamento axiológico, pois 

ele é inerente à experiência humana e à construção do pensamento e do enunciado.   

 

1.5 Significação e Tema  

 

 Bakhtin (1997) também se dedicou a discutir sobre os assuntos abordados dentro 

do discurso, não se preocupando em exemplificar as variações existentes, mas 

discorrendo sobre a sua importância no discurso. Há, então, a existência do conteúdo 

temático ou tema dentro dos enunciados e dos gêneros. Sobre esse conceito, Fiorin 

(2011), ao tratar sobre as ideias de Bakhtin, ressalta: 

 

O conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas é um 

domínio de sentido de que se ocupa o gênero. Assim, as cartas de 

amor apresentam o conteúdo temático das relações amorosas. Cada 

uma das cartas trata de um assunto específico (por exemplo, o 

rompimento de X e Y, por causa de uma traição) dentro do mesmo 

conteúdo temático (FIORIN, 2011, p. 52). 

 

 Dessa forma, as possibilidades dos conteúdos temáticos serão infinitas e, mais 

ainda, serão as suas especificidades, compreendendo que um discurso é sempre único. 

Assim, o conteúdo temático será o conjunto dos elementos que constroem um discurso, 

tornando-o único e irrepetível, já que se caracteriza a partir de determinada situação 

sócio-histórica, cultural, verbal e extra verbal. O trecho a seguir exemplifica como o 

próprio Bakhtin empregava o termo “tema”, auxiliando na compreensão deste conceito: 
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Quando contempla uma paisagem, Rousseau, assim como Goethe, a 

humaniza, mas a povoa com uma imagem do homem que não é o 

construtor, mas o homem dedicado à vida idílica, o homem 

individualmente biográfico. É isso que explica a fraqueza da 

construção do enredo romanesco (que, no mais das vezes, reduz-se a 

tratar o tema do amor acompanhado de seus sofrimentos e de suas 

alegrias e o tema do trabalho idílico), e a impregnação do futuro pela 

utopia da “idade de ouro” (pela inversão histórica) e sua carência de 

necessidade criadora (BAKHTIN, 1997, p. 272). 

 

 Percebe-se que o tema dita precisamente a temática a ser discutida durante um 

discurso e é a partir dele que o enunciador  desenvolve o seu pensamento e o seu 

enunciado, assim como é a partir dele que optará pelo uso de determinado gênero, 

entendendo que cada gênero terá sua função comunicativa. A respeito disso, Bakhtin 

(1997) revela: 

 

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um 

gênero do discurso. Essa escolha é determinada em função da 

especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, das 

necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto 

constituído dos parceiros, etc. (Ibidem, p. 302). 

 

O tema será, então, o objeto do sentido dentro do enunciado, o elo que permite 

que duas pessoas, com enunciados distintos ou similares, consigam estabelecer um 

diálogo, sempre dentro de uma realidade sócio-histórica. O tema confere a unidade que 

norteará a construção do enunciado, permitindo que haja uma relação dialógica entre 

discursos e sujeitos. Ao dizer sobre isso, o filósofo supracitado aponta que “dois 

enunciados distintos confrontados um com o outro, ignorando tudo um do outro, apenas 

ao tratar superficialmente um único e mesmo tema entabulam, inevitavelmente, uma 

relação dialógica entre si” (BAKHTIN, 1997, p. 342). Isto porque é a partir do tema que 

as compreensões sobre o assunto abordado podem ser dialogadas, demonstrando, mais 

uma vez, que para que haja a dialogia não é necessário estar em uma conversa direta e 

presencial. A dialogia se dá desde o pensamento expresso de maneira monológica até a 

elaboração de enunciados distintos, desde que possuam um tema em comum e sempre 

embasado na relação com o(s) outro(s). Por essa razão, diz-se que autores que nunca se 

encontraram dialogam, pois, embora cada um expresse o seu ponto de vista, discutem 

sobre temáticas similares. 
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Há nos enunciados, ainda, a significação, que pode ser confundida com o tema: a 

primeira atribui ao discurso uma coesão, enquanto o segundo encorpa uma coerência. 

Os dois aspectos são essenciais, mas suas divergências são importantes de serem 

ressaltadas. Uma frase isolada não pode ser lida enquanto tema, mas sim como 

significação, pois, no momento que se compreende o contexto em que ela está inserida, 

os motivos que as fizeram ser utilizadas, para quem é direcionada e as interpretações 

que são possíveis a partir de sua escola, tal frase torna-se, então, um tema. Desse modo, 

está diretamente relacionada com os sujeitos falantes e com a axiologia adotada.  

Dessa forma, o tema parte também da palavra e do discurso, mas dando a eles o 

sentido real que quem elabora o discurso pretende expressar de acordo com a situação 

em que se desenvolve a sua enunciação. Em relação à significação e ao tema da teoria 

bakhtiniana, Cereja diz que: 

 

Participam da construção do tema não apenas os elementos estáveis da 

significação mas também elementos extraverbais, que integram a 

situação de produção, de recepção e de circulação. Dessa forma, o 

instável e o inusitado de cada enunciação se somam à significação, 

dando origem ao tema, resultado final e global do processo de 

construção de sentido. O sistema de significação, entretanto, não se 

configura como fixo e biunívoco: o tema se incorpora à significação, 

de modo que o sistema é sempre flexível, mutável, renovável 

(CEREJA, 2005, p. 202). 

 

Dessa forma, todo e qualquer gênero está sujeito a adaptações, de acordo com o 

enunciador que o pronunciará. Desta maneira, existem pessoas que, de certa forma, 

rompem com alguns protocolos e dão novas atribuições e significados para seus 

discursos, fazendo com que algumas predeterminações se rompam ao misturarem 

gêneros não convencionalmente relacionados, mudar os propósitos comunicativos, 

estilos e intenções dos enunciados e discursos que propagam – fato já previsto por 

Bakhtin (1997) ao reconhecer o caráter sócio-histórico dos gêneros. Considerando que 

as cartas são um gênero veiculado há milênios, por motivos e por pessoas com relações 

diversas, e que Einstein as utilizou para se comunicar com crianças, os capítulos que se 

seguem, embasados em todas as contribuições de Bakhtin aqui esboçadas, darão 

continuidade nas discussões sobre o gênero epistolar, as particularidades da vida e obra 

do físico e a contextualização histórica de quando as cartas foram escritas. 
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2 CARTA PESSOAL: ASPECTOS DE UM GÊNERO TEXTUAL  

 

Compreendendo que o gênero carta pessoal, compõe todo o corpus desta 

pesquisa, torna-se essencial, tecer uma discussão sobre alguns aspectos do gênero, 

assim como a sua contextualização sócio-histórica e os seus aspectos dialógicos deste 

gênero que circula a tantas gerações, para diversos fins.  A existência das cartas e a 

curiosidade em catalogá-las e compreendê-las, obviamente não se inicia aqui, segundo 

Castro (2009), desde o início do século I a. C. há registros de uma preocupação com a 

estruturação dos textos epistolares, desde a maneira como a narrativa deve ser 

desenvolvida até os seus aspectos mais formais, em relação à estrutura física da carta. 

Durante a passagem dos anos, diferentes textos foram escritos a fim de se pensar na 

forma adequada como as cartas deveriam ser escritas. Linguistas, clérigos, filósofos, 

pensadores e estudiosos se dedicaram a formatar o que seria uma carta e como ela 

deveria ser escrita (CASTRO, 2009).  

Nesse âmbito, assim como todo gênero do discurso, as cartas também sofreram 

transformações ao longo do tempo, assim como aconteceu com a língua e com as 

relações humanas. Todavia, cabe destacar que estão presentes no meio social e são 

pensadas como gênero há milênios e utilizadas com diferentes propósitos. Miranda 

(2000) diz que, no Estado moderno, o uso da carta era comum entre os monarcas e seus 

vassalos para enviar ordens e instruções, possuindo distinções desde a forma de 

tratamento até o uso do papel adequado, de acordo com o destinatário e o tema da 

correspondência. A escrita das cartas naquela época era, segundo o autor, uma maneira 

de fortalecer a monarquia e afastar as camadas populares das informações e etiquetas 

oficias, já que o nível de alfabetização era baixo e as informações circulavam entre um 

grupo seleto de pessoas. 

Castro (2009) afirma, ainda, que na primeira formalização do que seria a carta, 

um documento chamado “De elocucine”, de Demérito, escrito entre I a.C. e I d.C., há a 

preocupação com a delimitação do público. Inicialmente considerada como uma escrita 

entre amigos, o documento explica sobre a extensão da carta, que deveria ser breve e 

objetiva, elabora regras de como se “portar”, sendo gentil e coloquial, e aborda sobre a 

ordem de informações contidas, primeiro, respondendo ao conteúdo da carta anterior e, 

depois, inserindo novas informações, tendo início, meio e fim. No texto também se 

explana sobre a tonalidade expressa em cada carta a depender do destinatário, seja ele 

um amigo, um familiar, um amor ou um rival (CASTRO, 2009, p. 51). Todavia, a 
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autora indica que um dos principais documentos com objetivo de sistemaizar o gênero 

carta veio tempos depois, ao dizer que:  

 

É de Bolonha que sai o primeiro tratado tendo como matéria 

apenas a escrita das cartas. É o Praecepta ars dictandi, escrito 

entre 1111 e 1118, pelo professor Adalberto Samaritano. Neste 

tratado, Adalberto nos conta que a arte epistolar abrande 

gramática, retórica e dialética. (TIN, 2005, p. 33). É também 

neste tratado que começa a surgir de forma sistematizada, os 

exemplos, modelos de cartas, a serem copiadas. Adalberto 

apresenta 34 tipos de saudação, um para cada situação e 

destinatário diferente. Lembrando que a teorização das cartas 

obedece a um desenvolvimento político e econômico, elas 

tendem a se tornar mais formais e seus autores mais atentos à 

hierarquia (CASTRO, 2009, p. 55). 

 

O tratado de Bolonha estabelece cinco pontos que caracterizam uma carta, sendo 

eles: a saudação, a captação da benevolência (a fim de prender a atenção do leitor para 

as necessidades do autor), a narração, o pedido de quem escreve e o encerramento. O 

documento estabelece, entretanto, que nem todos os cinco aspectos são cruciais. Ele 

indica que apenas com a saudação e narração, ou saudação e o pedido, é possível 

configurar-se uma carta, pois com estes elementos é possível ter conteúdo e temática 

compreensíveis na correspondência (CASTRO, 2009). 

Com estes apontamentos, Castro (2009) indica que, até então, os estudos sobre 

as cartas estavam limitados a um grupo restrito de estudiosos epistolares, que cada vez 

mais elaboravam tratados mais rígidos e complexos. Apenas na Idade Moderna, com a 

publicação das cartas de Cícero, a Aticcus, Quintus e Brutus, no século XVI, é que se 

inicia uma epistolografia humanística, passando a adotar a carta como uma conversa 

entre ausentes, na qual a principal fórmula para escrevê-la com êxito é o próprio 

exercício cauteloso, lento e detalhado da escrita.  

De acordo com Castro (2009), a partir de então, tratados como os de Erasmo e 

Lipso admitem a carta como um documento que possui variações de acordo com quem e 

para quem se escreve, mas com algumas condições invariáveis, sendo elas: se despedir, 

indicar o local e data, saudação e nome. Estes estudos e publicações sobre as 

correspondências rompem com a rigidez e, consequentemente, com a cópia de modelos 

epistolares, partindo do pressuposto de que cada carta sempre será única. Estes “novos” 

tratados foram um ponto de partida para que, posteriormente, no século XVII, com o 

aumento da alfabetização na Europa, se criassem manuais de escrita das cartas, tendo 
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como público-alvo camponeses, pequenos comerciantes, donas de casa etc. (CASTRO, 

2009). Assim, embora houvesse a admissão de que as cartas apresentavam aspectos 

peculiares de quem as redigiam, os manuais de escritas das cartas resultam na tentativa 

de padronizar o enunciado.  

A esse respeito, Santos (2009) salienta ainda que, ao se pensar em uma História 

Cultural a partir da escrita, não se pode esquecer que o acesso à leitura e escrita sempre 

foi um mecanismo de poder e de exclusão social. Pouco difundido nas camadas 

populares, o ato de escrever era mais distante do que o da leitura, mas alguns gêneros 

circulavam com maior facilidade, como, por exemplo, as cartas trocadas entre amigos e 

familiares distantes que, na intimidade, não se vexavam pelos possíveis erros 

ortográficos ou mesmo possuíam auxílio de escribas, indo na contramão das diversas 

normas dos manuais iniciais. Além disso, no Brasil, as cartas eram um recurso de 

comunicação mais acessível, se comparadas, por exemplo, ao fax, telefone e internet, 

que iniciaram seu processo de popularização no país no final do século XX, mas ainda 

assim com custos maiores do que enviar cartas pelos correios, principalmente com a 

criação da carta social em 1995, que possuía baixo custo de postagem (SILVA, 2002).  

Os manuais, após serem desenvolvidos para públicos não pertencentes à 

burguesia, foram um marco significativo na história da epistolografia. Existindo nas 

mais diversas formas de acordo com o público-alvo, eles permitiram que famílias das 

camadas populares tivessem acesso a algumas regras gramaticais e estruturais das 

correspondências. Circulando até hoje, demonstram já se pensava que, a partir de então, 

a maneira como as cartas seriam escritas dependia diretamente do outro, do destinatário, 

dando orientações relativas a todos os aspectos da carta, desde a materialidade ao seu 

conteúdo. Sobre isso, Castro (2009) diz que o tipo de papel utilizado, o selo anexado, os 

desenhos e objetos inseridos, o tipo e cor da tinta, a assinatura utilizada e todos os 

detalhes impressos nas correspondências contam a história de quem escreve, da relação 

que há com seu destinatário, assim como contam da sua época e da cultura que compõe 

a sociedade, mas, que acima de tudo, dos diálogos estabelecidos entre os 

correspondentes. 

Sendo um gênero que existe há muito tempo, as cartas pessoais possuem 

temáticas e objetivos diversos, variando de acordo com a relação entre os escreventes, a 

distância física e temporal em que se correspondem, o grau de instrução e de domínio da 

língua que possuem e outros muitos fatores. Castro (2009) aponta a questão do espaço-

tempo como fundamental na escrita das cartas, pois, quando o intervalo do momento da 
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escrita até a leitura por quem a recebe é muito grande, ele pode causar uma confusão 

dos fatos, já que quem escreveu os vivia no seu presente e, para quem lê, pode ser um 

passado desconexo das informações da atualidade. Todavia, este fator não 

descaracteriza a relevância da troca de correspondências, visto que, ao mesmo tempo 

em que pode causar certa confusão, ainda pode ser e era a única maneira de algumas 

pessoas manterem contato devido à distância e às privações variadas de contato direto e 

instantâneo. 

Outro ponto que interfere diretamente no tom e na maneira como serão 

desenvolvidas é a privacidade com que as cartas são escritas e lidas. Existem, por 

exemplo, as cartas familiares, que são cartas que têm um grupo de pessoas como 

destinatários e que serão lidas para o coletivo. Além disso, há os casos das cartas que 

serão lidas por terceiros antes de chegar ao seu destinatário original. Possivelmente, 

fatos que seriam elaborados com detalhes, confidências e expressões que seriam usadas, 

caso houvesse a certeza de um segredo completo entre os correspondentes, são 

reduzidos ou omitidos em situações em que o sigilo é rompido. Dessa maneira, é 

importante perceber que fatores, como o espaço que o remetente tem para elaborar a sua 

escrita; a relação que possui com as pessoas com quem convive diariamente; ou até 

mesmo situações em que o remetente precisa de um intermediário para redigir a 

correspondência influenciarão no discurso empregado, desde o nível de detalhes até o 

tema central da correspondência (CASTRO, 2009). 

Na carta podem ser destacados, também, traços de formas de tratamento, vícios 

de linguagem e outros aspectos determinados pela escrita da época e dos sujeitos que 

demonstram a maneira como determinado grupo se comportava e se comunicavam em 

um determinado recorte local e temporal. Entretanto, mesmo que seja possível perceber 

generalizações, é necessário atentarmo-nos ao fato de que as cartas pessoais geralmente 

são escritas com o objetivo de serem lidas apenas pelo(s) destinatário(s), e, por isso, ao 

analisá-las é preciso tomar alguns cuidados a fim de preservar a voz e a intencionalidade 

do autor. Silva (2002) acrescenta que, embora a definição e identificação de um 

determinado gênero seja algo consolidado, é preciso perceber que existe um dinamismo 

em suas produções, podendo variar o formato, os assuntos tratados, a intenção de 

veiculação, dentre outros. São estas variações dinâmicas o que permite identificar o 

contexto e o dialogismo presente na narrativa, pois as concepções sociais, morais e 

intelectuais de como cada pessoa se vê no mundo e a relação existente com quem lerá o 



25 
 

 

que escreve e compreende o gênero que está produzindo é o que fará com que ela 

escreva determinados assuntos, de certa maneira e não de outra.  

Para Werneck (2000), ao escrever cartas com frequência, principalmente a um 

mesmo destinatário, quem escreve elabora uma maneira especial de se referir a outras 

pessoas e de descrever a si à medida que percebe a imagem que gostaria de transparecer 

em cada passagem, e de acordo com a sua situação no momento da escrita e com a 

situação do receptor de suas menagens. Com todos estes posicionamentos, Silva (2002) 

considera que uma conversa é construída não apenas a partir de um sistema de 

perguntas e respostas, mas tudo o que é dito permite que quem fala e quem  ouve, 

reflitam e expressem diversos pensamentos e opiniões sobre determinado assunto (por 

mais simples e corriqueiro que ele possa ser), dessa maneira, durante a própria conversa, 

os envolvidos conseguem pensar de forma efetiva sobre o que está sendo discutido 

analisando as nuances dos assuntos e, a depender da discussão, repensando o seu 

posicionamento. Este movimento caracteriza uma conversa, mesmo que quem 

perguntou não tenha uma resposta efetiva. É desta maneira, segundo Werneck (2000), 

que o missivista se fará cada vez mais presente na vida de quem se corresponde.  

Assim como existem muitos estilos de cartas, há, também, muitos estilos de elos 

que se criam a partir de sua troca. A conexão entre remetentes e destinatários se 

estabelece por inúmeras razões, onde os papéis sempre irão se modificar, mesmo que 

não se tenha uma resposta concreta sobre o que foi enviado. Isto se confirma ao 

pensarmos nas discussões estabelecidas aqui por Silva (2002), Castro (2009) e Santos 

(2009), nas quais, sempre que alguém diz/escreve algo, está focado no que o outro 

compreenderá. Dessa forma, mesmo que a carta enviada não seja replicada, quem a 

criou estabeleceu laços dialógicos com seu destinatário, pois ele a lerá interpretando a 

mensagem que seu remetente gostaria de lhe passar naquela conversa a partir de suas 

condições socioculturais. 

Mais uma variação do contexto das cartas é que elas também podem ser 

encontradas em outras plataformas e vinculadas a outros gêneros. Castro (2009) dá o 

exemplo de livros desenvolvidos em formato de cartas, ou que possuem um compilado 

delas, como os de músicas que foram escritas e estruturadas como cartas, com temáticas 

sobre a solidão, saudades, exílio e amor, assim demonstrando a flexibilidade deste 

gênero e como ele vai se adaptando às necessidades de quem o utiliza e no contexto em 

que é produzido. A carta apresenta-se, portanto, como um gênero diferenciado por não 

possuir um tema e público específico, sendo flexível e mutável. O que a caracteriza 
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como tal, será, então, a existência de um remetente e de um destinatário, seja ele 

efetivado ou apenas intencionado. Outro fator que a caracterizará será o seu caráter 

dialógico e sócio-histórico. 

Camargos (2011) pontua que a escrita faz parte da história da humanidade, ao 

tempo em que também a constrói. O mesmo se aplica para as cartas, sobre as quais há 

uma discussão entre historiadores em categorizá-las como documento ou como práticas 

culturais. Adotando a segunda posição, a autora supracitada compreende que a 

comunicação e a escrita expressam e determinam práticas sociais que não podem ser 

dissociadas do veículo utilizado para produzi-las – no caso em questão, as cartas. Tendo 

isso como pressuposto, torna-se necessário compreender o motivo pelo qual se escreve 

determinada carta e a maneira que o escrevente utiliza para se expressar, para que, 

então, quem as analisa possa organizar a própria escrita de análise.  

É possível perceber, dentro de uma carta, aspectos históricos que, para 

Camargos (2011), foram inscritos de maneira involuntária, mas que dentro de uma 

análise que leva em consideração os sujeitos a partir de um contexto histórico, os 

detalhes da narrativa evidenciarão traços de uma comunidade, de uma época e da 

maneira como se compreendia a vida naquele contexto. Para conseguir perceber estes 

traços no discurso das cartas, todo o documento pode conter informações pertinentes 

que evidenciem a maneira como o locutor se refere ao seu destinatário, à polidez que 

escolhe para tratá-lo, ao rebuscamento ou não das palavras etc. Sobre isso, a autora 

destaca que:  

 

Encarar a história como uma operação é tentar compreendê-la como a 

relação entre: um lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão), 

procedimentos de análise (uma disciplina, teorias, uma prática) e a 

construção de um texto (uma literatura). Lugar que situa o historiador 

com sua pertinência epistemológica; que situa a pesquisadora eu, de 

um lado, dele se apropria e, de outro, a partir desse lugar penetra na 

história do outro das cartas; lugar que situa ainda, pela sua 

particularidade, o sujeito que vive/faz a escrita das cartas. Desse lugar, 

porque inserido nessa realidade da escrita, ele pode dar pistas para 

aproximar-se do sujeito do ato de escrever. E abrir caminhos para que 

a escrita da pesquisadora se processe (CAMARGOS, 2011, p. 56). 

 

Nessa perspectiva, Camargos (2011) adota a carta como documento sócio-

histórico e como um gênero epistolar do discurso que permite que quem escreve se 

comunique com seu remetente. Ao contrário do que se tinha nos primeiros tratados 

sobre o gênero epistolar, a autora indica que não importa descrever e categorizar o que 
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seria uma carta com todas as suas normas gramaticais e especificidades, como delimita 

os correios, em relação ao tamanho, peso, tipo de envelope, selos utilizados etc. 

Destarte, a pesquisa de Silva (2002) contribui no entendimento das premissas da 

dialogia nas cartas pessoais e a caracterização dos correspondentes ao ressaltar que as 

cartas, assim como todos os gêneros textuais e interações verbais, manifestam fatores 

socioculturais da vida do escrevente, assim como a maneira como era o comportamento 

de diversas esferas sociais na época em que a carta fora escrita. Para esta autora: 

 

Dessa perspectiva, afigura-se importante pensar que os esquemas de 

participação engendrados no interior dos eventos comunicativos dos 

gêneros existentes em uma sociedade retratam, em larga medida, 

como as pessoas se organizam e se relacionam, social e 

interativamente, no cotidiano da sociedade (SILVA, 2002, p. 90). 

 

Sobre isso, Castro (2009) reforça que as cartas são um importante documento 

que conta a história das pessoas e de sua cultura, desde a sua existência, e destaca que a 

história do Brasil está diretamente interligada a esse gênero, já que o primeiro registro 

oficial que se tem deste espaço enquanto existente para o resto do mundo é a carta de 

Pero Vaz de Caminha, em 1500, caracterizando para Portugal as terras e as pessoas que 

aqui viviam. Além disso, há também as cartas escritas no período colonial, que relatam 

tanto aspectos políticos quanto cotidianos que auxiliam a perceber como era a vida no 

Brasil, como a sociedade foi se organizando naquele período, e as consequentes 

mudanças e aspectos que permaneceram na atualidade. Camargos (2011) indica que 

Francisco Adolfo Varnhagen, a partir da compilação de diversos documentos, dentre 

eles cartas do período colonial e cartas que Varnhagen mesmo escreveu relatando 

observações sobre sua pesquisa, é uma importante figura que conta a história do Brasil 

neste período.   

No campo das artes, também Mindlin (2000) disponibiliza exemplos de 

inúmeras cartas que possui em seu acervo, as quais foram trocadas entre importantes 

personalidades da cultura brasileira, como Mario de Andrade, Tarsila do Amaral e Paulo 

Duarte. O supracitado pesquisador evidencia a riqueza de detalhes descritos nesses 

materiais, os quais revelam a maneira de se expressar dos missivistas e a intimidade que 

possuíam com quem se correspondiam. Para o autor, estas cartas contam um pouco da 

história dos artistas, da maneira como se inspiravam para produzirem suas obras, suas 

vivências pessoais e, consequentemente, um pouco da construção da cultura do século 
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XX – fatos que teriam se perdido, caso essas cartas não tivessem sido escritas e 

guardadas.  

Além das trocas epistolares entre as diversas personalidades históricas acima 

apontadas, Silva (2002) destaca que foi a partir das cartas que surgiram os primeiros 

artigos científicos, por meio das trocas de informações entre cientistas que discutiam 

suas teses e descobertas em correspondências contínuas. Pimenta (2014) também 

destaca que, no século XVII, pesquisadores utilizavam das cartas para divulgarem e 

discutirem seus conhecimentos e descobertas científicas. Esta última autora chama a 

atenção para o fato de, inicialmente, tais discussões circularem apenas entre pequenos 

grupos, que geralmente possuíam um pensamento similar em relação aos assuntos 

discutidos, o que não permitia que houvesse refutação e crítica significativas das ideias 

elaboradas pelos cientistas da época. Mesmo assim, Pimenta (2014) aponta que as cartas 

trocadas entre os cientistas podem ser consideradas como um marco para o surgimento 

dos artigos científicos.  

Paralelo às trocas de cartas surge, em 1665, na Europa, dois periódicos, em 

Londres o Philosophical Transactions, e em Paris, o Journal dês Sçavants, dedicados a 

um novo modelo de divulgação científica, com os primeiros exemplos de artigos 

(PIMENTA, 2014). Todavia, a autora aponta ainda que estes primeiros artigos possuíam 

em sua estrutura e narrativa, traços marcantes das cartas, já que era o gênero em que os 

cientistas estavam habituados a se comunicarem. Neles, escrevia-se em primeira pessoa 

e eram utilizados elementos de saudação e despedida, tal como utilizado nos gêneros 

epistolares. Ao longo do tempo, com o surgimento de novas demandas e com o aumento 

do público leitor, os periódicos foram adaptando a sua escrita e elaborando um novo 

gênero de divulgação científica, os artigos científicos, que ainda hoje sofrem 

modificações de acordo com as mudanças e relações sociais, científicas e tecnológicas 

(PIMENTA, 2014).  

O surgimento dos artigos deu um novo panorama para a divulgação científica, 

fato que expandiu possibilidades, mas não liquidou a troca de correspondência entre 

pesquisadores. Importantes nomes da ciência mundial trocaram cartas entre si, 

discutindo suas descobertas, assim como questões sociais e pessoais. Um exemplo de 

cientista que utilizou das cartas para se comunicar e discutir teorias é o médico Evandro 

Chagas, filho de Carlos Chagas, que se correspondia com membros de sua equipe. 

Iniciando os estudos sobre a medicina tropical, Evandro Chagas descobriu um tipo 

diferente da então conhecida leishmaniose visceral, constatando que havia, na América 
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do Sul, uma variante da doença, diferente da conhecida nos demais países. Muitas das 

elaborações sobre esta descoberta estão presentes nas cartas do cientista com seus 

colegas de pesquisa. Evandro Chagas, em suas missivas, conversava com os 

companheiros de pesquisa Leoberto Castro Ferreira e Aristides Marques da Cunha sobre 

as implicações de suas análises, maneiras de elaborar artigos a serem publicados e de 

refutar as críticas recebidas frente a recente descoberta (GUALANDI, 2014). 

Outro exemplo de troca de cartas entre cientistas são as correspondências entre 

Charles Darwin e Fritz Muller, que, até onde se tem registro, duraram de 1865 a 1882, 

discutindo sobre estudos da História Natural (TOMIO; CASIANI, 2013).  

Além dos conhecimentos compartilhados, a correspondência entre os cientistas 

gerou laços de afetividade. Assim, já na primeira carta de Darwin, de 10 de agosto de 

1895, ele acrescenta em post scripta: “O senhor poderia me conceder uma fotografia 

sua? Gostaria muito de possuir uma”. Pelo que Muller comenta respondendo, em 10 de 

outubro, pode-se deduzir que, ao fazer seu pedido, Darwin inclui sua própria fotografia: 

“Agradeço-lho de coração, que o senhor me enviou sua fotografia; estou muito feliz em 

possuí-la e espero estar em condições de enviar-lhe a minha; no momento não tenho 

foto alguma” (MULLER, 1865). Para agradar o ilustre amigo, Muller, em 1866, enviou 

a Darwin sua foto e assim se pronunciou: “Sou particularmente agradecido por sua 

fotografia; pois se gosta de ter em mente, a imagem de alguém por quem se tem 

interesse” (ZILLIG, 1997, p. 40). Assim, mesmo não se conhecendo pessoalmente, os 

cientistas se comunicaram durante anos, Darwin da Inglaterra e Muller do Brasil, 

refletindo mutuamente sobre diversas questões relacionadas aos seus trabalhos. Sobre 

isso, Tomio e Casiani indicam que: 

 

Pelas suas cartas eles compartilhavam trabalhos científicos, 

referências, curiosidades e indagações sobre os mais diversos objetos 

de estudo da História Natural. Também, trocavam palavras de 

incentivo às suas observações e publicações e participavam de 

acontecimentos pessoais, evidenciando uma amizade entre eles. Além 

disso, cruzando o oceano, os envelopes levavam e traziam desenhos, 

sementes, pólen, tubos polínicos, exsicatas, insetos e plantas das mais 

diversas espécies que serviam de fontes para as suas pesquisas, 

coleções e cultivos em seus jardins (TOMIO; CASIANI, 2013, p. 

265).  

 

Segundo Tomio e Casiani (2013), o contato entre os naturalistas iniciou-se após 

Fitz Muller ler o livro “A origem das espécies” de Darwin e, em seguida, publicar o 

livro “Pró-Darwin”, concordando com suas ideias e assumindo que as utilizou como 
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embasamento para sua pesquisa sobre Crustáceos. Supõe-se que, ao ter contato com a 

obra de Muller, Darwin, que em seu grupo de pesquisa na Inglaterra já buscava por 

novos olhares para acrescentar ao seu pensamento, procurou Muller para discutirem 

sobre ideias e experiências científicas. A primeira correspondência que se tem registro 

está datada em 1865, todavia, o exemplar traz indícios de comunicações posteriores. A 

última carta enviada foi em 1882, duas semanas antes do falecimento de Darwin 

(TOMIO; CASIANI, 2013).  

Durante a troca das cartas, e de acordo com o que iam discutindo, ambos os 

cientistas começaram a se identificar com as ideias um do outro, chegando, a partir 

disso, a reconhecerem tais ideias publicamente e a fazerem menções um do outro em 

trabalhos divulgados. Darwin, por exemplo, chegou a citar as pesquisas de Muller 17 

vezes em edições de seu livro “The Origin”.  

 

Espero que o senhor não desaprove, mas enviei sua carta para Nature, 

com poucas notas correspondentes, salientando ao leitor geral a 

importância de sua opinião, e expondo que tenho estado intrigado 

sobre este exato ponto [perda dos pelos nas pernas das moscas de 

Caddis] por muitos anos. Se, como estou inclinado a estar vivo, sua 

opinião pode ser amplamente estendida, ela será um ganho capital 

para doutrina da evolução (DARWIN apud TOMIO; CASSIANI, 

2013, p. 269). 

 

Fazendo referência às cartas entre Muller e Darwin, Tomio e Casiani (2013) 

consideram que os naturalistas tinham objetivos variados ao se comunicarem, como a 

troca de experiências, o registro e a construção de uma memória de estudos, a 

propagação dos seus conhecimentos, o partilhar de pensamentos etc. Além disso, os 

autores consideram que as cartas são resultado e demonstram em que contexto 

sociocultural Darwin e Muller estavam, bem como são um importante registro 

documentado de como o saber científico era construído na época. Podem, portanto, 

auxiliar não só pesquisadores naturalistas contemporâneos, como também em 

discussões sobre divulgação científica e ensino de ciências.  

Albert Einstein também se correspondeu com diversas e importantes figuras do 

meio científico, como, por exemplo, as cartas que trocou com Freud, em que debatiam 

sobre a Guerra. Iniciando a troca em 1932, a convite de Einstein, que atendia à proposta 

da Liga das Nações e de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual, o 

consolidado das cartas gerou um documento intitulado “Por que a guerra?”, que traz à 

tona questões que estão em pauta até os dias atuais (VENTURA; SEITENFUS, 2005). 
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Vemos aqui que, diferentemente das cartas trocadas por Darwin ou Evandro 

Chagas, que foram escritas com a intenção de serem lidas apenas entre os 

correspondentes, Einstein inicia esta relação epistolar já sabendo que as informações 

trocadas se tornariam públicas. Dessa maneira, vale salientar as discussões de Silva 

(2002), ao indicar que o tema e tom desenvolvidos nas cartas serão influenciados 

diretamente pela situação em que ela será veiculada. Todavia, Bakhtin (1997) ressalta 

também que o discurso de alguém sempre indicará, em algum grau, o seu 

posicionamento em relação ao assunto abordado, adequando a sua linguagem para o 

contexto e ao outro com quem dialoga.  

Podendo escolher a temática e o remetente, Einstein convida Freud para refletir 

sobre as razões que levam à guerra e sobre as possibilidades de evitá-la, pedindo as 

contribuições de seu interlocutor para a análise das condições psicológicas que levam as 

pessoas à tomada de decisões que faziam na época, em relação à guerra (VENTURA; 

SEITENFUS, 2005). Tal intenção pode ser observada na passagem: 

  

Quanto a mim, o objetivo habitual de meu pensamento não me 

permite uma compreensão interna das obscuras regiões da vontade e 

do sentimento humano. Assim, na indagação ora proposta, posso fazer 

pouco mais do que procurar esclarecer a questão em referência e, 

preparando o terreno das soluções mais óbvias, possibilitar que o 

senhor proporcione a elucidação do problema mediante o auxílio do 

seu profundo conhecimento da vida instintiva do homem (EINSTEIN 

apud VENTURA; SEITENFUS, 2005, p.22)   

 

Nas correspondências, os cientistas discutem sobre a evolução dos 

conhecimentos científicos e sobre como foram utilizados para conduzir as guerras, bem 

como sobre o papel dos cientistas para se manter a paz, as condições sociopolíticas e 

psicológicas que levam os homens à violência e à guerra, e as possibilidades de se evitar 

futuros conflitos bélicos (VENTURA; SEITENFUS, 2005). 

Mas nem sempre o físico tratou diretamente sobre assuntos relacionados aos 

estudos desenvolvidos. Como exemplo disso, temos a carta escrita à Marie Curie, 

vencedora de dois prêmios Nobel, descobridora dos elementos Rádio e Polônio, e 

criadora da teoria da Radiotividade. Embora tenha sido a primeira mulher a ganhar um 

Nobel e a desenvolver pesquisas significativas em seu campo, o tema da 

correspondência de Einstein foi relacionado aos ataques que Curie sofria em relação à 

sua vida pessoal. Nela, o físico presta solidariedade e apoio à cientista. Na epistola, 

Einstein diz:  
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Muito estimada Sra. Curie,  

Não ria de mim por lhe escrever não tendo nada sensível a dizer. Mas 

estou tão enraivecido pela forma com a qual o público presentemente 

tem ousado a se interessar por você que eu absolutamente preciso dar 

vazão a este sentimento. Contudo, estou convicto de que você 

despreza consistentemente esta ralé, quer obsequiosamente esbanje 

respeito por você, quer ela tente saciar seu desejo por 

sensacionalismo! Eu estou impelido a lhe dizer o quanto vim a 

admirar seu intelecto, seu ímpeto, e sua honestidade, e que eu me 

considero sortudo por ter lhe conhecido pessoalmente em Bruxelas. 

Qualquer um que não se enquadre entre estes répteis está certamente 

feliz, tanto agora quanto antes, que nós tenhamos entre nós figuras 

como você, e Langevin também, pessoas reais com quem qualquer um 

se sente privilegiado por manter contato. Se a ralé continuar a se 

ocupar com você, então simplesmente não leia esta bobagem, mas sim 

a deixe para o réptil pela qual ela foi fabricada.  

Com os mais amigáveis cumprimentos a você, Langevin e Perrin, 

atenciosamente, A. Einstein (FARIAS, BARROS, 2018, p. 10). 

 

Nesta correspondência, o físico além de repudiar os ataques sofridos por Curie, a 

elogia enquanto pesquisadora e cientista, dando enfoque para sua carreira na ciência. 

Este exemplar demonstra como as cartas eram um meio ativo para comunicação na 

época, o que não ocorria de maneira diferente entre os cientistas que as utilizavam para 

conversarem sobre seus interesses pessoais e acadêmicos. Com estes apontamentos, é 

importante pensar que, embora as cartas já tenham sido a principal fonte de 

comunicação entre as pessoas, na atualidade, após o surgimento rádio, computadores e 

celulares, sua frequência diminuiu drasticamente.  

Muito se pensa em relação ao surgimento das novas tecnologias e em como isso 

tornou as cartas obsoletas. Todavia, cabe ressaltar que, embora a primeira transmissão 

telefônica tenha ocorrido no final do século XIX, a sua popularização viria a se efetivar 

muitos anos depois (CASTRO, 209). O mesmo acontece com os celulares e 

computadores, que circularam comercialmente em meados e final do século XX, mas 

com valores exorbitantes e que funcionavam basicamente apenas nos grandes centros 

urbanos. Dessa maneira, as cartas continuaram, por algum tempo, a ser a principal 

forma de comunicação entre pessoas distantes durante a segunda metade do século XX. 

Mesmo em declínio, Castro (2009) observa que a maneira como elas são escritas na 

atualidade segue alguns dos padrões descritos nos tratados do século XVI. Obviamente, 

suas temáticas e motivações são das mais diversas ordens, mas elementos como os 

cinco indicados em Bolonha (saudação, captação da benevolência, narração, pedido e 

encerramento) ainda são empregados. 
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Pensando no uso das cartas no século XXI e da construção do conhecimento 

anteriormente discutida sobre os gêneros epistolares, mesmo que não seja o recurso 

exclusivo utilizado, em algumas situações ainda podemos observar a escrita de cartas, 

seja para algum jornal e revista, seja para parentes e amigos distantes. Um exemplo 

disto é o programa “Cartas com ciência”, iniciado no ano de 2020, no qual cientistas de 

vários países se inscrevem como voluntários para responderem perguntas de crianças. O 

projeto em questão articula o meio digital com o suporte físico. Nesse sentido, há um 

site1 que seleciona cartas e cria “os pares” entre criança e cientista para se 

corresponderem de acordo com a dúvida do pequeno e a especialidade do estudioso. 

Além disso, inicialmente os organizadores oferecem uma formação para que os 

cientistas consigam adequar sua linguagem a fim de comunicar seus conhecimentos à 

comunidade não científica. 

Tendo como objetivo ampliar os canais de comunicação dos cientistas e 

divulgação dos seus estudos, incentivar as crianças a ingressarem no Ensino Superior e 

difundir ciência em Língua Portuguesa, o projeto conta ainda com um segundo 

programa, em que seleciona algumas das cartas enviadas pelas crianças e escolhe 

cientistas para responder às indagações em vídeos que vão para o canal do YouTube, no 

programa, chamado “Pergunta a um cientista”. Dessa forma, consideram que é possível 

ampliar o acesso à informação para crianças e pesquisadores não inscritos diretamente 

no projeto. Esta organização demonstra como as cartas ainda são veiculadas.  

Exemplos como os dados acima expostos e estudos como os ora discutidos 

demonstram que, independentemente da plataforma utilizada, seja oral, escrita ou 

virtualmente, toda pessoa se comunica por meio dos gêneros de maneira voluntária ou 

involuntária, de acordo com suas necessidades e conhecimentos linguísticos, que vão se 

estabelecendo e se elaborando ao longo da vida para se adaptar às demandas de cada 

um. Ao analisar qualquer texto, é preciso levar em consideração dois fatores, o 

conhecimento de gênero e de linguagem do autor e seu propósito, porque o que é 

dito/escrito está diretamente interligado com os saberes socioculturais de cada sujeito. 

Como consequência dessa situação, o remetente, ao escrever, tem a responsabilidade de 

tomar decisões em relação ao assunto escrito, assim como sobre o caminho que escolhe 

traçar para explicá-lo e as palavras escolhidas de acordo com seu conhecimento e com 

domínio da língua e do gênero. No mesmo sentido, o destinatário tem o papel de 

 
1 Site do projeto: Cartas com ciência, disponível em: https://www.cartascomciencia.org/  

https://www.cartascomciencia.org/
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interpretar o que lê e elaborar seu pensamento sobre o que foi dito, completando, assim, 

o que Silva (2002) chama de circuito comunicativo. O escrevente precisa contar com a 

ajuda de quem lerá o que foi dito para conseguir compreender suas intenções; e para 

facilitar essa ação, ele, inconscientemente, projeta quem lerá e qual reação terá ao 

receber determinada informação. Isso é dificultado quando os participantes não se 

conhecem, e por isso é preciso que o remetente escreva da forma mais acessível e 

compreensível que puder, de acordo com as informações que possui sobre quem 

receberá sua carta.  

É possível que os papéis entre os que se correspondem sejam simétricos ou 

assimétricos de acordo com a similitude dos participantes. Silva (2002) distinguirá 

como simétrica a troca de cartas entre pares (colegas de sala, irmãos, cônjuges etc.) 

enquanto assimétrica é a comunicação estabelecida por pessoas de diferentes níveis 

hierárquicos (professor-aluno, patrão-funcionário, mãe-filho). Essas questões devem ser 

observadas nas cartas, pois, embora simples, estes fatores são cruciais para se perceber 

como o uso das palavras demonstra o cuidado que cada escrevente tem para se fazer 

compreendido. Em função disso, Silva destaca três aspectos de observação das situações 

comunicativas, quais sejam: 

 

(...) (1) participantes, papéis comunicativos e sociais; (2) relações 

entre participantes, status de participação no evento, do ponto de vista 

da posição social, extensão de conhecimentos partilhados; (...) (6) 

avaliação social, a atitude dos participantes em relação à própria 

natureza do evento, ao registro lingüístico em uso, às posições 

enunciativas (séria, sarcástica) (SILVA, 2002, p. 81-82).  

 

Trabalhar buscando a identificação destes pressupostos permite que se tenha 

uma visão global do discurso dos indivíduos analisados, assim como auxilia a 

estabelecer hipóteses contundentes em relação às suas particularidades, no que diz 

respeito a como se porta em relação ao outro e de quais maneiras espera que seja 

interpretado por quem tem acesso à sua narrativa. Vale dizer que, nas cartas pessoais, o 

escrevente presume que apenas o destinatário terá acesso ao que foi escrito, e isso 

permite que o remetente se expresse de maneira mais fluida, espontânea e informal ou 

que busque manter uma polidez respeitosa, variando de acordo com o tipo de relação 

que possui com quem troca as cartas (SILVA, 2002). 

Assim sendo, é importante voltarmos na discussão das cartas trocadas entre 

pessoas que possuem uma relação assimétrica para esclarecer alguns apontamentos 
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relevantes. Como esta relação possui infinitas combinações, as maneiras como os 

correspondentes se expressam serão igualmente infinitas. Dessa forma, pode-se pensar 

que o participante de nível hierárquico mais elevado esteja nessa posição segundo 

aspectos diversos, sendo eles no âmbito intelectual, socioeconômico ou etário. Silva 

(2002) enfatiza que aquele que possui algum tipo de vantagem em relação ao seu 

destinatário pode adotar diferentes posturas ao se comunicar, sendo estas mais ou menos 

amigáveis. Este pode agir de forma imperativa, considerando que possui mais sabedoria 

ou direitos, e provavelmente criará vínculos pouco afetivos ao crer que o outro lhe deve 

respeito e o esforço de compreender e acatar ao que lhe é dito. Por outro lado, um 

remetente pode compreender que, mesmo tendo alguma vantagem social sobre aquele 

com quem se comunica, possivelmente tem coisas a aprender, e se preocupa em tornar 

sua fala acessível para se fazer compreendido. Isso significa que, em uma relação 

simétrica, ou não, o que irá determinar a condução e o entrosamento entre os 

correspondentes será a maneira como ambos se portarão e se interpretarão durante a 

conversa.  

Nesse sentido, julga-se indispensável trazer à tona a percepção da interatividade 

dentro de textos escritos. Silva (2002) denota que a interatividade está presente em todo 

texto, seja ele oral ou escrito. Todavia, no primeiro caso, ela se torna mais explícita, e 

com isso é preciso analisar atentamente seus traços em textos escritos, pois se 

manifestam na intencionalidade e nas estratégias utilizadas pelos autores, de formas 

voluntárias e involuntárias.  

Silva (2002) também destaca que, para analisar a interação dentro das cartas, é 

necessário focar em pontos diferentes do que se notaria em uma conversa falada, 

devendo, assim, focalizar atenção nas estratégias linguísticas utilizadas. Na estrutura das 

cartas pessoais, cada detalhe demonstrará o tipo de relação que o remetente possui com 

seu destinatário, desde a maneira como faz a sua saudação, até as palavras que escolhe 

usar durante toda a narrativa e a maneira como se despede. Se a maneira de se expressar 

é muito polida, formal e sem afetividade, ou se quem escreve se sente confortável em 

falar de maneira despojada e carinhosa, os interlocutores dão indícios do tipo de relação 

que possuem e de como quem escreve acredita que deve se portar. Assim, uma carta de 

filho para mãe, de acordo como ele escreve, esboçará se possuem uma relação próxima 

e afetiva, se há a liberdade de usar pronomes de tratamento mais informais ou não, e etc. 

Estes são apenas alguns exemplos de como é possível perceber marcas de interatividade 

na escrita, e não apenas em comunicações oralizadas. 
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Ao se referir às cartas escritas por pessoas comuns a personalidades públicas que 

admiram, Cardoso (2000) destaca que estes sujeitos o fazem por se identificar nas obras 

daqueles que admiram a ponto de tentar um contato pessoal. Em sua escrita, geralmente 

elaboram um discurso que vai desde a descrição do que compreendeu ou não, ao que 

mais gostou e sobre como a obra original interferiu em sua vida pessoal. Ao mesmo 

tempo, buscam apresentarem-se e trazer elementos da sua personalidade e do seu 

cotidiano, na tentativa, consciente ou inconsciente, de criar um elo com seu destinatário 

e de incentivar a resposta dele. Cardoso (2000) revela que estas cartas terão um discurso 

e temática que oscilam entre a formalidade de escrever a alguém desconhecido e a 

informalidade de alguém que, de alguma maneira, se sente íntimo do seu destinatário. 

Essas características podem ser observadas nas passagens das cartas em que, em alguns 

momentos, referem-se ao destinatário como senhor(a), em sinal de respeito, e em outros 

diz considerá-lo um amigo ou conhecido devido à regularidade com que consulta sua 

obra; com a similaridade entre as trajetórias (de vida, acadêmica etc.) de ambos e com a 

forma com que o conteúdo pareceu próxima a um deles (CARDOSO, 2000). 

Os apontamentos aqui desenvolvidos auxiliam-nos na compressão e análise das 

cartas de Einstein às crianças na medida em que permitem que façamos uma reflexão 

das relações que o físico tinha com os pequenos, de como as cartas eram veiculadas no 

século XX, e de como a sua construção é baseada no contexto histórico em que fora 

escrita, ao mesmo tempo em que conta a história deste tempo. Pensando nisso, o 

capítulo que se segue tratará um pouco sobre a trajetória de Einstein e de sob qual 

contexto ele construiu a sua carreira, a sua relação com a educação e as suas descobertas 

científicas.  
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3 EINSTEIN: BREVE HISTÓRICO DA VIDA E OBRA  

 

Einstein foi uma pessoa que consolidou sua imagem mundialmente, tanto por 

seu destaque na carreia como físico, quanto por sua conduta pessoal e posicionamento 

político. Pensar em como se fez a sua trajetória nos auxilia na compreensão de como e 

porque ele se manifestava em prol da educação e se interessava pela narrativa das 

crianças. Neste tópico discorremos sobre alguns pontos da história de vida de Einstein, 

ressaltando que a narrativa a seguir não se prenderá a detalhar sua trajetória pessoal por 

completo, mas a pontuar alguns detalhes de sua vida relacionados à educação, que são 

essenciais para se compreender a visão que o cientista tinha do mundo, do ensino e da 

infância. Além disso, torna-se necessário contextualizar a maneira como as instituições 

escolares funcionavam no período em que Einstein foi educado. 

Para Arriada, Nogueira e Vahl (2012), os colégios do século XIX (que tiveram 

seu modelo perpetuado na maioria das instituições do século seguinte) eram um espaço 

privilegiado, ocupado por membros de famílias com boas condições financeiras e 

tinham enfoque para que os meninos, principalmente, tivessem uma vida acadêmica 

distante de trabalhos braçais, preparando-os para as academias, diferentemente da vida e 

educação que a maioria da população receberia. 

Ainda conforme os autores supracitados, as instituições escolares eram um 

importante mecanismo para estabelecer disciplina, organização e, em especial, controle 

do tempo, da rotina e da conduta dos estudantes. Para que isso ocorresse, tudo era 

devidamente articulado (a estrutura física das instituições, a disposição das mesas, os 

instrumentos avaliativos, a postura de todos os funcionários etc.) para que os alunos 

seguissem as regras em qualquer ambiente, mas principalmente, dentro da sala de aula.  

 

Presos nas quatro paredes da sala de aula, observados constantemente 

pelos professores, as classes dispostas em filas para dificultar os 

contatos e facilitar o controle, pouco restava aos alunos. As tarefas 

diárias, os exercícios constantes e avaliações permanentes mantinham 

os alunos ocupados. Os exames, por sua vez, poderiam ser para muitos 

uma verdadeira tortura (ARRIDA; NOGUEIRA; VAHL, 2012, p. 50). 
 

Tal ritmo se tornava cada vez mais intenso de acordo com o nível de 

escolaridade e idade de seus discentes, e, de certa forma, perpassava também a vida dos 

professores e diretores, por serem frutos e mantenedores deste sistema, tendo, de forma 

semelhante, as suas rotinas controladas (ARRIDA; NOGUEIRA; VAHL, 2012). Esse 
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modelo de escola, tal como será aqui explanado, era um sistema que Einstein não 

aprovava tanto durante o seu período como aluno quanto na sua trajetória como docente.  

 

3.1 Infância e escola  

 

A já referida Revista Ciência Hoje das Crianças, na edição de junho de 2005, 

dedicada ao físico, evidenciou diversos aspectos da vida pessoal e profissional de 

Einstein. Nesta edição, é possível ter acesso à sua história desde a infância, à sua vida 

escolar e ao seu processo de inserção na profissão, desmitificando alguns mitos que 

existem sobre o físico como seu suposto mau desempenho em determinadas disciplinas. 

Além disso, na revista é possível encontrar explicação para algumas invenções do 

cientista e como elas são empregadas hoje na vida cotidiana.  

Nascido em Ulm, na Alemanha, em 1879, sua família se mudou no ano seguinte 

para Munique, para investir na empresa de aparelhos mecânicos e aquecedores, criada 

pelo pai e pelo tio de Einstein. Medeiros e Medeiros (2006) consideram que o fato de ter 

nascido em meio ao desenvolvimento das indústrias elétricas de seu país natal 

provavelmente influenciou os interesses de estudos do físico, principalmente na área de 

eletromagnetismo.  

Quando tinha 5 anos, sua mãe contratou uma professora particular, mas o futuro 

físico não se adaptou aos seus métodos. Além disso, naquela época, ele se enfurecia 

caso fosse contrariado, e em um desses episódios jogou uma panela em sua irmã, Maja, 

e uma cadeira na professora, que nunca mais voltou (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006) 

Aos sete anos, os pais de Einstein o matricularam em uma escola primária, católica, 

sendo esta a mais próxima de sua casa. Embora sua família fosse judia, não seguiam 

todas as tradições da religião. Já nesta escola, Einstein se mostrou mais calmo e, mesmo 

sendo um aluno quieto, sempre demonstrava ser bem-humorado e muitas vezes irônico, 

atitude que gerava incomodo nos rígidos professores (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006) 

Medeiros e Medeiros (2006) salientam que, na escola, Einstein demonstrava 

interesse e facilidade nos estudos de Matemática e Latim, disciplinas que, 

posteriormente, o próprio físico diria que lhe intrigavam por sua estrutura lógica. A 

partir dos doze anos, ele também passou a se interessar pelos estudos da Filosofia e das 

Ciências, quando Max Talmey, um estudante de medicina, passou a frequentar sua casa 

e a discutir tais assuntos, além de presenteá-lo com várias obras, sobretudo a coleção 

“Ciência para o povo”, de Aron Bernsten, que influenciou seu pensamento, conforme 
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indícios de obras futuras. Os livros de geometria também o impactaram bastante, além 

de outras obras e desafios que seu tio Jakob lhe dava. Sobre as obras recebidas pelo 

futuro físico na adolescência, Medeiros e Medeiros indicam que:  

 

A leitura de todos aqueles livros, certamente, causou no jovem 

Einstein um tremendo impacto intelectual. Einstein relata em seu 

“Como Vejo o Mundo” que o maior impacto causado por aquelas 

leituras na juventude foi o desenvolvimento de uma descrença total 

nos ensinamentos religiosos sobre a criação do mundo e sobre o seu 

funcionamento. Einstein jamais retornaria à sua atitude religiosa 

piegas que desenvolvera ainda quando criança. Na maturidade, ele 

conciliaria a sua crença em Deus com a própria ordem existente na 

Natureza, assumindo, assim, a visão, como costumava assinalar, do 

Deus de Spinoza (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 5). 

 

Como visto, seu contato com as diversas obras recebidas muito o intrigaram, 

auxiliaram e influenciaram em seu pensamento, tanto na forma de ver e agir no mundo 

quanto na aprendizagem das ciências e da matemática. Tanto que, aos treze anos, 

Einstein já estudava sozinho, e de forma mais avançada do que o esperado para a idade, 

a “(...) Geometria Analítica e o Cálculo Diferencial e Integral assim como empenhando-

se a fundo no estudo das obras filosóficas de Kant” (Idem). 

A música também fora para Einstein um campo importante durante toda a sua 

vida. Na infância, sua mãe contratou diversos professores para lhe ensinar violino, mas 

Einstein não se adaptou bem a eles. Anos depois, o próprio físico explicou que os 

professores não ensinavam com paixão pela música, mas apenas reproduziam os 

movimentos mecanicamente. Dessa forma, seu amor pela música se desenvolveu 

melhor quando teve contato com as obras de Mozart e Bach. A partir de então, a música 

esteve presente ao longo de toda a sua vida (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006).  

É possível perceber que, desde a infância, Albert Einstein recebia estímulos e 

tinha acesso à educação e cultura de uma maneira que crianças de camadas mais 

populares não recebiam. Almeida e Lima (2016) chamam atenção para este fator, pois, 

muitas vezes, os autores biógrafos tentam retratar a trajetória da vida dos grandes 

cientistas de maneira a aproximá-los do seu público leitor, mas, com isso, acabam por 

gerar contradições ou por não realizarem uma reflexão sobre diferenças sociais, 

temporais e econômicas entre os leitores da biografia e o próprio biografado. Almeida e 

Lima, ao se referirem sobre o relato da infância de Einstein na Revista Ciência Hoje das 

Crianças, refutam que “embora a revista tenha como projeto descrever a vida dos 

cientistas como pessoas comuns, a de Einstein nada tem de comum com a imensa 
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maioria das crianças brasileiras, que não têm em casa violino, piano nem ganham de 

presente bússolas e artefatos da ciência” (ALMEIDA; LIMA, 2006, p. 38). 

 

3.2 Ginásio  

 

Embora algumas biografias indiquem que Einstein não fora um bom aluno em 

relação ao seu comportamento e notas, outras reforçam que o físico fora um dos 

melhores alunos de todas as turmas que cursou durante a vida. Dessa maneira, é 

importante indicar que, por ser uma figura de renome, existem diversas biografias sobre 

o físico que apresentam informações conflitantes sobre seu processo escolar, vida 

pessoal e até mesmo profissional. É nesse sentido que Calaprice (2002), biógrafa de 

Einstein e organizadora do livro “Querido profesor Einstein: correspondencia entre 

Albert Einstein y los niños”, considera importante contar a história do físico a partir de 

registros históricos confirmados e de relatos dados por ele mesmo, ainda em vida. Sobre 

isso, a autora diz que: 

 

Em meus livros anteriores sobre Einstein, publiquei uma série de 

significativas citações de diversos textos seus, em uma tentativa de 

distinguir o mito de Einstein de sua pessoa. Uma característica dos 

mitos e folclores é que eles não têm uma versão correta ou final, pois 

cada um adorna ou personaliza o que ouve e transmite suas próprias 

interpretações da história. Isso é o que frequentemente acontece com 

as palavras de Einstein (CALAPRICE, 2002, p.17, tradução nossa). 

 

Calaprice (2002) aponta um fato sobre a personalidade de Einstein: o de que 

sempre teve resistência a métodos de ensino pautados na memorização, assim acabando 

por contrariar os professores ou desenvolver sua linha de raciocínio e aprendizagem de 

uma forma diferente da esperada. Quando entrou para o ginásio em 1888, Einstein 

estudou no colégio Luitpold e lá ficou durante seis anos. Neste período, o regime, que já 

era autoritário no Jardim de Infância, se intensificou, fazendo com que Einstein 

comparasse seus professores como membros do exército.  

Medeiros e Medeiros (2006) notam que as críticas feitas pelo físico, quando 

relembrava de seu processo de escolarização, são reflexos da estrutura alemã de ensino 

da época, que foi alvo de debates entre reformistas que queriam uma educação pautada 

em Ciências e Matemática e de conservadores que achavam essencial manter um ensino 

centralizado em linguagem e humanidades. Todavia, a vontade dos reformistas 
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prevaleceu, pois atendiam às demandas do sistema capitalista que estava se fortalecendo 

na Alemanha no fim do século XIX, considerando que o país teve um crescimento da 

produção industrial de forma bastante acelerada, concomitante ao crescimento da 

ciência e do surgimento de tecnologias em benefício da indústria, como, por exemplo, a 

máquinas elétricas advindas do Eletromagnetismo, avanços que em vinte anos 

permitiram que o país conseguisse competir com a Inglaterra, que já dominava o campo 

há séculos. Com esses avanços, o sistema escolar também sofreu impactos, já que, a 

partir de então, era vantajoso para o crescimento alemão que se formassem futuros 

cientistas e engenheiros focados na produção e no avanço industrial (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2006). 

É em meio a este contexto que ocorreu o processo de escolarização de Einstein. 

O próprio colégio Luitpold passou por essa transição no período em que o futuro 

cientista lá esteve, tendo como foco principal o ensino do Latim e de Alemão nos 

primeiros anos e uma base das ciências exatas nos últimos. A respeito desse cenário, 

Medeiros e Medeiros (2006) mostram que, mesmo com as referidas mudanças, o 

próprio Einstein dizia que seu professor de física não o auxiliou muito, já que seu 

método não lhe estimulava. Todavia, o professor de Matemática, Sickenburger, o 

marcou por lhe apresentar livros interessantes e por fazer comparativos de aplicações 

possíveis e reais dos conteúdos que lecionava, prática não muito comum entre os 

docentes da época. Outro professor que marcou a história de Einstein foi Ruess, o qual, 

segundo ele, tinha uma boa relação e respeito pelos alunos, além de lhe apresentar as 

ideias de Kant, com as quais o físico compactuou durante toda a sua vida.  

É certo que a escola em que Einstein fez o ginásio era considerada uma escola 

que seguia os modelos de seu tempo, de forma que o físico não se adaptou por 

completo. Embora tivesse afinidade com alguns de seus professores, Einstein, 

provavelmente como outros alunos, teve conflitos neste ambiente. Medeiros e Medeiros 

atribuem a isso o fato de:  

 

A modernidade preconizada na reforma educacional alemã não estava 

imbuída de nenhuma preocupação humanista, de nenhuma intenção de 

atender aos mais nobres desejos de felicidade e de desenvolvimento 

pessoal do ser humano como um todo. Era antes de tudo uma reforma 

utilitarista, ditada por interesses sociais e econômicos de uma classe 

dominante que necessitava organizar em linhas mais lucrativas a 

produção e a reprodução da força de trabalho. O homem, a sua 

felicidade e a sua realização pessoal não eram o centro daquele 
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processo de reforma educacional; mas, sim, os interesses da produção 

capitalista (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 19). 

 

Talvez, por sempre se queixar da forma de ensino que lhe foi dada e por ter sido 

repreendido por alguns professores que chegaram a dizer que ele não chegaria a lugar 

algum, o mito de Einstein como um mau aluno tenha sido criado, mas suas notas e 

desenvolvimento são provas de que esta afirmativa não é verdadeira.  

Voltando para a trajetória do físico, Medeiros e Medeiros (2006) explicam que, 

em 1894, a empresa de materiais elétricos da família de Einstein faliu e eles se mudam 

para Milão para abrir outra empresa no mesmo segmento, mas Einstein permaneceu em 

Monique para terminar seus estudos. Posteriormente, descontente com os métodos 

escolares que lhe eram aplicados, Einstein desistiu de estudar em Monique e se juntou à 

sua família em dezembro de 1895, apenas a alguns meses de sua formatura. Nessa 

despedida, o seu já mencionado professor de Matemática lhe deu uma carta de 

recomendação, dizendo que considerava que havia pouco a ser ensinado a Einstein 

sobre o conteúdo. Ao chegar a Milão, o futuro físico também convenceu seu pai a 

escrever uma carta a seu país de origem, renunciando sua nacionalidade e ficando sem 

pátria até 1901, quando conseguiu nacionalidade suíça. Acredita-se que tal pedido 

ocorreu porque, na Alemanha, o sistema político militar “era algo agressivo e carregado 

de um forte sentimento nacionalista, expansionista e imperial, o que Einstein rejeitava 

com todo o vigor” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 26).  

Schulmann (2002) relata que, após ir a Milão, Einstein tentou ingressar na 

Escola Politécnica de Zurique com o objetivo inicial de cursar Engenharia Elétrica, mas 

não foi aprovado em francês e no que seria hoje a disciplina de Biologia. Como havia se 

destacado nas ciências exatas, o diretor o aconselhou que terminasse o ginásio e que 

tentasse entrar na Escola Politécnica posteriormente, e assim ele fez, se formando na 

Escola Técnica da cidade de Aarau, próxima a Zurique. A referida escola possuía 

laboratórios bem equipados e professores que influenciaram na formação de Einstein e o 

auxiliaram a desenvolver pensamentos que seriam fagulhas para a construção da teoria 

da relatividade.  

Segundo Medeiros e Medeiros (2006), Einstein faz relatos mais afetivos sobre 

Aarau dos que das escolas em que estudou na Alemanha. Isso se deve, possivelmente, 

ao fato de a educação da Suíça não ter o mesmo caráter rigoroso. A escola suíça em que 

Einstein estudara, por exemplo, tinha uma abordagem que seguia os pensamentos de 
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Pestalozzi, sob influência de Kant e Rousseau, e considerava necessário que os alunos 

aprendessem partindo da ação, bem como desenvolvessem sua liberdade cognitiva. 

Sobre isso, os autores destacam que:  

 

Um dos pontos enfatizados em uma tal abordagem inspirada na 

pedagogia de Pestalozzi era a tentativa de desenvolver nos alunos o 

raciocínio por imagens e não apenas aquele fundado na expressão 

verbal. Como assinala Thomas Hughes, Pestalozzi havia sido um 

apaixonado advogado da compreensão visual e a escola de Aarau, 

dentro deste contexto, dava uma ênfase especial em seu currículo às 

atividades com desenhos, aos trabalhos práticos de laboratório, ao uso 

de mapas e a outras formas de expressão visual. Este tipo de educação 

certamente atuou como um fermento intelectual para alguém como 

Einstein que já trazia consigo uma forte tendência em raciocinar por 

imagens. Ali o seu pensamento floresceu e já aos dezesseis anos, 

enquanto ainda estudante de Aarau, Einstein desenvolveria o seu 

primeiro e famoso “experimento em pensamento”, relacionado com 

um sujeito hipotético que com um espelho na mão viajava em um raio 

de luz (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 34).  
 

Sua experiência escolar em Aarau ajudou com que, no ano seguinte, Einstein 

ingressasse na Escola Politécnica de Zurique em primeiro lugar, mas, desta vez, com o 

objetivo de estudar Física e Matemática e de se tornar professor de ciências naturais. 

Fazendo um balanço das experiências negativas e positivas que teve, o jovem Einstein 

já expressava a vontade de ser o professor que gostaria de ter tido, incentivando as 

crianças a serem felizes e autônomas (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). 

 

3.3 Escola Politécnica 

 

Em 1896, Einstein ingressa na Escola Politécnica de Zurique (ETH), e passa a 

viver com ajuda financeira de uma tia e, algumas vezes, dando aulas particulares para 

complementar sua renda, pois a empresa do pai havia falido novamente. A escola 

Politécnica teve entre seus docentes e discentes pessoas muito renomadas no meio 

científico, como, por exemplo, o professor Rudolph Clausius, que foi um dos criadores 

da Termodinâmica e o ex-aluno Konrad Wilhelm Roentgen, que foi o primeiro 

ganhador do prêmio Nobel, em 1901, e descobridor do Raio X (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2006).  

Einstein entrou na ETH com expectativas das boas experiências que teve em 

Aarau, mas novamente se viu frustrado pelos moldes disciplinares e avaliativos. Embora 
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a ETH não avaliasse de forma tradicional, possuía exames escritos e orais para que os 

estudantes pudessem avançar um ano de estudo. Sobre esse momento, Medeiros e 

Medeiros relatam que: 

 

O sofrimento e o desencanto oriundos da preparação para aqueles 

exames de meio de curso foram, de fato, um divisor de águas para 

Einstein em sua experiência como estudante na ETH. Aqueles exames 

forçaram-lhe a estudar coisas que muitas vezes não lhe interessavam e 

a seguir por pura obrigação os passos de outros cujas orientações ele 

não julgava as mais pertinentes. Ele teve de passar todo o verão 

preparando-se com afinco para os tais exames e, ao final dos mesmos, 

o esforço feito para manter aquela rotina estafante causou-lhe um 

tremendo desconforto. Mesmo tendo tido sucesso e tirado as melhores 

notas da sua turma, Einstein simplesmente detestou aquela experiência 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 44).  

 

Em relação ao conteúdo específico da física, Einstein teve aulas com dois 

professores, sendo um deles Pernet, cujos ensinamentos o aluno considerava massivos 

e, por esse motivo, buscava sempre estudar por conta própria e elaborar os experimentos 

com métodos diferentes dos ensinados. E embora sempre chegasse ao resultado correto, 

o professor o repreendia, pois todos os alunos deveriam seguir as suas indicações – fato 

este que levou a Einstein a ser infrequente nas disciplinas que cursou com Pernet e a 

obter a nota mínima. O segundo professor com quem Einstein teve aulas de física foi 

Weber, com quem o estudante manteve uma relação mais tranquila, apreciando, 

inicialmente, seus métodos de ensino.  

 

3.4 Construindo sua carreira docente  

 

Em maio de 1901, Einstein que até então sobrevivia de aulas particulares 

ocasionais, foi indicado pelo seu ex-professor da ETH, Jakob Rebstein, para ser 

professor substituto de Matemática, durante dois meses, em uma escola Técnica, 

próxima à Zurique. Einstein aceitou com entusiasmo o cargo e, mesmo antes de iniciar 

o trabalho, já se preocupou com a maneira como conduziria suas aulas. Segundo 

Medeiros e Medeiros (2006), o físico gostou muito da experiência e não teve grandes 

dificuldades. Sobre sua didática, os autores apontam que: 

 

A atitude pedagógica adotada por Einstein teria sido, já desde então, 

eminentemente socrática. Em lugar de repreender os seus alunos, ele 

simplesmente bombardeava-os com perguntas inquietantes, 
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explorando, desta forma, os limites dos seus conhecimentos e 

fazendo-lhes ver o quanto eles ainda precisavam refletir sobre o 

assunto e o quanto poderiam assim aprender. A se julgar pelo seu 

desejo posterior de retornar àquele posto, presume-se que ele tenha 

sido bem sucedido em suas tentativas de lidar socraticamente com as 

suas turmas em Winterthur (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 86). 

 

Apesar da aptidão e gosto pela profissão, os mesmos autores indicam que 

Einstein tinha receio de que, se conseguisse um emprego permanente na área, talvez se 

acomodaria com a estabilidade e não continuaria seus estudos e experimentos com o 

mesmo vigor (MEDEIROS E MEDEIROS, 2006). Sua postura logo muda, quando seu 

contrato não é renovado e suas tentativas de emprego em outras instituições são falhas. 

A partir de então, Einstein se afirmou estar disposto a aceitar o mais modesto emprego.  

Após algum tempo de procura, conseguiu trabalhar como tutor em uma escola-

internato de uma cidade vizinha, para auxiliar dois alunos que se preparavam para entrar 

na ETH. Embora tenha se dado muito bem com seus alunos e já demonstrasse se 

preocupar em ensinar de maneira a estimular a autonomia intelectual dos discentes, sem 

prejudicar a autoestima deles, suas ideias eram incompatíveis com a metodologia da 

instituição, que pregava um ensino embasado “na memorização, disciplina rígida e um 

apego excessivo à autoridade do professor” (Ibidem, p. 89). Tal discrepância fez com 

que, em dezembro de 1901, Einstein estivesse novamente desempregado. 

No início de 1902, ele via-se ainda sem um emprego definitivo, e se mantinha 

dando aulas particulares, até que em junho daquele mesmo ano conseguiu entrar como 

técnico para o Escritório de Patentes, em Berna. Sobre este período, Medeiros e 

Medeiros afirmam que: 

 

Einstein trabalhou como examinador de patentes no Escritório de 

Berna de 1902 a 1909. Aqueles foram anos de rápido 

desenvolvimento das indústrias de motores elétricos, telefones e 

telégrafos sem fio. Os inventores que conduziram, àquela época, o 

desenvolvimento da tecnologia elétrica eram de um tipo posterior a 

Edison, pois eram principalmente indivíduos com treinamento 

universitário e que sabiam lidar bem com os fenômenos das ondas 

eletromagnéticas, ao invés de apenas com os mais antigos sistemas de 

telégrafos com fio e circuitos de corrente contínua (Ibidem, p. 93).  

 

Medeiros e Medeiros (2006) revelam, ainda, que a passagem de Einstein pelo 

Escritório de Patentes auxiliou em sua formação, pois, além do contato direto com 

questões da Física, de forma prática e visual, seu patrão, Friedrich Haller, lhe ensinou a 
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trabalhar adotando uma postura crítica e minuciosa na análise dos trabalhos de 

pesquisadores que buscavam uma patente. Como a atitude exigida na empresa era 

condizente com a sua maneira de pensar, Einstein reconheceu ali uma oportunidade de 

crescimento na forma de compreender a Física e de lidar com as pesquisas que 

desenvolveria no futuro, fatos que ele mesmo reconheceu em relatos posteriores 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). 

No tempo em que estivera no Escritório de Patentes, Einstein tentou um posto na 

Universidade de Berna, como professor particular, mas como ainda não possuía um 

PhD, não se enquadrou nas exigências para o cargo. Esta nova rejeição ajudou com que 

o físico voltasse a se dedicar ao PhD, se formando em 1905 pela Universidade de 

Zurique, agora sob orientação do professor Kleiner. Após formado, Einstein, que já 

havia publicado três artigos, os quais não tiveram muita visibilidade no meio 

acadêmico, publicou sua tese e outros quatro artigos que entrariam para História. A esse 

respeito, Medeiros e Medeiros dizem que: 

  

Esses cinco trabalhos viriam a revolucionar a Física por completo, 

estabelecendo fortes evidências da natureza atômica da matéria, 

lançando as bases da Teoria Quântica – com as explicações rigorosas 

da radiação de corpo negro, do efeito fotoelétrico, da luminescência e 

da variação dos calores específicos atômicos – além de desenvolver a 

Teoria da Relatividade Restrita, que alterava os velhos conceitos 

newtonianos de tempo e de espaço. A sua explicação do efeito 

fotoelétrico, apresentada naquele ano, lhe valeria anos depois o 

prêmio Nobel de Física de 1921. A Física jamais experimentou um 

ano tão revolucionário quanto aquele e a sua história costuma ser 

dividida em duas etapas: antes e depois do Annus Mirabilis de 

Einstein de 1905 (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 97). 

 

Todavia, Medeiros e Medeiros (2006) salientam que seu reconhecimento no 

meio científico só iniciou-se em 1907, após a publicação do Princípio de Equivalência, 

que contribuiu para elaboração da Teoria da Relatividade Geral, além do 

reconhecimento do seu ex-professor, Hermann Minkowski, que publicou formulações 

matemáticas para a Teoria da Relatividade Restrita, fazendo com que as pesquisas de 

Einstein fossem mais difundidas e aceitas no meio acadêmico.  

Em 1909, Einstein aceitou o convite para ser Doutor honoris causa na 

comemoração de 350 anos da Universidade de Genebra, ao lado de outras importantes 

personalidades, como Marie Curie e Ernest Solvay. “Dois meses depois, Einstein recebe 

convite do físico Rudolf Ladenburg, para apresentar uma conferência no Congresso de 
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Físicos de Língua Germânica a ser realizado em Salzburg naquele mesmo ano” 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 98). Sua palestra foi intitulada “O 

Desenvolvimento da Nossa Visão da Natureza e da Constituição da Radiação” e foi um 

marco na carreira do cientista, causando importantes reflexões e impressões em 

estudantes e pesquisadores da época – tanto que o criador da Teoria Quântica, Max 

Planck, convidou Einstein, naquele mesmo evento, para escrever o prefácio do seu livro 

“Para onde vai a Ciência?”.  

Todavia, embora já mais bem reconhecido, Einstein ainda não trabalhava 

diretamente no meio acadêmico, e apenas em 1908, após duas rejeições, o físico 

conseguiu o cargo de professor particular na Universidade de Berna. Neste trabalho, 

Einstein recebia apenas o valor pago pelos próprios alunos que assessorava, e por isso 

precisou conciliar com o seu cargo no Escritório de Patentes. Tempos depois, após 

muitas negociações e discussões sobre interesses políticos, Einstein foi indicado por seu 

ex-orientador, Kleiner, para assumir um cargo permanente como Professor Associado 

na Universidade de Zurique, pedindo, em julho de 1909, demissão do Escritório de 

Patentes (MEDEIROS E MEDEIROS, 2006). 

 

3.5 Einstein: professor universitário  

 

Na universidade de Zurique, Einstein admitiu que a vida de professor exigia 

mais dedicação do que esperava. Como professor iniciante, o físico se preocupava em 

atender às demandas dos alunos e a ser o mais claro possível em suas explicações, e isso 

exigia dele um tempo de planejamento das aulas maior do que imaginava. Mas isso não 

foi um problema, pois o físico demonstrava gostar muito de lecionar e suas aulas não 

seguiam os moldes tradicionais. Ele sempre abria espaço para que os alunos lhe 

interrompessem caso tivessem alguma dúvida, tratava-os igualmente de forma 

respeitosa, sem favoritismos e, aos poucos, sua turma, que possuía inicialmente apenas 

quatro alunos, chegou a vinte e quatro inscritos, atraídos pela sua didática e pelas 

discussões levantadas em aula (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). 

Einstein utilizava como recurso analogias, não só de explicação das suas teorias 

em aulas, mas para se expressar e compreender as complexidades do mundo, assim 

construindo, ao longo de sua vida, situações imagéticas para dar respostas aos 

questionamentos que seus alunos lhe faziam, para os seus estudos pessoais e em 
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situações que lhe perguntavam sobre assuntos diversos. Sobre isso, Medeiros e 

Medeiros pontuam: 

 

A dimensão imagética no pensamento de Einstein era, de fato, algo 

determinante e que ele utilizava com freqüência tanto nas suas 

conversas com os amigos, quanto nas suas aulas e em sua criação 

científica. As imagens eram como um guia para a sua intuição e 

Einstein em sua fase madura considerava que o seu trabalho era 

guiado principalmente pela sua intuição matemática. Ele comparava a 

sua obra em parte com a livre criação de um artista que tira as suas 

idéias da sua imaginação. Para ele, a imaginação era mais importante 

do que o conhecimento. O papel que a razão e a consciência jogavam 

no comportamento dos homens era também bem modesto. Ele se 

colocava contra todos os preconceitos e afirmava que as visões 

tradicionais e os valores são geralmente aceitos de forma não crítica e 

tomados sempre e em todos os lugares como se fossem simples dados 

da realidade (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 161). 

  

 O próprio uso das analogias e explicações metafóricas distinguia o físico em 

relação ao ensino tradicional da época, cujo enfoque era, como dito, na memorização e 

na compreensão do concreto das teorias. Mas, apesar de ter uma metodologia diferente 

dos demais professores, Einstein também tinha uma boa relação com os colegas de 

departamento. A respeito da relação que construía com a comunidade acadêmica, 

Medeiros e Medeiros explicam: 

 

Essa mesma atitude de possuir ao mesmo tempo um espírito 

essencialmente crítico, mas de manter também um profundo respeito 

em relação ao pensamento dos outros, Einstein aplicava com todos, 

dos mais respeitados cientistas aos seus estudantes e também às 

pessoas mais simples. (...) Einstein, entretanto, não se preocupara 

apenas em ajudar a tirar a dúvida sobre a exatidão daquelas 

proposições matemáticas; ele se preocupara também com a própria 

auto-estima do jovem que lhe fizera aquele questionamento (Ibidem, 

p.112-113). 
 

Tamanha foi a adesão dos alunos aos seus métodos de ensino que, quando 

recebeu uma proposta para trabalhar na Universidade de Praga e pediu demissão da 

Universidade de Zurique, seus alunos protestaram com a direção para que ele se 

mantivesse na instituição, pois consideravam que, além de explicar com facilidade os 

conteúdos considerados complexos, dava abertura para que os alunos expusessem suas 

dúvidas e colocações. Mesmo assim, Einstein foi para Praga, pois lá receberia um 

salário melhor, com carga horária reduzida, para lecionar Física Experimental 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). 
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Embora a experiência em Zurique tenha sido muito positiva, e a maioria de seus 

alunos tenha aderido à sua forma de lecionar, isso não ocorreu em todos os casos. 

Medeiros e Medeiros (2006) apontam que, em Praga, a experiência de Einstein não foi 

tão frutífera quanto o esperado. Os autores dizem que, provavelmente, os alunos de lá 

estavam mais habituados com um modelo de ensino tradicional, focado na 

memorização, anotação e escuta passiva, o que fez com que tanto os estudantes quanto o 

professor não se sentissem felizes com a experiência. Permanecendo por um ano, 

Einstein já tinha sido convidado por outras universidades, mas aceitou trabalhar na 

ETH, onde havia estudado, para lecionar Física Teórica, retornando para Suíça em 

1912.  

Na ETH, Einstein não precisava assumir turmas grandes com muitas aulas, pois 

trabalharia com alunos mais avançados e experientes. O físico ficou satisfeito com essa 

possibilidade, não porque não gostasse de lecionar, mas porque, com menos alunos e 

aulas, poderia aprofundar as discussões em sala, além de ter mais tempo para se dedicar 

às suas pesquisas. Todavia, o estudioso era tão entusiasmado com a Física e seu ensino, 

embora tenha, por vontade própria, criado e liderado colóquios de discussão, abertos 

para a comunidade acadêmica em geral, e não só para os seus alunos mais avançados. 

“Os colóquios liderados por Einstein em Zurique tornaram-se uma referência importante 

na comunidade internacional dos físicos pela reputação daquele que os conduzia e 

serviram de palco no qual vários jovens físicos de talento iniciaram as suas atividades 

de pesquisa” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 119). 

Naquele mesmo ano, Einstein recusou convites para lecionar e dar palestras em 

diversas universidades dos Estados Unidos e da Europa, pois estava satisfeito com o seu 

trabalho e não gostava do caráter mercadológico que as grandes conferências tinham. 

Entre tantas recusas, ele aceitou dar uma palestra em Viena, cuja participação ficou 

marcada na história, pois o físico recebeu algumas críticas de opositores e as respondeu 

com bom humor. Na ocasião, aproveitou para demonstrar a forma como conduzia suas 

explicações em sala para um público maior. Sobre esse momento, Medeiros e Medeiros 

apontam que: 

 

Apesar de tal atitude em recusar os convites, ele aceitou dar uma 

palestra em Viena na qual ficou marcada uma de suas principais 

características como professor – a de criar metáforas como ilustrações 

divertidas. Naquela ocasião, Einstein para falar da Teoria da 

Relatividade lançou mão de uma ilustração na qual dois físicos 

acordavam-se de um sono profundo e notando que estavam em um 
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quarto fechado com paredes opacas, embora equipados com todos os 

instrumentos e apesar de todos os seus esforços, não estavam aptos 

para descobrir se o seu quarto estava em repouso sobre algum corpo 

celeste ou se alguma força externa atuando sobre o mesmo lhe 

comunicava um movimento uniformemente acelerado. Este tipo de 

‘experimento em pensamento’ era algo freqüente tanto em suas 

pesquisas quanto em suas aulas (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 

119). 

 

A preocupação de Einstein em se fazer compreendido e auxiliar que os 

estudantes se tornassem independentes em suas pesquisas se manteve mesmo quando 

deixou de lecionar. Isso ocorreu quando aceitou trabalhar na Universidade de Berlim, 

em 1914, com uma cátedra de Física Teórica, de forma que não precisaria assumir 

nenhuma turma, e se dedicaria exclusivamente às suas pesquisas sobre a Teoria da 

Relatividade Geral. Medeiros e Medeiros (2006) indicam que Einstein aceitou o convite 

porque, além de estar com problemas conjugais, com sua primeira esposa, Mileva, o 

trabalho como professor lhe ocupava muito tempo, o que não lhe permitia dedicar como 

gostaria às suas pesquisas. Recebendo melhor em Berlim e sem ter obrigação de dar 

aulas, Einstein ainda se dedicava ao magistério voluntariamente, dando palestras, 

seminários e cursos. Em 1935, ele se mudou para os Estados Unidos para trabalhar na 

Universidade de Princeton, ficando lá até o fim de sua vida.  

  

3.6 A imagem de Einstein  

 

3.6.1 Impressões de pessoas próximas  

 

Cabe destacar que Einstein conviveu direta e indiretamente com diversas 

personalidades da história, em um período em que a ciência se desenvolvia fortemente. 

Como exemplo disso, temos os já citados Max Planck, Willhem Weber, o qual “havia 

sido exatamente o primeiro cientista a descobrir experimentalmente que as variações 

dos calores específicos com a temperatura para os elementos boro, carbono e silício, 

desobedeciam à lei de Dulong-Petit” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 56), Wien e 

Sommerfeld, dentre tantos outros.  

Medeiros e Medeiros (2006) indicam ainda que Einstein foi fonte de inspiração 

para Max Wertheimer na criação da sua Teoria de Gestalt, na qual demonstrava que o 

ensino por memorização e repetição era pouco produtivo e fazia com que os alunos não 

tivessem atitude e pensamento crítico e ativo em relação aos assuntos estudados. 
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Wertheimer, ainda como estudante de psicologia da Universidade de Berlim, assistia às 

aulas de Einstein e mantinha contato com ele. As críticas que Einstein fazia ao modelo 

tradicional de ensino, atreladas à maneira como conduzia as próprias aulas, foram fonte 

de inspiração e de pesquisa para que o psicólogo criasse sua teoria. Karl Poper também 

declarou, algumas vezes, que “creditava declaradamente a inspiração original para a 

construção da sua Teoria do Falseacionismo Epistemológico a uma observação 

cuidadosa do pensamento de Einstein” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 133). De 

igual forma, Dennis Gabor, vencedor do Nobel da Física em 1971 e um dos inventores 

do microscópio eletrônico, assim como outros mencionados, foi aluno de Einstein e se 

referia a ele como uma pessoa humilde e um dos maiores amantes da ciência. 

Para além das diversas pessoas que possuíam prestígio no mundo das ciências, 

Einstein, enquanto educador e divulgador científico, mantinha também uma postura de 

ouvinte com todos com que se encontrava, desde os colegas considerados mais 

brilhantes aos alunos iniciantes. Medeiros e Medeiros (2006) exemplificam que vários 

alunos e assistentes do físico relatavam a maneira como se sentiam confortáveis perto 

dele para expressarem suas dúvidas, discordarem de alguma colocação do professor ou 

tentarem explicar uma teoria que criaram. Os autores apontam, ainda, que mesmo 

quando a ideia parecia incorreta ou a dúvida era, para muitos considerada simplória, 

Einstein ouvia, explicava, refutava ou concordava, sempre com muita humildade, 

buscando compreender a linha de raciocínio de quem lhe falava e, depois, demonstrando 

sua opinião em relação ao assunto. Sobre sua postura enquanto educador, Medeiros e 

Medeiros pontuam: 

 

Se considerarmos a profundidade e a extensão das interações surgidas 

mais recentemente entre os campos da Filosofia da Ciência e da 

Educação em Ciências, poderemos por mais um outro ângulo, apreciar 

a enorme importância educacional do pensamento de Einstein 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 134). 

 

Como visto, seu pensamento era também executado em sua prática educativa. 

Um exemplo disso é o seu discurso, desde os tempos de ginásio, de que um ensino que 

preservasse a autoestima dos alunos e lhes desse voz seria muito mais efetivo. A partir 

dessa concepção, formada desde cedo, é que Einstein conduzia suas aulas e a relação 

com alunos e colegas.  

Outra característica do físico ressaltada por diversas pessoas que com ele 

conviveram era o seu bom humor e simplicidade. Conforme Medeiros e Medeiros 
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(2006), mesmo em situações em que era confrontado, não se exaltava, e respondia as 

críticas com brincadeiras e respeito pela opinião alheia. Segundo os autores, o físico 

demonstrava esse tipo de comportamento desde a infância, mas o que no início da vida 

escolar era vista como uma afronta pelos professores, posteriormente passou a ser 

notado como sinal de paciência e humildade da parte do cientista. Sobre sua forma de 

tratar a todos, Medeiros e Medeiros comentam: 

 

O bom humor de Einstein era algo constante e não apenas reservado 

como ornamento para as suas palestras e para as suas aulas. Nas 

reuniões de trabalho com os seus assistentes, ele sempre se mostrava 

sorridente e brincalhão. Também com as crianças ele se comportava 

da mesma maneira. Thomas Bucky relembra que Einstein conseguia 

tornar engraçado praticamente tudo e que estava quase sempre com 

um sorriso estampado na face (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 

154). 

 

Medeiros e Medeiros (2006) indicam, ainda, que a forma humilde como Einstein 

tratava a todos pode ser atrelada ao fato de o físico não se considerar uma pessoa 

excepcionalmente inteligente ou genial, como todos apontavam e apontam; ele se 

considerava apenas uma pessoa curiosa e atenta. Segundo Schulmaan (2002), o físico, 

na verdade, considerava-se medíocre, e por isso adotava uma rotina de estudos para 

conseguir acompanhar os conteúdos escolares e, ao mesmo tempo, fazer suas pesquisas 

particulares.  

Em face disto, Vieira (2019) traz à tona uma discussão sobre a construção do 

papel social do gênio, destacando que, para muitos pensadores, gênio é uma pessoa que 

cria algo especial do nada, com uma conduta impecável e exemplar. Todavia, o autor 

destaca que, seguindo esta lógica, Einstein não pode ser considerado um gênio, já que 

todos os seus feitos científicos tiveram embasamento teórico em descobertas prévias de 

outros estudiosos e, para chegar às conhecidas conclusões sobre a Teoria da 

Relatividade Geral, teve ajuda de matemáticos na elaboração de cálculos.  

Voltando-se ao comportamento de Einstein, Medeiros e Medeiros (2006) dizem 

que era exatamente a sua postura descontraída, vinculada ao seu visual pouco 

convencional para a maioria dos cientistas e professores universitários, o que fazia com 

que, muitas vezes, as pessoas interpretassem seu jeito e suas respostas como irônicas, já 

que ele se expressava com brincadeiras, mesmo em discussões de assuntos e teorias 

considerados complexos e geralmente tratados com muitas formalidades. Medeiros e 

Medeiros (2006) afirmam que alguns dos biógrafos de Einstein consideram o seu bom 
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humor como uma forma de defesa, já que o físico era bastante tímido e sempre fazia 

piadas com as suas próprias mazelas.  

Como parte da sua personalidade era tida como divertida, Medeiros e Medeiros 

(2006) afirmam que Einstein tinha muito interesse por jogos e brinquedos com 

princípios científicos, possuindo uma coleção de artefatos deste tipo, advindos de várias 

partes do mundo. Os autores salientam a afinidade que o físico possuía com as crianças, 

sempre se sentindo interessado por ouvir e brincar com filhos dos colegas que visitava. 

Os autores também indicam que Einstein brincava com as crianças da vizinhança e que 

chegou a dar aulas de matemática para uma vizinha de oito anos. Para eles: 

 

O seu bom entendimento com as crianças, aliado ao seu amor por 

brinquedos científicos está em sintonia com a observação que 

Abraham Pais fez de sua alegria de viver e do seu constante bom 

humor. Para Pais, Einstein era um homem que parecia ter uma criança 

muito alegre dentro de si mesmo. Ele não era absolutamente infantil 

em nada do que fazia; mas, o seu comportamento sempre alegre e 

sorridente denotava a alegria de uma criança que sempre viveu em sua 

mente e em seu coração e integrada em sua forma de viver 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 164). 

 

Calaprice (2002), em seu prefácio, indica que por Einstein ser uma 

personalidade pública, sempre foi foco da mídia e, por essa razão, existem inúmeras 

biografias e publicações relacionadas a ele, mas que estas nem sempre expressam a 

verdade, criando o que a autora chama de mitos e folclores. Por esse motivo, Calaprice 

(2002) dedica alguns de seus trabalhos à história e obras de Einstein, nos quais ela diz 

publicar uma série de citações significativas do físico, na tentativa de distinguir o mito 

da pessoa de Einstein. Uma das características reais, segundo a autora, era a sua 

admiração e respeito pelas crianças, que podem ser observada em suas 

correspondências. Essa boa relação de Einstein com os pequenos também pode ser 

observada na fala de Evelyn Einstein (2002), neta do físico, que escreve o prólogo da 

referida obra, na qual indica que, diferentemente dos outros adultos, que em sua infância 

a silenciavam e demonstravam haver ambientes e momentos de expressão diferente para 

adultos e crianças, seu avô, nas poucas situações em que viveram juntos, dedicava 

tempo com ela, lhe dava abertura para dizer o que pensava, e estimulava sua curiosidade 

sobre a vida como um todo, e sobre a astronomia, temática que a interessava muito. 

Os aspectos levantados até aqui demonstram como as pessoas que tiveram 

contato direto na vida de Einstein traçaram sua imagem. A partir disso, parte-se agora 
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para reflexões sobre a maneira como sua imagem foi estabelecida enquanto 

personalidade mundial, inicialmente no meio científico e depois expandindo para todos 

os públicos. 

 

3.6.2 Como o mundo conheceu o físico do século  

 

Ainda trabalhando em Berlim e podendo dedicar-se à sua pesquisa sobre a 

Teoria da Relatividade, Einstein ministrou, em 1914, uma palestra na Academia 

Prussiana de Ciências sobre métodos da Física Teórica, a qual gerou bastante 

repercussão no meio acadêmico. Além disso, neste mesmo ano, ele apresentou outras 

duas palestras sobre sua teoria, as quais gerariam anotações importantes, que seriam 

matrizes para seu primeiro livro sobre a Relatividade, elaborado no ano seguinte e 

publicado em 1916. Isso porque, em 1915, o físico chegou a uma forma de sua Teoria 

da Relatividade que considerou satisfatória e que levaria à publicação de tantos outros 

trabalhos (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). Entretanto, mesmo com todos os seus 

cálculos e explicações já confirmados e credibilizados no meio científico, a teoria da 

Relatividade ainda não havia sido observada na prática. Quando isso ocorreu, Einstein 

teve seu nome e sua criação difundidos em escala mundial. Sobre esse momento, 

Medeiros e Medeiros pontuam: 

 

O ano de 1919, na verdade, marca um ponto de inflexão na imagem 

mundial de Einstein. Os resultados surpreendentes da observação do 

eclipse do Sol por uma equipe de astrônomos ingleses, chefiadas por 

Sir Arthur Eddington, confirmaram plenamente o desvio da luz 

previsto por Einstein em sua Teoria da Relatividade Geral. Aquele 

fato inusitado para o grande público trouxe-lhe o renome mundial. Do 

dia para a noite, após o eclipse 1919, Einstein tornou-se uma 

celebridade mundial passando a ser assediado incessantemente pela 

mídia e a ser convidado, como nunca antes, para dar conferências em 

várias partes do mundo (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 134). 

 

A partir de então, as demandas e convites para ministrar palestras por todo o 

mundo se multiplicaram, fazendo com que o físico se desvinculasse do cargo que 

possuía na Universidade de Berlim, dando aulas apenas quando lhe era possível e 

desejado. Medeiros e Medeiros (2006) salientam que, como citado, Einstein 

inicialmente era contra o “mercado” das conferências, mas, em plena Primeira Guerra 

Mundial, passou a considerar os altos gastos com sua família. A partir de então, 

palestrou em inúmeros países de diferentes continentes, sendo aclamado não apenas por 
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sua teoria que revolucionou a física, como também por sua capacidade de comunicação 

e divulgação da ciência, além de seu posicionamento político, no período de guerra e 

pós-guerra. 

Nessa altura da vida, conforme Medeiros e Medeiros (2006) indicam, Einstein já 

era reconhecido pelas suas contribuições para a história da Física, sendo comparado por 

importantes pesquisadores da sua área a Newton e Copérnico. Com todos esses fatores, 

ele já era indicado ao Prêmio Nobel, desde 1910, e, ao longo dos anos, diferentes 

cientistas da física insistiam que a Academia lhe concedesse o título. Entretanto, 

Einstein foi premiado com o Nobel da Física apenas em 1921, após incessantes pressões 

de cientistas que consideravam um erro não nomeá-lo, já que “claramente, a 

credibilidade e o valor do cientista premiado excedia em muito o valor do próprio 

prêmio aos olhos da comunidade internacional” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 

146). 

Segundo Serighelli, Lima e Grumm (2017), embora já tivesse fama na 

comunidade científica, o primeiro marco que popularizou a imagem do físico foi o 

citado prêmio Nobel de Física, que ganhou em 1921, atraindo um público mais amplo 

do que o acadêmico. A partir disto, muitas pessoas se dedicaram a escrever biografias 

sobre Einstein, abordando assuntos tanto sobre sua vida profissional quanto pessoal, 

utilizando-se, inclusive, de entrevistas a pessoas próximas dele e de dados 

sensacionalistas. Com isso, sua imagem entrou literalmente para o gosto popular, 

tornando-se, inclusive, artigo comercial, ao ter sua foto estampada em camisas, canecas, 

pôsteres etc., e tendo uma diversidade de locais batizados com seu nome, dentre eles 

hospitais e colégios. Além disso, tempos após o prêmio Nobel, sua imagem foi 

novamente colocada em destaque, quando, em 1999 a revista Times o elegeu como 

personalidade do século XX. Outrossim, para Basilio (2018), a propagação das teorias 

de Einstein, assim como a sua consequente popularização, estão, em partes, 

relacionadas com o contexto sócio-histórico de guerra que a Europa vivenciava, fazendo 

com que suas obras fossem discutidas e publicadas em importantes jornais de países 

como Alemanha, Suíça e Inglaterra.  

Em relação à situação social que a Europa vivenciava, Einstein se destacou ao se 

envolver em importantes assuntos políticos. No início do regime nazista alemão, o 

físico renunciou sua nacionalidade alemã por repudiar este sistema, fato que sempre 

deixou claro, ao longo de sua vida, principalmente por ser de uma família judia. 

Ademais, trabalhou defendendo a paz mundial e a política de desarmamento, angariou 
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fundos para comunidades e instituições minoritárias e dialogou sobre as consequências 

negativas da energia atômica (CALAPRICE, 2002). Medeiros e Medeiros (2006) 

afirmam que Einstein tinha simpatia pelos movimentos de esquerda e que participava de 

movimentos pacifistas, o que incomodava as autoridades alemãs. Nessa época, 

inclusive, o físico deu uma palestra sobre a importância da justiça social, e os fundos 

levantados com esse evento foram doados para a comunidade de estudantes socialistas. 

Em 1933, Einstein se mudou para os Estados Unidos motivado, principalmente, pela 

ascensão do movimento nazista na Europa, tanto que o físico nunca mais retornou para 

o seu continente de origem.  

Atitudes como estas, tomadas por uma pessoa da esfera pública, com grande 

reconhecimento no meio científico, provavelmente fizeram com que Einstein tivesse sua 

imagem perpetuada ao longo de sua existência e até os dias atuais. E, mais do que isso, 

Einstein foi o exemplo vivo e ativo do importante papel social que os cientistas 

possuem e da capacidade que eles têm de vincular seu trabalho e feitos teóricos com a 

realidade sócio-histórica em que estão inseridos. 

  

3.7 As ideias de Einstein sobre Educação, Ciência e Infância  

 

Embora Einstein nunca tenha escrito nenhuma obra dedicada à sua visão sobre a 

Educação, Medeiros e Medeiros (2006) indicam que o físico sempre se manifestou 

sobre esta área, e, como professor e divulgador científico, também demonstrou suas 

concepções através de sua prática. Além disso, Santos (2017) também elenca algumas 

obras de autoria de Einstein em que o físico divulgava ciência amplamente, como o 

livro “A evolução da física” (1938), tendo coautoria com Leopold Infeld, e o livro 

“Como vejo o mundo” (1953), em que o físico emite suas opiniões sobre várias 

questões sociais. A divulgação científica pode ser observada em vários momentos desta 

última obra, mas principalmente no capítulo denominado “Estudos científicos”. Além 

disso, uma série de obras se sucedeu a partir dos estudos de Einstein, com o objetivo de 

explicar, discutir e divulgar seus feitos científicos. Tais textos, embora não tenham 

como temática principal a Educação, indicam um pouco da visão do físico sobre o 

ensino e a divulgação científica. 

Outras obras surgiram sob influência do pensamento de Einstein. Um exemplo 

são as ideias discutidas por Piaget (1946), em uma de suas principais obras: “A noção 

do tempo para as crianças”, que segundo Almeida e Giordan (2016), foram inspiradas 
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no questionamento que Einstein fez a Piaget, em 1928, sobre como os conceitos de 

tempo, distância e velocidade são desenvolvidos ao longo da vida pelas pessoas, e como 

tais conceitos são concebidos psicologicamente pelas crianças. Em seus estudos e 

experimentos, o biólogo e psicólogo percebeu que tais conceitos são apreendidos e 

construídos pelas crianças de maneiras diferentes, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que se encontram de forma gradativa e evolutiva. Para explicar 

sobre os níveis de abstração e compreensões necessárias para que os pequenos 

compreendam o tempo, a distância e a velocidade, Piaget fez menção à própria Teoria 

da Relatividade desenvolvida por Einstein. Com este breve exemplo, é possível 

perceber como o físico estava interessado pela infância e como estava engajado nos 

estudos científicos desenvolvidos na sua época. 

Para Medeiros e Medeiros (2006), Einstein tinha suas ideias sobre a educação 

próximas às do movimento Escola Nova e, sobretudo, dos estudiosos Pestalozzi e John 

Dewey. Desde o início da sua mudança para os Estados Unidos, participou de 

conferências e movimentos que tinham a educação como tema central e, precisamente 

nesta época, por volta de 1934, iniciou sua aproximação com as ideias de Dewey à 

medida que começaram a se corresponder: “Dewey e Einstein tinham muitos pontos em 

comum, tanto nas suas visões de mundo socialistas quanto nas suas compreensões sobre 

a educação” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 168). Para Medeiros e Medeiros 

(2006), a sintonia das ideias dos dois estudiosos pode ser relacionada com influências 

de outros pensadores que ambos tiveram. Como exemplo disso, há as ideias e obras de 

Kant, Spinoza, Goethe e Confúcio. Contudo, embora esta temática seja muito 

interessante, a pesquisa ora desenvolvida não pretende fazer uma exposição 

aprofundada dos estudos de cada um dos pensadores citados, e por isso assume-se a 

posição de expressar, de maneira sucinta, apenas as influências no pensamento de 

Einstein.  

Em relação a Kant, Einstein concordou com seus postulados e sofreu influências 

de suas obras, principalmente em relação à importância de ensinar e aprender, fatos que 

são importantes para a vida do indivíduo. Dessa forma, detalhes que podem ser 

facilmente encontrados nos livros e não têm aplicação direta na vida cotidiana de cada 

pessoa teriam menor importância. Nesta mesma linha de raciocínio, Einstein 

concordava com outros autores, como o já citado Confúcio, ao perceber que cada ideia 

expressa por um professor terá outros lados de análise, já que cada pessoa compreenderá 

e necessitará daquele conhecimento de uma maneira. A partir disso, Medeiros e 
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Medeiros (2006) afirmam que Einstein compreende que o educador tem como função 

não só apresentar os fatos e conteúdos, mas fazer com que os alunos adquiram uma 

postura reflexiva e crítica sobre o que lhes foi apresentado.  

Na prática de Einstein, nota-se a influência de Goethe, quando considera que o 

professor deve ser um exemplo, não só como pesquisador, mas também nas 

constituições humanas, na forma de tratar o outro e de se perceber na comunidade. 

Medeiros e Medeiros (2006) ressaltam a fala de Einstein, em que considera que um 

professor que não demonstra amor pelo conteúdo que explica e pelos próprios alunos 

pode afastá-los de estudos que lhes seriam interessantes e importantes. É partindo 

também dessas ideias que Einstein critica os divulgadores científicos que escrevem de 

forma complexa, de maneira que apenas um público já familiarizado com o assunto 

poderia compreender. Para o físico, “restringir o acesso ao campo do conhecimento a 

um pequeno grupo assassina o espírito filosófico do povo e conduz à pobreza espiritual” 

(EINSTEIN apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 181).  

Referindo-se ao papel da escola, Medeiros e Medeiros (2006) apontam que o 

físico se preocupava com a relevância crescente das instituições escolares à medida em 

que a sociedade capitalista se desenvolvia, afastando, cada vez mais, a responsabilidade 

educacional das mãos das famílias. Para Einstein, aumenta-se consequentemente, a 

carga social dos professores, que deveriam também, pensar no contexto cultural dos 

discentes. E, como cultura, entende-se não só no âmbito intelectual científico, como 

também artístico, religioso, moral etc. (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006). 

Além disso, “Einstein enfatizava, assim, a importância da educação como uma 

forma do ser humano transcender a sua própria finitude, de buscar na apropriação, 

preservação e desenvolvimento da cultura a sua própria imortalidade” (Ibidem, p. 189). 

É por esse pensamento que considerava que os cientistas têm como obrigação propagar 

seus conhecimentos para toda a comunidade na qual estão inseridos, e que os 

educadores, além de compartilhar seus saberes, precisam estimular nos jovens 

pensamento e atitude criativos. Só assim as contribuições deixadas por pesquisadores ao 

longo da história poderão se perpetuar e aprimorar. Para que isso seja possível, Einstein 

tinha três parâmetros para se pensar na educação, que para ele tinham igual importância: 

 

Para atender a essas preocupações acima, vemos que os 

posicionamentos de Einstein sobre a educação necessária a ser 

propiciada aos jovens apresentam uma vertente tríplice. Esta vertente 

está pautada em preocupações éticas (referentes a comportamentos 
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baseados no estado de alerta sobre o que é certo e verdadeiro), em 

preocupações sociais (relativas ao bem estar da coletividade) e em 

preocupações psicológicas (atinentes à felicidade dos alunos como 

indivíduos portadores de personalidades harmoniosas) (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2006, p. 194).  
 

Segundo Medeiros e Medeiros (2006), Einstein considerava que o erro de muitos 

educadores era esperar que seus alunos pensassem como eles. O movimento necessário 

seria de o professor se colocar no lugar de seus alunos, para compreender seu 

posicionamento e a forma de pensar. Somente assim seria possível ajudá-los a assimilar 

o raciocínio desenvolvido pelo docente. Essa postura compreende também que uma 

educação que olha e respeita seus alunos os auxilia em seu crescimento individual e, 

consequentemente, auxilia no crescimento cultural da sociedade em que esses 

estudantes estão inseridos. A esse respeito, em 1931, Einstein proferiu uma palestra na 

Caltech, importante instituição formadora de físicos e engenheiros nos Estados Unidos, 

em cuja oportunidade disse aos alunos ouvintes para pensarem nas incidências de suas 

pesquisas tecnológicas em relação ao mundo do trabalho, na distribuição de renda e em 

suas vidas pessoais, e não apenas no meio acadêmico (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2006). 

Concomitante a isto, em sua narrativa, Einstein (1953) enfatiza que a ciência 

possui muita responsabilidade no meio social, pois suas descobertas permitem 

transformar a realidade das pessoas, alertando que tal transformação pode vir a ser 

negativa se não empregada de maneira adequada e pensada pelo viés político. Além 

disso, o físico considerava o conhecimento científico como uma herança que deve ser 

passada aos jovens de geração em geração na mesma medida em que estes possuem a 

responsabilidade de a explorarem bem e aprimorá-la. Outrossim, Einstein (1953) 

destaca que a educação e os educadores devem agir para formar cidadãos críticos e 

culturais, pois de outra maneira a ciência não seria bem empregada. Sobre isso, o físico 

diz que: 

 

Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará 

assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É 

necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que 

vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente 

correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos 

profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura 

harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as 

motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias para 
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determinar com exatidão seu lugar exato em relação a seus próximos e 

à comunidade (EINSTEIN, 1953, p. 16). 

 

Dessa forma, Einstein, quando disse da necessidade de formação, não se referia, 

como muitos interpretaram, a um desenvolvimento técnico; “vemos que as qualidades e 

capacidades a que Einstein se referia estão, principalmente, associadas a ‘competências’ 

ético-sociais na vida do indivíduo que precisa aprender a se ver como estando com os 

outros no mundo” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 207). Ao elencar essas 

prioridades, o estudioso pontua dois grandes problemas da educação de sua época, que 

eram a competição excessiva e a especialização prematura no ensino. Segundo 

Medeiros e Medeiros (2006), o físico criticava a forma como, desde muito cedo, as 

crianças e os jovens eram cobrados a pensarem em uma vocação profissional e a 

competirem por um espaço sem que houvesse uma reflexão das suas vontades e 

desenvolvimento cultural de forma ampla. Sobre isso, Medeiros e Medeiros indicam 

que: 

 

Afora os condicionamentos sócio-econômicos, uma criança não pode, 

de fato, responder de modo satisfatório e muito antecipadamente à 

clássica pergunta sobre o que ela vai ser quando crescer, em parte 

devido a sua experiência de vida ser ainda muito pequena. Talvez por 

isso, Einstein propusesse que não deveria haver, nas práticas 

educacionais, quaisquer limites restritivos intelectuais e artísticos e 

que fossem ainda respeitadas as ‘características e aptidões pessoais’ 

das crianças (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 222). 
 

Para os autores supracitados, Einstein considerava que a necessidade de escolha 

prematura também incitava a competição, a qual ele criticava por compreender que os 

indivíduos em uma comunidade são codependentes e que a escola deve agir na 

construção dessa consciência coletiva, indo contra ao mecanismo social propagado pelo 

sistema capitalista. Para o físico, cabia à educação e aos educadores auxiliarem na 

construção da sociedade ideal (nos parâmetros socialistas) e que seus alunos 

adquirissem os valores éticos necessários para que tal sociedade se estabeleça. Sobre 

isso, os autores mencionam:  

 

Assim, interpretando o ideário humanista de Einstein implícito em sua 

visão educacional, vemos que, para ele a sociedade ideal, um 

socialismo verdadeiro, seria preciso haver uma mudança real dos 

valores típicos do regime que lhe é antagônico em natureza – o 

capitalismo. Precisaria haver, podemos dizer, uma autêntica revolução 

cultural no que tange aos valores vigentes e, neste empreendimento, a 
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Escola parece ser uma instituição imprescindível. Deste modo, 

inferimos que, em sintonia com Gramsci, Einstein via a necessidade 

de uma prática educacional realmente contra-ideológica (MEDEIROS;  

MEDEIROS, 2006, p. 211). 

 

Todavia, Medeiros e Medeiros (2006) reforçam que Einstein nunca cogitou a 

possibilidade de que a mudança que considerava necessária ocorresse por meio da 

violência e da imposição, pois sempre criticou veementemente atitudes e governos 

ditadores e autoritários. Para o físico, a mudança ocorreria por meio de uma educação 

reflexiva e emancipatória, que permita o crescimento pessoal do estudante, ao mesmo 

tempo em que o faça compreender sua responsabilidade coletiva. E, para que isso fosse 

possível, o físico, segundo Medeiros e Medeiros (2006), considerava importante que os 

próprios professores tivessem ou desenvolvessem suas características humanas, 

tornando-se exemplos de como agir em sociedade, e eliminando toda atitude impositiva 

e utilizando como ferramenta de ensino, seu conhecimento, respeito e simpatia para e 

pelos alunos.  

Medeiros e Medeiros (2006) destacam três aspectos que Einstein considerava 

essenciais para motivar os estudantes: a) a liberdade dos estudantes, desenvolvendo sua 

independência, autoestima e espiritualidade; b) a ambição, em um aspecto que lhe 

motive e sinta necessidade de aprovação, o que para o físico, auxilia na busca pelo novo 

e no reconhecimento do papel do outro, ressaltando que não se trata de uma ambição 

gananciosa e egocêntrica; e c) Desejo da verdade e da compreensão, que permite que o 

estudo seja visto como algo positivo que enriquece a vida do estudante, e não como uma 

obrigação enfadonha. Os autores ainda complementam que: 

 

No pensamento de Einstein, uma valorização do caráter lúdico da 

educação que encontrava uma ressonância na própria atividade do 

cientista como um indivíduo que busca prazerosamente desvendar os 

mistérios da Natureza. Einstein, não apenas recomenda que a alegria 

seja introduzida como um fator externo no ato educacional; ele crê, 

sobretudo, na força do exemplo de algo que venha de dentro e 

proveniente do professor e que, em assim sendo, contribua para 

cativar os estudantes (MEDEIROS; MEDEIROS, 2006, p. 232). 

 

Segundo Roqué (2007), Einstein escreveu inúmeros artigos sobre seus estudos 

para serem publicados em veículos fora do universo acadêmico, de maneira a convidar o 

leitor a compreender seu próprio raciocínio, utilizando-se, para isso, de uma linguagem 

acessível, mas sem deixar de abordar qualquer detalhe do tema. Dessa forma, buscava 
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respeitar a capacidade cognitiva dos leitores de compreenderem os conceitos da física e 

da astronomia contemplados por ele. Para isso, o físico recorria a metáforas e 

exemplificações próximas ao cotidiano do público leitor, deixando claro que não 

pretendia dar respostas finalizadas, mas informar e instigar a quem tivesse acesso ao seu 

conteúdo a manter o interesse pela ciência e a constituir uma atitude crítica e 

investigativa.  

Nesse ínterim, podemos destacar que as suas publicações eram concomitantes às 

descobertas, de forma que o físico tinha uma preocupação, a qual perpassa sua própria 

personalidade, de levar seu conhecimento à população como um todo. Neste ponto, 

Roqué (2007) alerta que Einstein não o fazia por pretensões vaidosas, mas por 

compreender que é uma obrigação do cientista veicular socialmente o trabalho que 

realiza. Ademais, Santos (2017) diz que mais do que as contribuições práticas que as 

descobertas de Einstein geraram, seus estudos se fazem importantes por terem aberto 

portas para outras pesquisas, criações tecnológicas e inovações científicas sobre a teoria 

quântica.  

E segundo Medeiros e Medeiros (2006), é por essa razão que Einstein se 

preocupava tanto com que os educadores permitissem e estimulassem que os alunos a 

serem livres e ouvidos, tendo prazer pelo estudo. Pois, no processo de ensino e 

aprendizagem, mais do que métodos e teorias, os estudantes aprenderiam a conviver em 

sociedade, a cooperar com o outro e a desenvolver suas habilidades e experiências nos 

mais diversos campos, não só na ciência exata como também na filosofia, na arte, na 

música etc. Os autores dizem, ainda, que Einstein considerava que a não possibilidade 

de se expressar fazia com que, ao longo de sua trajetória escolar, os estudantes 

perdessem sua curiosidade e expressividade, substituindo-as por uma apatia e 

obediência cega. A respeito disso, o físico diz:  

 

Na verdade, eu sempre fiquei surpreso com as questões que as 

crianças perguntam sobre a Ciência. Na maior parte das vezes, elas 

são muito mais lógicas do que muitas questões que são feitas por 

adultos, mesmo por profissionais no assunto. E, também, elas nunca se 

mostram temerosas em fazer perguntas. Os adultos são muito inibidos 

e mostram-se sempre receosos de fazerem ‘perguntas tolas’. Mas, em 

meu vocabulário, a palavra ‘tola’ não existe, ao menos com relação à 

Matemática e à Ciência. E é aqui onde muitos professores se 

enganam. Pelas suas inabilidades em se comunicarem com alguém, 

eles o culpam de ser um estúpido em lugar de culparem as suas 

próprias impaciências ou as suas faltas de desejo de mudarem as suas 
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abordagens de ensino (EINSTEIN apud MEDEIROS; MEDEIROS, p. 

246). 
 

Tal posicionamento de Einstein, além de ajudar a compreender a sua visão em 

relação à Educação, também nos auxilia a entender os motivos pelos quais ele se 

correspondeu durante tantos anos com crianças de todo o mundo - cartas estas que 

como, já mencionado, estão compiladas no livro “Querido Profesor Einstein: 

Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”. A obra conta com prólogo de sua 

neta, Evelyn Einstein, um ensaio de Robert Schulmaan e edição de Alice Calaprice, 

autora que já dedicou algumas obras a discutir sobre o físico para, segundo ela, 

desmistificar uma falsa imagem de Einstein, trazendo à tona aspectos verdadeiros de sua 

personalidade.  

Ainda na referida obra, o relato de sua neta é de grande valia porque, embora ela 

tenha convivido pouco tempo de sua vida com o avô, os momentos que tivera 

demonstram um pouco dos aspectos já mencionados sobre a sua personalidade e sobre a 

maneira como lidava com as crianças. Evelyn Einstein (2002) conta que seu avô tinha 

um comportamento diferente dos outros adultos com quem convivia, já que lhe permitia 

se expressar livremente e que dedicava tempo para brincar com ela. Percebendo e 

admirando-se pelo seu interesse pelo universo e pelas galáxias, o avô a presenteou com 

um livro chamado “The stars from Sam”. Ademais, ela destaca também que ela e o avô 

sempre trocaram cartas, nas quais contavam detalhes sobre a vida um do outro e, muitas 

vezes, por meio das quais ele tirava-lhe dúvidas sobre disciplinas escolares.  

Evelyn Einstein (2002) afirma que, após ver as cartas que ele trocava com outras 

crianças, e perceber que sua forma de tratar os pequenos era bastante semelhante ao 

modo como a tratava, que diz que se emocionou com as missivas que ele escreveu para 

uma menina em específico, pois, segundo ela, pelos temas abordados e pela maneira 

como ele respondeu, aquela carta poderia ser uma resposta a uma de suas próprias 

correspondências com o avô. Outro importante detalhe que o prólogo traz é que, assim 

como fazia com a neta, Einstein escrevia pessoalmente e à mão todas as cartas que 

trocava com as crianças.  

Evelyn Einstein (2002) também conta em seu prólogo como a fama e a 

perpetuação da imagem do avô de gênio afetou não só a vinculação de sua 

personalidade enquanto um mito como também atingiu aos seus sucessores. A neta 

relata que carregar o sobrenome Einstein nunca foi fácil, pois, por causa disso, criou-se 
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para ela uma expectativa de que fizesse jus à genialidade do avô. Nesse âmbito, narra 

que suas conquistas, principalmente as escolares, nunca eram parabenizadas, pois 

sempre era esperado dela um desempenho extraordinário. Ela comenta que chegou a se 

sentir excluída pelos colegas por acharem que ela era a preferida dos professores devido 

ao sobrenome que carregava (EINSTEIN, 2002). Tais aspectos trazem à tona o que 

Almeida e Lima (2016) dizem sobre a imagem dos cientistas ser, na maioria das vezes, 

mitificada e distorcida da realidade da profissão. No caso do relato da neta de Einstein, 

o físico é tido como uma celebridade, dotada de uma genialidade supostamente 

hereditária. Dessa maneira, a fama de Einstein causou (para além da publicação de 

biografias com informações deturpadas, conforme apontado por Calaprice (2002)), uma 

certa pressão psicológica naqueles que tinham vínculo mais direto com o físico.  

O prólogo ainda traz aspectos sobre o contexto histórico em que Einstein e a 

neta viveram. Evelyn Einstein (2002) diz ter nascido pouco antes do início da Primeira 

Guerra Mundial e que o avô sempre se preocupou com as questões bélicas e 

humanitárias. Com estes e outros comentários, sempre utilizando a Grande Guerra como 

referência temporal, demonstra um pouco da situação que a Europa e os Estados 

Unidos, lugares onde ela e o avô viviam, respectivamente, estava passando e sobre o 

posicionamento de Einstein mediante as condições políticas no período de guerra. 

Concluindo este tópico, podemos ressaltar que compreender a maneira como 

Einstein construiu sua carreira e sua imagem, assim como a forma pela qual se 

relacionava com as crianças que lhe procuravam, dentro de um determinado contexto 

sócio-histórico, nos auxilia fortemente na análise das cartas que esse importante homem 

remeteu a crianças de toda parte. Com estes levantamentos, seguimos para os aportes 

metodológicos utilizados para análise das correspondências.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 A abordagem da pesquisa  

 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), considera-se como documento 

qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação. De acordo com 

esses autores, cartas e diários pessoais são documentos que servem para a compreensão 

de um processo em curso ou para a reconstituição de uma situação passada. A análise de 

documentos pode ser a única fonte de dados – o que costuma ocorrer quando os sujeitos 

envolvidos na situação estudada não podem ser encontrados, como é o caso das 

correspondências investigadas no presente trabalho.  

A escolha da metodologia resulta na compreensão de que fazer uma pesquisa 

documental permite compreender objetos e fenômenos, assim como perceber a evolução 

de algo, baseando-se em fatores socioculturais e históricos. Neste aspecto, Flick (2009) 

esclarece que o ponto de partida para a análise de documentos é a compreensão 

interpretativa do texto, que possibilitará realizar inferências válidas para a pesquisa 

realizada. 

Para tal, considera-se importante diferenciar a pesquisa bibliográfica da 

documental, tendo em vista que, na pesquisa bibliográfica, há fontes secundárias, ou 

seja, que já foram tratadas, analisadas e já são reconhecidas como aparato científico a 

partir do qual o pesquisador encontrará suporte para realizar a sua pesquisa, seja de 

campo ou documental. Já a pesquisa documental utiliza-se de documentos primários, 

isto é, aqueles que ainda não foram analisados intensamente no âmbito científico, ou 

que ainda não foram analisados sobre a ótica pretendida, cabendo ao pesquisador fazê-

lo de acordo com seus objetivos de pesquisa (MINAYO, 2014).  

Tilio (2006) evidencia que é importante lembrar que as perguntas que o 

pesquisador formula ao documento são tão importantes quanto o próprio documento, 

conferindo-lhes sentido. Por isso, a utilização da pesquisa documental também é 

apropriada quando se deseja investigar um fenômeno já ocorrido que se estendeu por 

determinado tempo, buscando criar, numa linha do tempo, os comportamentos de um 

determinado evento. É apropriado também o uso da pesquisa documental em situações 

em que o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria expressão ou 

linguagem dos sujeitos envolvidos, como as formas de produção escrita (TILIO, 2006). 

No caso específico da abordagem por meio da análise de documentos, são fundamentais 
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a compreensão, a identificação e a classificação dos tipos de documentos utilizados, 

bem como o cuidado com o processo de seleção e constituição dos dados, de modo que 

possibilitem a fidedignidade em relação à realidade pesquisada.  

 Sobre isso, Gil (2008, p. 147) destaca que, “para fins de pesquisa científica, são 

considerados documentos não apenas os escritos utilizados para esclarecer determinada 

coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de determinado fato 

ou fenômeno”. Dessa forma, as cartas se caracterizam como documentos genuínos, 

quando exploradas de forma concisa e com vigor teórico. Além disso, Camargos (2011), 

destaca o caráter socio-histórico das cartas, enquanto documentos dialógicos que 

materializam por meio de suas palavras, as vivências e pensamentos do seu autor, em 

relação ao momento, assunto e destinatário para qual escreve. Nesta perspectiva, as 

correspondências trocadas entre Einstein e crianças de todo o mundo se configuram 

como fonte apropriada de investigação, pois, segundo Gil (1987), embora limitados, os 

documentos pessoais não podem ser descartados na pesquisa social. 

Sobre a avaliação preliminar das correspondências de Einstein às crianças, três 

dimensões fizeram parte de toda a análise documental: o contexto histórico no qual as 

cartas foram produzidas, a “identidade” do autor e a natureza do texto. Em relação ao 

contexto histórico, a atenção foi dirigida ao universo sociocultural da época em que as 

cartas foram escritas. Nesse exercício de compreensão do momento histórico vivido por 

Einstein, foi imprescindível o conhecimento das ideias de Einstein sobre a educação, 

tendo em vista que seus interlocutores eram crianças, as quais, em muitas cartas, 

buscavam respostas para questões do ensino de ciências. 

Para interpretar as cartas de Einstein às crianças, o exercício de conhecer um 

pouco da identidade do autor, de seus interesses e dos motivos que o levaram a escrever 

se constituiu como um trabalho importante para esta pesquisa. Seria muito difícil 

compreender os registros (confessos, ou não) das cartas se fosse ignorada a biografia do 

autor. Elucidar a identidade de Einstein possibilitou, portanto, analisar melhor o texto, a 

interpretação que foi dada de alguns temas discutidos com as crianças e a tomada de 

posição que transparece nos registros. Na mesma ordem de ideias, foi salutar nos 

questionarmos sobre por que as cartas foram conservadas e publicadas em livros e 

revistas. Sobretudo, é importante destacar que elas foram produzidas num passado 

relativamente distante, início a meados do século XX, em que uma única categoria de 

indivíduos que pertenciam à classe instruída podia expressar seus pontos de vista por 

meio da escrita. Assim, pensar em Einstein como autor das cartas é também pensar em 
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um grupo seleto de crianças que podiam ler. É preciso, então, ler as entrelinhas para 

compreender a que grupo ou grupos de crianças as correspondências eram dirigidas. Na 

análise das cartas levamos também em consideração a natureza do texto e dos suportes, 

tendo em vista que não tivemos acessos às cartas originais, mas ao livro e revista onde 

foram publicadas. Efetivamente, a tradução das cartas, o tipo de papel em que foram 

escritas, a disposição do texto, entre outros aspectos são informações que não tivemos 

acessos e que poderiam alterar a nossa leitura do material.  

 

4.2 O corpus da pesquisa  

 

A maioria das cartas analisadas neste trabalho foi selecionada a partir do livro 

“Querido profesor Einstein: correspondencia entre Albert Einstein y los niños”, com 

prólogo de sua neta, Evelyn Einstein, e prefácio e organização de Alice Calaprice. 

Embora exista uma versão deste livro traduzida em Portugal, a única versão 

comercializada atualmente está em espanhol. 

O livro de 205 páginas está dividido em onze tópicos, que consistem em: 

Prólogo; Prefácio; Notas para as crianças; Cronologia da vida de Einstein; Uma breve 

biografia; A pedagogia de Einstein; Compilação de fotografias de Einstein; Epistolário; 

Epílogo; Bibliografia adicional; e Índice de nomes e materiais. Para esta pesquisa, o 

enfoque principal foi no epistolário, mas as informações contidas em todo o material 

foram essenciais para compreender a história da vida profissional e pessoal do físico, 

além, é claro, da relação que possuía com os pequenos.  

Abaixo, há a reprodução da capa do livro: “Querido profesor Einstein: 

correspondencia entre Albert Einstein y los niños”. 
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Figura 1 - Capa do livro  

 

  
 

Fonte: Sylvia Sans (2002). 

 

Como pode ser observado na Figura 1, logo em sua capa a obra apresenta um 

retrato do cientista em 1950, sentado em frente à sua casa em Princeton. Nela, Einstein 

está com semblante tranquilo, de pernas cruzadas, usando pantufas azuis felpudas, que 

levam destaque na imagem, sendo o único elemento colorido da capa. Todos esses 

aspectos já demonstram, antes mesmo que o expectador inicie a sua leitura, uma 

imagem descontraída do físico, provavelmente numa tentativa de vinculá-lo com o 

conteúdo da obra e o contexto infantil nela retratado. 

O livro possui um total de 85 correspondências, dentre as quais 19 são cartas que 

Einstein escreveu e as outras 66 são epístolas remetidas a ele. Dito isso, cabe destacar 

que o livro apresenta cartas escritas por crianças de diversos países, principalmente da 
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Europa e Estados Unidos, as quais são apresentadas em sua totalidade. Além disso, 

encontram-se respostas que Einstein deu a algumas das crianças; cartas para seus 

próprios filhos; e para um pai que lhe escreveu. As correspondências são datadas de 

1914 a 1955, ano de falecimento do físico. Supõe-se, ainda, que existam cartas que 

foram recebidas e enviadas em momentos anteriores, mas só se tem registro a partir de 

1914, período em que o físico começou a fazer cópias e a arquivar as epístolas recebidas 

e enviadas. É importante ressaltar que todas as cartas que Einstein respondeu foram 

escritas por ele a próprio punho, pois o físico não encarregava esta função para sua 

secretária ou outra pessoa. Como o fluxo de cartas era muito grande, não se sabe com 

exatidão qual o critério utilizado para selecionar as que responderia, mas é possível 

inferir que ele provavelmente escolhia as cartas que o instigavam de algum modo, sem 

ter como objetivo atender por completo ao grande volume de correspondência que 

recebia (CALAPRICE, 2002). 

Embora o livro “Querido profesor Einstein: correspondencia entre Albert 

Einstein y los niños” seja a principal fonte das correspondências que serão aqui 

analisadas, esta pesquisa conta também com a Revista Ciência Hoje das Crianças 

(CHC), da edição de junho de 2005, em homenagem ao centenário de publicações dos 

principais trabalhos de Einstein, denominada: “2005: A ciência está em festa! Por que 

será?” Nesta edição, existe um tópico intitulado de: Criança pergunta... Einstein 

responde: um compilado de cartas escritas por crianças a Einstein e as respostas que ele 

devolveu. Neste compilado, a maioria das cartas apresentadas também está presente no 

livro de Calaprice, porém, uma delas nos é apresentada apenas na Revista CHC, e, dado 

que atende aos critérios de seleção desta pesquisa, que serão melhor detalhados em um 

subitem deste capítulo, esta correspondência também será analisada por nós.  

Cabe ressaltar que disponibilizaremos tanto a carta da criança quanto a pergunta 

de Einstein e indicaremos que se trata do exemplar encontrado na CHC, a fim de 

diferenciar as fontes utilizadas por nós. Abaixo, temos a capa da edição mencionada da 

CHC.   
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Figura 2 - Capa da Revista CHC, edição junho de 2005 

 

 

 Fonte: Revista Ciência Hoje das Crianças. 

 

4.3 Apontamentos sobre a análise  

 

4.3.1 Do primeiro contato às análises: um processo de apropriação das cartas  

 

Quando iniciamos a pesquisa, eu e a orientadora Sheila, decidimos por 

evidenciar a importância da divulgação científica para crianças. Percebendo, ainda de 

forma inicialmente superficial, a riqueza de possibilidades nas cartas de Einstein às 

crianças, importante nome na história da ciência e da humanidade, decidimos por 

investiga-las com a “lupa” da comunicação dialógica e científica para crianças.  

O primeiro acesso às correspondências foi por meio de uma pré-seleção que a 

orientadora havia feito, já traduzidas e em documento Word, de 4 correspondências 

escritas por Einstein às crianças. Nesse momento, eu ainda não tinha iniciado as leituras 

teóricas da pesquisa, e então li as cartas quase em um tom literário e contemplativo. 
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Deliciei-me com a forma divertida com que o físico se dirigia aos pequenos e com a 

simplicidade das palavras que ele utilizava para explicar a elas os assuntos mais 

diversos. Após isso, Sheila e eu tivemos uma conversa sobre as minhas primeiras 

impressões, estando ambas empolgadas com o conteúdo das cartas e com a maneira 

como Einstein as redigiu. A partir deste primeiro contato, pudemos, então, fazer o 

primeiro esboço do que seriam os nossos objetivos de pesquisa e categorias de análise.  

Em um segundo momento, recebi da orientadora um documento com algumas 

páginas do livro: “Querido profesor Einstein: correspondencia entre Albert Einstein y 

los niños” digitalizadas, dentre elas, alguns tópicos que continham o Prólogo, o 

Prefácio, o capítulo “La pedagogia de Einstein” e mais exemplares de cartas, agora em 

espanhol, com exemplos das correspondências enviadas pelas crianças, estas em maior 

volume, e algumas outras correspondências de Einstein às crianças. Este novo acesso 

me ajudou a compreender melhor a estrutura do livro com o qual trabalharia durante 

toda a pesquisa, bem como a ver outros temas de cartas que as crianças escreviam a 

Einstein, um pouco da visão que elas tinham sobre ele, e, principalmente, a forma como 

ele escrevia para elas. Tudo isso se deu para mim de uma forma mais concreta, pois no 

livro os organizadores reproduzem a disposição das palavras que Einstein utilizou, 

assim como esquemas exemplificadores e demais detalhes. Nesse momento, eu já havia 

iniciado as leituras teóricas e, mesmo que em fase inicial, sempre buscava vincular o 

conteúdo das cartas com o que viria a ser o seu processo de análise.  

Após essa primeira leitura do livro, iniciei a empreitada para conseguir comprá-

lo, primeiro porque não o encontrava disponível em nenhuma biblioteca virtual ou site 

e, segundo, porque nas poucas vezes em que ele esteve disponível, seu custo estava 

acima de meio salário-mínimo. Após um pouco mais de um mês de procura, e de ter 

colocado várias pessoas nessa empreitada, uma amiga o encontrou disponível em um 

site confiável e com um valor um pouco melhor, quando pude, finalmente, comprar o 

livro impresso.  

Assim, “Querido profesor Einstein: correspondencia entre Albert Einstein y los 

niños” se tornou, a partir de então, meu livro de cabeceira e colaborador de todas as 

leituras feitas durante a pesquisa. Todas as leituras teóricas feitas foram para possibilitar 

a análise das cartas, que eram constantemente consultadas ao ler algum tópico que 

remetia à sua análise. Esse processo foi pensado a partir das contribuições de Ginzburg 

(1989), que fala sobre o poder dos detalhes que, muitas vezes, são deixados de lado. O 

autor reforça que, geralmente, há um enfoque para características e signos que se 
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destacam de imediato, mas que os pormenores merecem holofotes, visto que, a partir 

deles, se pode ter um panorama geral não só da obra, mas de especificidades do artista 

que a produz. Nesse movimento, construímos o projeto de pesquisa, com as análises 

preliminares apresentadas na qualificação.  

Concordando com os dizeres de Ginzburg (1989), sabemos ainda que toda a 

análise feita parte dos nossos estudos e do nosso olhar sobre eles e sobre as cartas, 

assumindo a possibilidade de deixar que detalhes escapem e/ou sabendo que outros(as) 

pesquisadores(as) provavelmente adotariam outras perspectivas. E é precisamente neste 

aspecto que a banca de qualificação foi crucial, trazendo luz para detalhes não antes 

vistos e auxiliando para que déssemos continuidade na pesquisa com um olhar mais 

refinado e embasado para as correspondências. 

Pensando nisso, trazemos a reflexão de Ginzburg (1989) sobre quem detinha 

poder nas comunidades: aquele capaz de adivinhar fatos, prever situações e narrar 

histórias nos mínimos detalhes. Diferentemente do que muitos poderiam pensar, 

Ginzburg (1989) relata que esse processo de adivinhação não se dava puramente por 

intuição, mas pela capacidade de procurar, identificar e interpretar nuances em 

diferentes contextos. 

  

Algo ligava realmente essas formas de saber na antiga Mesopotâmia 

(se excluirmos a adivinhação inspirada, que se fundava em 

experiências de tipo extático): uma atitude orientada para a análise de 

casos individuais, reconstruíveis somente através de pistas, sintomas, 

indícios. Os próprios textos de jurisprudência mesopotâmicos não 

consistem em coletâneas de leis e ordenações, mas na discussão de 

uma casuística concreta (GINZIBURG, 1989, p. 154). 

 

 Dessa maneira, o fato de falarmos nas análises futuras um pouco sobre as 

possíveis intencionalidades de Einstein ao se comunicar com as crianças poderia ser 

visto como uma tentativa adivinhatória, mas se trata, sobretudo, da discussão de uma 

casuística concreta, embasada principalmente na dialogia bakhtiniana. Entendemos 

ainda que muitos outros detalhes poderiam ser observados se tivéssemos acesso a todos 

os manuscritos originais das missivas de Einstein e dos pequenos, pois o material 

digitado não permite percebermos a caligrafia, erros no momento da escrita, papel 

utilizado, dentre outros pequenos detalhes que possivelmente nos acrescentariam 

diversos indícios para análise. Todavia, consideramos que o próprio conteúdo e o 

contexto em que cada correspondência fora produzida já nos permite pesquisar a 
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dialogia presente no discurso de Einstein às crianças, dentre as categorias elencadas por 

nós, seguindo a teoria de Bakhtin.  

 

4.3.2 Categorias de análise  

Embasada nos estudos de Silva (2002) e de Bakhtin (1997), esta pesquisa tem 

como objetivo geral: analisar a dialogia no discurso de Einstein dirigido às crianças, 

compreendendo que todo discurso é dialógico e fruto de um contexto sócio-histórico, 

além de ser construído pelo falante de acordo com a percepção e com as necessidades 

de comunicação com o outro, com quem se corresponde. A dialogia está presente em 

todos os discursos e em todas as suas formas de serem veiculados, e, por isso, também 

pode ser identificada na escrita de cartas. Com isso em vista, elencamos os critérios de 

análise que serão agora melhor descritos, não necessariamente na ordem em que 

aparecerão nas análises, pois compreendemos que cada correspondência possui uma 

narrativa, a qual, por consequência, permite e/ou necessita de diferentes conduções de 

análise – embora sempre tenhamos pautadas as categorias aqui elencadas.  

Nesse viés, uma delas consiste em identificar a entonação que Einstein utiliza 

em seu enunciado. A entonação é, de acordo com os estudos de Bakhtin (1997), o tom 

que o autor desenvolve em seu discurso para se comunicar e para expressar suas 

emoções e opiniões diante do assunto desenvolvido. A escolha das palavras dá ao 

enunciado a entonação desejada pelo enunciador , que pode variar de acordo com o 

assunto discorrido e com o outro com quem se comunica. Em casos de discursos 

escritos, a escolha das palavras torna-se ainda mais relevante para identificação da 

entonação, já que não se pode contar com as expressões corporais e faciais na 

construção das ideias (BRAIT, 2005). Dessa maneira, buscaremos analisar como 

Einstein utiliza das palavras para criar a entonação desejada (presumida) em cada 

correspondência, de acordo com o assunto e com a criança com quem se comunica nas 

cartas. A partir disso, conseguiremos identificar se ele se expressa de forma séria, 

descontraída, se mantém um distanciamento ou se procura criar proximidade com os 

pequenos, dentre outros aspectos que só podem ser percebidos carta a carta, e que são 

construídos pelo uso da entonação.  

Outro critério aqui pautado é o de descrever o processo estilístico da 

enunciação presente nas cartas de Einstein às crianças, compreendendo que o processo 

estilístico é a maneira como o físico desenvolve e demonstra o seu estilo no discurso 

feito às crianças (BAKHTIN, 1997). Em Bakhtin (1997), o estilo é a recorrência de um 
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modo de dizer que remete a um modo próprio de ser. Para este autor, embora 

compreenda que todo discurso seja produto de um meio social, os discurso também 

possui manifestações individuais do sujeito que o propaga e a partir da maneira como 

utiliza as palavras, expressando trejeitos, gírias, metáforas, ditos populares etc. Assim, o 

estilo analisado será embasado nas formas de expressão que Einstein utiliza para se 

comunicar com as crianças, que podem ser percebidas em mais de uma carta, 

construindo seu estilo de tratamento dos pequenos; de esboçar opiniões; e de organizar 

as informações dentro das cartas – fatores comuns identificados em mais de uma 

correspondência e que, aos poucos, delineiam o estilo do físico.  

Procuraremos também indicar a posição exotópica de Einstein nas cartas 

direcionadas às crianças: para Bakhtin (1997), embora cada pessoa tenha uma 

determinada maneira de compreender aspectos diversos da vida, assim como cada um 

possui opiniões já formadas sobre alguns assuntos, a forma como irá expressá-las 

depende diretamente do seu ouvinte/leitor. Isso porque a sua narrativa será construída 

de acordo com a compreensão que faz do outro e do que imagina que o outro seja capaz 

de assimilar da informação que deseja transmitir. Dessa maneira, a capacidade de 

adaptar a narrativa para se fazer compreendido em determinado contexto de ambiente e 

de interlocutor é vista pelo autor como posição exotópica. 

Além disso, iremos apontar a composição temática das cartas, pois 

consideramos que saber qual o tema e assunto central discutido por Einstein em cada 

carta torna-se crucial para compreender e identificar todos os objetivos anteriores, pois, 

a partir da composição temática, é possível perceber se o físico manteve, modificou ou 

adaptou o assunto inicial tratado pela criança; sua posição exotópica; o tom que usa para 

cada assunto; e a maneira como seu estilo se manifesta em cada discurso. 

Observaremos, ainda, se o tema na carta-resposta de Einstein corresponde ao tema da 

pergunta inicial da criança e as possíveis razões para uma mudança ou não de temática, 

que partirão dos outros critérios de análise aqui discorridos.  

É importante dizer que, assim como a própria teoria bakhtiniana nos ensina, 

entendemos que todo discurso partirá de uma compreensão social de quem discursa, 

além da compreensão que faz da fala do outro. Com isso, compreendemos que é 

possível que as análises aqui feitas sejam percebidas de formas diferentes pelos leitores, 

mas reforçamos o nosso embasamento teórico e o caráter dialógico dos documentos 

analisados, dos futuros leitores e das pesquisadoras.  
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4.3.3 Critérios de seleção  

 

A leitura das correspondências presentes no livro e na revista CHC foi um ato 

inspirado nos trabalhos de Ginzburg (2004), para quem o dado de uma pesquisa é 

sempre um achado. Perseguimos rastros, pois, para esse autor, devemos aprender a 

“desembaraçar os fios multicores que constituíam o emaranhado desses diálogos” 

(GINZBURG, 2007, p. 287).  

Cabe dizer que as cartas que o físico recebia apresentam apenas os nomes dos 

remetentes, a data e o seu local de origem, não expressando nenhuma indicação direta 

das condições socioculturais das crianças que lhe escreviam, suas relações familiares, 

condições financeiras, nível de escolaridade etc. Além disso, as temáticas das 

correspondências eram bastante variáveis, nas quais as crianças traziam assuntos como: 

a admiração que tinham por Einstein; parabenizando-o pelo seu aniversário; contando 

histórias de sua vida escolar e/ou particular; pedindo-lhe autógrafos; levantamento de 

dúvidas sobre a física e a natureza em geral, entre outros. Exemplos de cartas em que as 

crianças o parabenizavam por seu aniversário podem ser percebidos em várias 

passagens do texto, mas, sobretudo, na página 152 do livro “Querido profesor Einstein: 

correspondencia entre Albert Einstein y los niños”, em que a obra apresenta uma cópia 

da carta manuscrita de algumas crianças:  

 

Figura 3 - Carta de felicitações de uma criança a Einstein  
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Fonte: Calaprice (2002). 

 Neste exemplar, a criança diz:  

 

Querido doutor Einstein, 

Te desejamos um feliz aniversário. Sabemos que era seu aniversário 

porque lemos em um livro sobre famosos. Nossa turma espera que 

todos os seus desejos de aniversário se cumpram.  

Seus amigos do terceiro ano. (Crianças para Einstein em 14/03/1949, 

apud CALAPRICE, 2002). 

 

 Para responder a correspondências como esta, Einstein escreveu:  

 

Queridas crianças,  

Gostei muito dos seus alegres desenhos e notas. Muito obrigado e 

meus melhores desejos. 

Saudações cordiais, 

A. Einstein (Einstein para crianças em 1949 apud CALAPRICE, 

2002). 

 

Cartas como estas demonstram um pouco como Einstein era querido e visto 

pelas crianças, bem como o carinho e a atenção que o físico dispensava a elas. Assim, 

pelo carinho expresso nas cartas, pelas perguntas e respostas do cientista, inicialmente 

consideramos importante analisar todas as cartas do livro. Entretanto, a cada leitura e a 

cada análise preliminar nos deparamos com a impossibilidade de executar este trabalho 



77 
 

 

no tempo exíguo de uma pesquisa de mestrado. Dessa forma, pensando nos objetivos da 

pesquisa, optamos por analisar apenas as cartas que Einstein redigiu às crianças, 

selecionando aquelas que abordam assuntos com temáticas variadas, que demonstram, 

principalmente, a visão do físico sobre a ciência, a infância  e a educação e que 

permitem perceber a entonação, o estilo e a posição exotópica do físico em cada carta. 

Com isso, dentre as 19 correspondências presentes no livro, identificamos que 11 delas 

atendem aos nossos critérios, além de mais uma presente na Revista Ciência Hoje das 

Crianças, totalizando 12 cartas analisadas. 

As cartas enfocadas serão apresentadas em ordem cronológica, iniciando-se da 

correspondência mais antiga (1915) para a mais atual (1955), e numeradas de 1 a 12. 

Será apresentada, inicialmente, a transcrição de cada carta e, depois, as considerações de 

análise das pesquisadoras. Vale lembrar que a obra “Querido profesor Einstein: 

correspondencia entre Albert Einstein y los niños” apresenta apenas os exemplares 

arquivados pela família do físico, e, dessa forma, algumas epístolas que Einstein 

respondeu possuem a pergunta original da criança, mas outras não. Para os casos em 

que o livro apresenta a carta da criança, também o faremos, e nos casos em que não 

houver, manteremos apenas com a escrita do físico. Como o nosso enfoque é a análise 

da escrita de Einstein, acreditamos que a ausência da carta/pergunta dos pequenos não 

influencia negativamente no resultado, tendo em vista que fizemos uma minuciosa pré-

seleção de exemplares que atendem aos já explicitados objetivos da pesquisa. 

 

4.3.4 Tradução e transcrição  

 

O livro “Querido profesor Einstein: correspondencia entre Albert Einstein y los 

niños” foi publicado em espanhol e apresenta a tradução das cartas que Einstein e as 

crianças escreveram em inglês e alemão. Para analisarmos estes materiais neste 

trabalho, as pesquisadoras traduziram todas as cartas para o português e as 

transcreveram antes de cada análise.  

Sobre isso, Camargo (2011) ressalta a necessidade de se perceber as nuances e o 

tom empregados nas cartas em relação ao uso das palavras e à maneira como os 

correspondentes relacionam entre si para não só se fazerem compreendidos, mas para 

alimentar ou criar a intimidade e a emoção que desejam manifestar mesmo à distância, 

por meio das palavras escolhidas. Nesse sentido, deve-se ter um cuidado especial no 
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trabalho com cartas que foram originalmente escritas em uma língua e traduzidas para 

outra.  

Entendemos que traduzir é um processo de interpretação. É, também, um 

diálogo entre o texto e o tradutor, entre o discurso, a voz do outro e o ouvinte/leitor, 

visto que, na visão bakhtiniana, a compreensão surge em decorrência da divergência dos 

sentidos internos e externos, o que resulta em um difícil esforço interno de relacionar 

um signo a outro. É nessa perspectiva que nos desafiamos a traduzir as cartas, mesmo 

sem domínio amplo do espanhol. A nossa investida sobre as cartas trata-se de um 

trabalho de compreensão sobre o material em questão. A compreensão, na esfera do 

exterior, é “aprender um dado signo no contexto ideológico correspondente” 

(BAKHTIN, 1997, p. 60).  

Dessa maneira, a compreensão, em seu caráter dialógico, abre espaço para 

muitas interpretações. Não é possível dizer que um discurso permite compreensão, mas, 

sim, que permite compreensões e produção de sentidos. Assim, compreendendo que em 

qualquer idioma o motor das cartas são as perguntas, o interesse das crianças pela vida 

do cientista e pela Ciência, bem como o diálogo estabelecido entre Einstein e as 

crianças, é este aspecto o que procuramos analisar.  

Isto posto, o tópico que se segue, de Resultados e Discussões, contempla a 

análise de todas as 12 cartas selecionadas levando em consideração os objetivos 

apresentados para esta pesquisa e as contribuições teóricas e metodológicas 

apresentadas nos capítulos iniciais. Com enfoque central nas ideias de Bakhtin (1997), 

reforçamos aqui a premissa de compreender cada documento ora apresentado como um 

produto histórico e social, que representa ideias, expressões e as relações entre os 

correspondentes no contexto de cada época e indivíduo.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS   

 

Tomando como embasamento todas as reflexões teóricas e metodológicas feitas 

até aqui, iniciamos a análise das 12 cartas selecionadas, escritas por Einstein e 

direcionadas às crianças, estando 11 delas presentes no livro “Querido Profesor 

Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”, e 1 encontrada na Revista 

Ciências Hoje para as Crianças (CHC), edição de junho de 2005. Com o objetivo de 

analisar a dialogia no discurso de Einstein às crianças, temos como critérios de análise: 

identificar a entonação que Einstein utiliza em seu enunciado para apresentar 

conhecimentos científicos para as crianças; descrever o processo estilístico da 

enunciação presente nas cartas; indicar a posição exotópica de Einstein nas 

correspondências direcionadas às crianças; e apontar a composição temática das cartas.  

Cabe lembrar que, no epistolário do corpus de pesquisa, algumas das cartas que 

Einstein escreveu não possuem as perguntas iniciais das crianças, todavia, todos os 

exemplares que as tiverem disponíveis serão apresentados não como item de análise, 

mas para contextualização e apreciação. Isso dito, as cartas serão analisadas em ordem 

cronológica e, antes de apresentá-las, faremos uma breve descrição da maneira como 

estão disponíveis no livro ou na CHC, indicando página, extensão e comentários da 

organização do documento, caso exista. Apresentaremos, ainda, a fotocópia da carta 

inicial da criança (quando houver) da maneira como está disponível no documento em 

que foi retirada, sucedida da fotocópia da correspondência de Einstein. A maioria das 

cartas foi escrita originalmente em inglês, com exceção das que Calaprice (2002) indica 

serem redigidas em alemão. Neste exemplar do livro estão apresentadas em espanhol e 

traduzidas por nós para o português, após a apresentação da fotocópia das respostas de 

Einstein. Por fim, faremos a análise do discurso de Einstein, de acordo com os 

supracitados objetivos e categorias de análise. Inicia-se assim, a apresentação da Carta 

1, seguindo os critérios aqui mencionados.  

  

5.1 Carta 1  

 

A primeira carta a ser analisada é datada de 13 de outubro de 1916, e está 

presente no livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y 

los niños”, na página 161. Neste exemplar, Einstein conversa com seu filho, Hans 

Albert, sobre seus planos futuros com ele, a saudade que tem da família, e dando alguns 
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conselhos ao seu pequeno que, na época em que a carta fora escrita, estava quase 

completando 12 anos. No livro, não há a carta inicial escrita por Hans Albert, mas o 

próprio Einstein dá indícios de algumas informações contidas, como é possível perceber 

na carta do físico. 

 

Figura 4 - Fotocópia Carta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

 Tradução nossa: 

 

13 de outubro de 1916 

 

 Meu querido Albert: 
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Gostei muito da sua carta. Recebi esta manhã. Um amigo e eu, decidimos te 

levar para viajar quando a paz voltar. Me alegro muito em saber que mamãe está 

melhor. O professor Zangger assegura que logo recuperará a saúde, mas precisa 

manter repouso absoluto por algum tempo. Me alegra especialmente, saber que vocês 

dois sejam tão compreensivos e independentes e se dão bem com a empregada. Mas 

lamento que tenha parado com as aulas de piano. O que aconteceu? Para mim, é tão 

importante quanto o que aprende no colégio. Não se preocupe com as notas. Procure 

apenas trabalhar com constância para não ter que repetir o curso. Mas não é 

necessário que obtenha boas notas em tudo. 

Sinto muito sua falta e da Tete, e tenho muita vontade de vê-los. Mesmo que 

esteja aqui, saibam que tem um pai que não quer mais nada no mundo e que pensa em 

vocês constantemente. Mande recordações minhas a mamãe. Beijos afetuosos para 

vocês dois. 

Papai.  

 

Einstein inicia a carta cumprimentando seu filho como “Meu querido Albert”, e 

já na saudação é possível perceber uma afetividade paternal, com o uso do pronome 

“meu”, demonstrando que lhe estima e lhe quer bem. Em sua abertura, mantém uma 

entonação afetuosa, deixando claro que está feliz por ter recebido a carta do filho e que 

a respondeu no mesmo dia em que teve acesso a ela, possivelmente por estar com 

saudades do filho e por querer dar e ter notícias dele o quanto antes. Esta suposição é 

possível porque, ao longo da missiva, o físico sinaliza o quanto gostaria de estar 

presencialmente com a família e, mesmo de longe, querer que eles se sintam lembrados 

e amados pelo pai. A partir daqui, nota-se como temática central desta carta o 

saudosismo de Einstein pelos filhos.  

Talvez a maneira constante com que Einstein declara seu amor aos filhos nesta 

carta seja uma tentativa de acolhê-los, pois, segundo o relato do físico, a mãe dos 

pequenos estava doente e eles tinham que ficar aos cuidados de uma empregada. 

Einstein, inclusive, elogia o filho pelo bom comportamento, também em um tom de 

incentivo, para que permaneça com a boa conduta. Com isso, um indício temporal que 

esta carta apresenta é a situação política que o mundo – e principalmente a Europa –

vivenciavam na época na época em que esta correspondência foi produzida. Einstein diz 

que viajará com o filho quando a paz voltar, fazendo referência à Primeira Guerra 

Mundial, que acontecia naquele momento. Segundo Calaprice (2002), os conflitos 
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bélicos eram a razão de Einstein não conseguir visitar os filhos com a frequência que 

desejava. Ainda segundo a autora, o físico era militante pela paz mundial no auge dos 

conflitos armados e, naquele momento, já vivenciava a guerra há pouco mais de dois 

anos. No texto, ele se mostra esperançoso para o filho, fazendo planos para quando a 

guerra cessasse, fato que só aconteceu dois anos depois.  

Nesta missiva ainda é notável a existência de algumas vozes que permeiam o 

discurso do físico. Utilizando-nos das ideias de Bakhtin (1997), é perceptível como os 

outros permeiam e constroem os discursos, pois, no caso desta correspondência, para 

além das construções do pensamento e do próprio enunciado, Einstein, para estabelecer 

sua conversa com o filho, recorre a todo o tempo a discursos anteriormente feitos por 

ele e por outras pessoas. O físico se refere, por exemplo, à conversa que teve com um 

amigo sobre viajarem para demonstrar a Hans o seu desejo de passarem um tempo 

juntos. De forma semelhante, utiliza da fala de um professor para informar e tranquilizar 

seu filho sobre o estado de saúde da mãe, e ainda revela que lhe contaram sobre como 

os filhos têm se comportado positivamente em casa. Além disso, utiliza-se de vozes 

passadas, mas projeta seu discurso para o futuro, também envolvendo pessoas 

diferentes. Isto ocorre quando o remetente incumbe a Hans que mande saudações à sua 

mãe, assim deixando explícito que suas palavras de carinho são direcionadas aos dois, 

filho e mãe.  

Outro ponto a ser evidenciado é como Einstein expressa seu desagrado pela 

interrupção do filho nas aulas de piano. Calaprice (2002) demonstra que o físico teve 

uma longa trajetória com a música, praticando-a desde jovem e sendo, durante toda a 

vida, um admirador da música clássica. A autora revela, inclusive, que certa vez, em 

uma entrevista, Einstein disse que se não fosse físico, provavelmente seria músico. 

Mesmo assim, Einstein, diferentemente da postura rígida e autoritária que os pais de sua 

época costumavam adotar (NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2008), não 

repreende o filho ou o obriga a retomar as aulas. O físico, antes de tudo, sinaliza ter 

gostado da última carta de Hans, mesmo que possivelmente tenha recebido a notícia por 

ela. Ao dizer o que sente sobre seu pequeno ter abandonado as aulas, não usa termos 

como: decepcionado, entristecido ou enfurecido. Einstein diz lamentar e, antes que 

recomende seu retorno, abre espaço para que o filho lhe explique suas motivações, 

mostrando-se disposto a ouvi-lo, e também sinalizando que pretende manter a troca de 

cartas com o Hans.  
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Ainda, ao falar sobre o piano, diz considerar as aulas de música tão importantes 

quanto a escola numa possível tentativa de convencer o filho a voltar a ter aulas deste 

instrumento. Todavia, este trecho da carta demonstra um pouco sobre o posicionamento 

de Einstein em relação à educação de sua época. Arriada, Nogueira e Vahl (2012) 

trazem à tona a relevância que os colégios possuem na vida dos estudantes, 

principalmente de famílias que desejavam os filhos seguissem carreira acadêmica. Para 

isso, era necessário ter desempenho máximo nas disciplinas, geralmente voltadas para 

as ciências exatas e filosofia, com pouco enfoque nas artes. Este modelo de formação 

apontada pelos autores é próximo do que Einstein recebera na maior parte de sua vida 

escolar. Em contrapartida, Medeiros e Medeiros (2006) evidenciam a discordância de 

Einstein com esse sistema, e Schulmann (2002) reforça que o físico não aprovava as 

formas de avaliação feitas pelas escolas de sua época. Sobre isso, este último autor, ao 

fazer referência à temática de um artigo que Einstein publicou, indica que:  

 

Ataca as provas com dois argumentos: que é inútil para os alunos e 

que é inclusive prejudicial. É inútil pois um professor pode julgar a 

maturidade e a capacidade de um aluno, muito melhor no longo 

período do Ensino Médio, do que a partir de prova final forçada. E é 

prejudicial por dois motivos: o aluno teme este teste, porque seu 

futuro depende dele e o esforço que a memorização de numerosas 

matérias requer, pode causar danos consideráveis à saúde do aluno e 

traumatizá-lo (SCHULMANN, 2002, p. 77, tradução nossa).  

 

A partir disso, percebe-se que Einstein repete para o filho uma opinião que já 

demonstrava ter desde o seu período de estudante. Inclusive, o artigo citado por 

Schulmann (2002) foi publicado em 1917, um ano depois desta conversa com seu filho. 

Logo, antes mesmo de falar publicamente sobre o assunto das notas escolares, Einstein 

já refletia sobre o tema em seu cotidiano e indicava sua opinião nas relações 

interpessoais.  

Todavia, provavelmente o filho de Einstein poderia conhecer ou já conhecia o 

seu posicionamento político sobre a educação em outros momentos, já que o físico as 

expressava constante e publicamente. A forma como ele estrutura sua conversa com o 

filho nesta carta, primeiro dando-lhe a oportunidade de explicar os motivos de ter 

abandonado as aulas de piano e, depois, indicando a importância que a música tem para 

o rapaz, comparando-a, inclusive, com a educação escolar, pode ser suposta como a 

posição exotópica do cientista, que utilizou desta estratégia em seu diálogo para 

convencer o filho a retornar às lições musicais.  
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Nesta primeira carta, endereçada ao próprio filho, é perceptível a amorosidade que 

Einstein dedica para a criança, bem como a forma como deseja se mostrar presente, 

indicar suas opiniões, tranquilizar o filho e, ao mesmo tempo, manter-se aberto para um 

diálogo constante. Estes são aspectos que delineiam a construção estilística do físico 

para estabelecer seu diálogo com esta criança.   

 

5.2 Carta 2  

 

Esta carta, escrita em 30 de setembro de 1920, na cidade alemã Stuttgart, está 

presente nas páginas 108 e 109 do livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia 

entre Albert Einstein y los niños”, é trazida no livro de forma digitada e não possui a 

pergunta inicial da criança. No livro, Calaprice (2002) indica ainda que é o primeiro 

registro de carta que Einstein à uma criança, com exceção das direcionadas aos seus 

próprios filhos. Esta missiva, na qual o estudioso se descreve fisicamente para a criança 

que o lê, é considerada pela organizadora da obra como um bom exemplo do humor 

brincalhão que Einstein costumava expressar em suas cartas, inclusive as endereçadas 

aos adultos. Calaprice (2002) destaca, ainda, que a correspondência original fora escrita 

em alemão.  

 

Figura 5 - Fotocópia Carta 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 
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 Tradução nossa: 

 

30 de setembro de 1920 

 

Querida senhorita Ley,  

 

Elsa comentou da sua chateação por não poder ver seu tio Einstein. Por isso, te 

direi que aspecto tenho: rosto pálido, cabelos longos e uma modesta pança. Além disso, 

um andar estranho, um charuto na boca (se tiver sorte) e uma caneta no bolso ou na 

mão. Mas, seu tio não tem verrugas nem pernas tortas e, portanto, é bastante 

charmoso. Tampouco tem pelos nas mãos, como ocorre aos homens feios. Dessa 

maneira, é uma pena que não consiga me ver.  

Saudações cordiais,  

Seu tio Einstein.  

 

Einstein inicia esta carta e, como será visto, praticamente todas as demais, se 

dirigindo à criança como “Querida”, tradução literal da apresentação em espanhol. 

Todavia, o termo “Querida” utilizado em correspondência na língua espanhola também 

pode ser traduzido para o português como “Prezada”, representando um tratamento mais 

formal dentro do gênero. Como, nesta pesquisa, não temos acesso às correspondências 

originais, há uma dualidade de interpretação para o “Querida” expresso no livro. Se 

visto de um ponto de vista mais afetivo, Einstein estaria tratando a criança com 

proximidade e carinho, mas, caso tenha sido empregado, na escrita original, alguma 

palavra esteja mais próxima das formas “Cara” ou “Prezada”, o físico teria uma 

abordagem de saudação inicial mais formal. Possivelmente, a tradutora da obra tenha 

escolhido esta expressão para remeter ao título do livro “Querido profesor Einstein”, 

que na versão em inglês é escrito como “Dear Professor Einstein”. Como o termo 

“Dear” é usualmente empregado nas cartas pessoais de sua língua original simbolizando 

o que no português é representado por “Cara” ou “Prezada”, seria possível pensar que o 

físico manteve o padrão da escrita das correspondências. Mas, considerando que não 

temos acesso aos escritos originais do físico, embora não seja possível chegar a uma 

determinação pontual, acreditamos que tais questionamentos são necessários. O que de 

fato podemos observar é que, utilizando-se da formalidade, o físico finaliza esta e outras 

cartas dizendo: “Saudações cordiais”. 
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A escrita de Einstein apresenta que há entre ele e essa criança um laço parental, 

primeiro ao dizer que “Elsa comentou”, sendo Elsa, na época em que a carta fora 

escrita, sua prima e esposa. Além disso, em sua assinatura, ele se denomina como “Seu 

tio Einstein”. Mesmo com este parentesco, nota-se que a menina não conhecia o físico 

pessoalmente, já que a criança se mostra chateada por não poder vê-lo. Este último fato 

é um importante aspecto dialógico evidenciado, visto que Bakhtin (1997) reforça o 

papel constante do outro na construção dos discursos e fazendo com que as concepções 

sobre si sejam intermediadas pela relação com o outro. A escrita desta carta 

provavelmente fora um exercício para Einstein de olhar para si e destacar o que gostaria 

de dizer sobre si para a criança ou para qualquer pessoa. Tal movimento só foi possível 

a partir do discurso inicial da menina. Ademais, nesta carta, diferentemente das demais, 

Einstein não responde a um questionamento feito diretamente a ele, mas utiliza do 

discurso que Elsa fez, partindo do comentário da pequena Ley. Caso a esposa de 

Einstein tivesse se esquecido de repassar a fala da sobrinha, ou mesmo se tivesse se 

expressado de forma que não despertasse a atenção do físico, esta carta provavelmente 

teria outro tom, outra temática, ou nem mesmo existiria.   

 Isto posto, Einstein procura fazer uma autodescrição trazendo alguns 

elementos pontuais do seu aspecto físico, tornando essa a temática central de sua carta. 

Entretanto, mesmo que indique elementos de sua aparência, não dá informação 

suficiente para que fosse possível concretizar a sua imagem de forma literal, no 

imaginário da criança, ou de qualquer outra pessoa que nunca teve acesso à sua figura. 

Einstein, a partir das palavras que utiliza e dos traços que escolhe representar de si, dá 

mais indícios da sua personalidade bem-humorada do que da sua aparência 

propriamente dita, demonstrando a sua posição exotópica nesta carta. Tais indícios são 

possíveis de serem notados tanto nas descrições que faz, ao dizer que anda de forma 

estranha, ou não se parece com os “homens feios”, quanto na própria maneira como 

desenvolve sua narrativa. É possível conjecturar, a partir disso, que o físico não dava 

prioridade (não só nesta carta, mas na vida) para questões estéticas, mesmo que tenha 

brincado com a questão do feio e do belo. O que se destaca, para ele, são os traços de 

uma personalidade descontraída e de estar bem consigo mesmo.  

Este exemplar demonstra a simpatia de Einstein com a menina e com o público 

infantil, além do seu bom humor, que, como sinalizado por Calaprice (2002), também 

era compartilhado com os adultos. Ao se descrever, constrói um discurso com um tom 

lúdico e amistoso, utilizando palavras acessíveis ao vocabulário infantil (“modesta 
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pança”, “homens feios”, “charmoso”), com um humor que diverte não só a criança, mas 

provavelmente qualquer pessoa que viesse a ler esta carta. Dessa maneira, a missiva vai 

ao encontro do que Almeida e Lima (2016) discutem, ao dizerem que, em geral, a 

imagem que se tem dos cientistas é de pessoas estereotipadas como sérias, fissuradas 

em suas pesquisas e distantes da rotina de pessoas “comuns”, sendo importante que se 

desconstrua esta imagem, aproximando o cientista, seus interesses e atitudes aos de 

qualquer pessoa, assim abrindo espaço para que as crianças possam se imaginar neste 

papel. Em suas cartas, Einstein aponta aspectos importantes sobre o processo de 

construção do conhecimento científico e, especialmente neste documento, quebra com o 

estereótipo negativo apontado pelas autoras em relação à imagem dos cientistas.  

Atitudes como esta dão evidências do estilo que Einstein adota em sua carta à 

pequena Ley, ao empregar uma entonação descontraída e procurar se descrever de 

maneira que a menina tenha uma ideia mais intimista de como seria encontrá-lo. Dessa 

forma, a postura de Einstein para com a criança a aproxima de si, pois, mesmo que 

tenha deixado sua aparência em suspense, se mostra agradável e divertido. 

 

5.3 Carta 3 

 

Neste exemplar, a carta com o questionamento da criança pode ser consultada 

nas páginas 112 e 113 do livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre 

Albert Einstein y los niños” e, embora a criança mencione ter enviado um anexo, este 

documento não está apresentado na obra. Logo em seguida, nas páginas 113 e 114, 

encontra-se a resposta de Einstein, ambas fotocopiadas abaixo. Como será visto, esta 

carta possui um conteúdo relacionado à teoria da relatividade e, segundo comentários de 

Calaprice (2002), foi escrita originalmente em alemão, mas talvez tenha sido traduzida 

para o inglês antes de ser enviada ao menino, já que Einstein a encaminhou para Los 

Angeles. A organizadora do livro ainda diz que o físico adorava conversar com crianças 

curiosas como esta, e que o New York Times, de 10 de fevereiro de 1929, publicou um 

comentário sobre ela. Este fato revela que tal carta chamou a atenção de Einstein e fora 

divulgada de alguma forma pelo físico ou por pessoas próximas a ele, logo que a 

escreveu, já que sua resposta está datada em 26 de dezembro de 1928. Isso dito, 

apresentamos abaixo a fotocópia da carta de Arthur e da resposta do físico. 
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Figura 6 - Fotocópia Carta 3 – Pergunta da Criança 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 
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Figura 7 - Fotocópia Carta 3 – Resposta de Einstein 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

 Tradução nossa: 

 

26 de dezembro de 1928 

 

Querido jovenzinho,  

 

Em seu artigo, tem razão ao afirmar que o movimento só pode ser 

experimentado e presenciado por nós como movimento relativo. Os antigos já sabiam e 

é algo que reconhecem também os adversários da teoria da relatividade. Porém, antes 

de apresentar a teoria da relatividade geral, acreditava-se que o conceito de 

movimento absoluto era necessário para a formulação das leis do movimento. Refutar 

esse ponto se converteu em um obstáculo da teoria da relatividade.  

Sua pergunta de como seria o mundo se contivesse apenas um corpo não pode 

ser respondida com exatidão na atualidade, pois não sabemos se poderia haver espaço 
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ao redor deste tal corpo. Todavia, sabemos com segurança que não faz sentido referir-

se ao seu movimento.  

Mas para você, seria melhor que começasse a ensinar aos demais quando tiver 

aprendido algo útil por você mesmo.  

Saudações cordiais, 

Albert Einstein 

 

Einstein inicia esta carta saudando seu correspondente como “Querido 

jovenzinho”. Quanto ao uso do “querido”, tem-se a dualidade da tradução, podendo ser 

tanto um tratamento carinhoso como um uso da formalidade de saudação do gênero 

carta pessoal. Em relação ao “jovenzinho”, Einstein escolhe esse termo provavelmente 

por representar melhor a idade do garoto (doze anos), do que referindo-se a ele como 

criança, por exemplo. Entretanto, o físico poderia tê-lo chamado pelo nome, mas 

provavelmente escolheu “jovenzinho” como um tom que julgou mais afetuoso e que 

simboliza a imagem que Arthur lhe passou com as indagações e, ao mesmo tempo, a 

ingenuidade que concerne à juventude e a prematuridade para compreensão de alguns 

assuntos, como ele pontua considerar . Em sua despedida, usa da formalidade do gênero 

ao dizer apenas, “saudações cordiais”.  

Outro momento em que Einstein dá indícios de ver Arthur como um jovem ainda 

prematuro para discutir algumas questões está presente nas duas últimas linhas da carta, 

quando diz ao menino para deixar para ensinar coisas às pessoas quando aprender algo 

de útil por conta própria. Calaprice (2002) comenta que o físico escolheu repreender o 

menino de forma suave e não severamente com esta fala. Mesmo que a autora tenha 

abrandado o comentário do físico, seu tom contém uma rispidez que soa como um 

desestímulo para a criança. Aos doze anos de idade, Einstein poderia tê-lo incentivado 

ao exercício de escrita e de reflexão sobre conceitos científicos para se aprimorar, mas, 

ao contrário, pede para que só escreva quando tiver certeza do que está dizendo, 

recomendando que o garoto não discorra sobre uma temática que ainda não tenha 

maturidade suficiente para compreender, como a Teoria da Relatividade. 

Tendo como composição temática a teoria da relatividade, Einstein preocupa-se 

em iniciar a carta apontando em quais aspectos ele concorda com as informações que 

Arthur lhe traz e reforça a sua afirmativa, dizendo que o movimento só pode ser 

experimentado como movimento relativo, que é algo já compreendido no meio 

científico antes mesmo de ele elaborar a Teoria da Relatividade. Ao fazer isso, o físico, 
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além de explicar um fato histórico na ciência, reforça para o menino que esta não foi 

uma descoberta sua. Contudo, Einstein continua a sua explicação dizendo as 

implicações geradas pela teoria da relatividade geral, ao dizer que, antes, acredita-se ser 

necessário o conceito de movimento absoluto, e que refutar este ponto foi um obstáculo 

da Teoria da Relatividade provavelmente por ter havido resistência de alguns cientistas 

que concordavam com a teoria anterior. Esta afirmativa se firma principalmente no que 

Einstein escreveu nas linhas 4 e 5 da carta, quando se refere aos adversários de sua 

teoria. Com esta fala, o físico demonstra para o menino, o qual se apresenta como um 

grande admirador de Einstein e da sua teoria, que mesmo que a Teoria da Relatividade 

Geral seja bem aceita no campo científico, existem estudiosos contrários a ela. É 

interessante pensar, ainda, que o físico, em momento algum, faz comentários negativos 

sobre aqueles que o contrariam, mas apenas demonstra ao menino o que ele descobriu, 

com sua teoria, e revela a existência de opositores.   

Já no segundo parágrafo, Einstein responde ao questionamento do garoto, e 

inicia dizendo que não é possível responder como seria o mundo se só existisse um 

corpo. Acrescenta que, para que essa resposta fosse possível, precisaria de outras 

informações, dando, como exemplo, se haveria ou não espaço ao redor deste corpo. A 

partir desta resposta, podemos compreender dois pontos: no primeiro, Einstein diz ao 

menino, para além da resposta direta à pergunta, que é preciso, mesmo ao formular uma 

pergunta, atentar-se a todos os fatores que envolvem uma situação, sendo impossível 

pensar em um ou mais corpos, sem considerar o espaço. No segundo, o físico diz que 

sua pergunta não pode ser respondida, na atualidade, a partir dos conhecimentos 

científicos dispendidos até aquele momento, deixando subtendido que, a depender de 

novas descobertas, talvez conseguiria responder sobre a existência de apenas um corpo 

no mundo, sem o fator espaço.  

 Ainda no referido parágrafo, Einstein confirma que, de acordo com dados que a 

ciência já consegue comprovar, não faz sentido falar sobre o movimento de apenas um 

corpo. Com isso, ele concorda com o exemplo que Arthur dá, ao dizer que tal corpo 

estaria em inércia, já que não há outro para se aproximar ou afastar. Todavia, dizer que 

“não faz sentido” pode ter soado novamente com um tom de rispidez para o menino, 

apontando que ele fez uma afirmação de algo óbvio.  

 Nesta correspondência, podemos observar que, em sua posição exotópica, 

Einstein não utiliza de metáforas ou exemplos para explicar os conceitos da teoria da 

relatividade; ao contrário, usa termos científicos e um tom mais formal do que o 
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habitual das cartas vistas até então. Esta postura do físico pode ser atribuída à temática 

da carta, ao conteúdo e à maneira como o próprio garoto desenvolve a sua narrativa.  

Possivelmente por estas questões, o físico desenvolve um tom mais sério nesta missiva, 

focando quase que exclusivamente no seu papel de cientista de responder a um 

questionamento teórico. Com este posicionamento, Einstein construiu uma resposta que 

teve como enfoque a pergunta, não se atentando com profundidade a quem a fez, tanto 

que, sem contato com a carta da criança, é possível pensar que a resposta de Einstein 

teria sido direcionada a um adulto. 

 

5.4 Carta 4  

 

 A quarta carta aqui apresentada está na página 115 do livro “Querido Profesor 

Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los niños” e, embora não apresente o 

nome, a origem ou a pergunta inicial da criança, pode-se inferir, a partir da resposta de 

Einstein, que o menino que lhe escreveu fez três perguntas relacionadas a explicações 

físicas para observações que fez em seu cotidiano, sendo esta a temática central da 

missiva. Calaprice (2002) indica também que a carta original foi escrita em alemão. A 

fotocópia em espanhol, presente no livro, está representada a seguir.  

 

Figura 8 - Fotocópia Carta 4 
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Fonte: Calaprice (2002). 

 Tradução nossa: 

 

13 de janeiro de 1930 

 

Querido priminho,  

 

Você pode não ser a pessoa mais esperta do mundo, mas pelo menos possui 

curiosidade. Dessa forma: A sopa não esfria tanto porque a camada de gordura 

superior dificulta a evaporação e retarda o esfriamento. 

A questão da lanterna seria muito grave se as ondas da linha de visão fossem 

privilegiadas. Na realidade, a causa do fenômeno se deve ao fato de que no caso de 

ondas que entram formando um ângulo obtuso, o ângulo de rotação das ondas 

refletidas é muito maior quando se gira um espelho em torno de um eixo perpendicular 

à linha de visão do que com as rotações em torno do mesmo eixo da linha de visão.  

O fenômeno do terceiro enigma se deve ao movimento circulatório da água, que 

depende do fato de que a força centrífuga provocada pela fricção da parte inferior é 

menos importante do que as camadas superiores. 

Saudações de,  

Einstein 

 

Esta missiva é iniciada com Einstein saudando a criança como “Querido 

priminho”, que revela um tratamento de proximidade com o fim de estabelecer 

proximidade com o destinatário. Como pode ser observado nas cartas 1 e 2, Einstein, 

quando se corresponde com membros de sua família, costuma fazer referência a outras 

pessoas próximas e enviar saudações aos outros parentes. Partindo destas observações, e 

conforme os apontamentos de Calaprice (2002), mediante a ausência da menção a 

nomes da família, é possível supor que o garoto da correspondência 4 não tenha laços 

parentais com o físico, e que Einstein utilizou-se da expressão “priminho” com uma 

entonação e estratégia de acolhimento e aproximação com o seu correspondente. E, 

como de costume, em sua despedida, envia saudações e assina a carta com seu 

sobrenome.  
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Nas duas primeiras linhas da carta, Einstein diz ao menino que, mesmo que não 

seja a pessoa mais esperta do mundo, pelo menos possui curiosidade. Esta maneira de se 

referir à criança abre espaço para duas suposições. A primeira é de que o físico faz 

referência a alguma informação que o próprio menino escreveu na carta que endereçou 

ao físico, podendo ter lhe dito que não se considera muito inteligente ou algo do tipo. 

Para esta possibilidade, a resposta de Einstein demonstra uma brincadeira com a 

criança, fazendo-lhe um elogio sobre a sua curiosidade. Neste caso estaria a 

confortando-o e estimulando-o, pois mesmo que não seja a pessoa mais inteligente do 

mundo, sua curiosidade o faz buscar respostas. Todavia, em uma segunda hipótese, de o 

menino não ter comentado sobre sua própria inteligência, o tom dirigido à criança seria 

o de achaque e ironia. A correspondência não nos oferece mais pistas sobre o tom do 

correspondente exceto essas duas mencionadas.  

Einstein passa para as respostas das perguntas do menino. A partir do que o 

físico responde na primeira linha do terceiro parágrafo, é presumível que a criança lhe 

tenha indicado três enigmas, relacionados a situações do cotidiano. Uma delas é sobre o 

resfriamento da sopa, outra sobre a lanterna e a terceira sobre a água. Sobre os três 

fenômenos, Einstein responde ao menino dando-lhe explicações das implicações físicas 

que os provocam, utilizando, para tanto, terminologias científicas. A maneira como 

Einstein estrutura sua explicação sobre a sopa permite que, durante a leitura, se faça 

uma visualização mental dos efeitos físicos mencionados. Mas, para compreender as 

duas explanações seguintes, é necessário que se tenha alguns conhecimentos prévios 

sobre os efeitos físicos mencionados. Por exemplo, para que se compreenda o segundo e 

terceiro parágrafos, é inevitável que se tenha noção do que seja um ângulo obtuso, um 

eixo perpendicular e força centrífuga.  

Nesta carta, Einstein assume a sua posição de cientista, apenas tirando dúvidas 

da criança, sem utilizar de muita afeição ou ludicidade. Com isso, podemos pressupor 

que físico, ao não dar exemplos mais palpáveis para a criança, considerou que o menino 

tivesse conhecimento ou condições de acessar estas informações por meio de indícios 

dados pela criança e/ou por sua idade e ano de escolaridade. Por outro lado, podemos 

inferir que ele não tivera muita sensibilidade ou paciência, nesta correspondência, com a 

capacidade infantil de fazer abstrações e de compreender conceitos sem uma 

contextualização do que lhes é imaginável. Estes fatores indicam a sua posição 

exotópica nesta missiva, que novamente caminha por diferentes versões, a depender do 

discurso da criança. Esta dualidade vai ao encontro do que Bakhtin (1997) esclarece 
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sobre a polifonia dos discursos, em que uma fala sempre se constrói a partir de outros 

enunciados. Neste caso, embora Einstein dê indícios do enunciado da criança, o 

(des)conhecimento deste afeta diretamente na compreensão da dialogia do discurso do 

físico.  

 

5.5 Carta 5  

 

Direcionada a um grupo de crianças japonesas, esta carta de 1930 encontra-se na 

página 116 do livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein 

y los niños”, e embora não tenhamos a carta inicial dos pequenos, o livro conta, na 

página 117, com a resposta de um representante do Clube Shonen, ao qual a carta de 

Einstein foi direcionada. A esse respeito, Calaprice (2002, p. 117) comenta que, em 

1922, Einstein viajou para alguns países do Extremo Oriente, inclusive o Japão, e se 

demonstrou um admirador da cultura japonesa. Dessa forma, o físico elabora, como 

temática principal da correspondência, a boa convivência entre as culturas e a esperança 

no futuro que será construído pelos pequenos.  

 

Figura 9 - Fotocópia Carta 5 – Carta de Einstein 
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Fonte: Calaprice (2002) 

 

Figura 10 - Fotocópia Carta 5 – Resposta das crianças 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

Tradução nossa da Carta de Einsten: 

 

Outono de 1930 

 

Ao mandar essa saudação para vocês, queridos estudantes japoneses, sinto que 

tenho um compromisso especial com vocês. Porque visitei seu bonito país, vi suas 

cidades e casas, suas montanhas e florestas que contribuem para que as crianças 

japonesas aprendam a amar seu país. Um livro grosso de desenhos coloridos, feitos por 

crianças japonesas, está sempre em cima de minha mesa.  

Se vocês receberam minha mensagem de saudação enviada dessa distância tão 

grande, lembrem-se de que a nossa é a primeira época na história a permitir que povos 

de países diferentes se relacionem com amabilidade e compreensão mútua.  Em outras 

épocas, por causa da na ignorância mútua, cada povo vivia constantemente com medo 
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e ódio das culturas diferentes. Que o espírito do entendimento fraterno ganhe cada vez 

mais terreno entre nós. Pensando nisso, eu, um homem já velho, saúdo vocês, crianças 

do Japão, de longe e com a esperança de que a geração de vocês possa algum dia fazer 

com que a minha se envergonhe. 

 A. Einstein  

 

Nesta carta, Einstein não utiliza a formatação usual do gênero carta pessoal para 

iniciar e finalizar a missiva, incorporando no corpo do texto, as saudações de 

cumprimento e de despedida.  Para tal, refere-se às crianças como “queridos estudantes 

japoneses” já que seu destinatário é um grupo de crianças frequentadoras de uma 

instituição chamada Clube Shonen. 

Ao dizer que se sente na obrigação de escrever para as crianças japonesas, 

Einstein se justifica dizendo que, por ter visitado e gostado tanto do Japão, se impõe 

esta responsabilidade. Assim, ao longo do seu enunciado, o físico dá indícios de sua 

posição exotópica, ao se sentir com uma responsabilidade social de responder a este 

grupo de crianças. Ele, que era um militante pela paz mundial, explica em tom 

comemorativo para as crianças a importância histórica de uma comunicação entre 

pessoas de diferentes culturas ser possível. Einstein ainda se posiciona de forma que 

indica a importância dada por ele na compreensão do contexto histórico em que viveram 

os antecessores das crianças e da situação privilegiada que elas vivem hoje. Estas 

colocações do físico ressaltam aspectos dos estudos de Bakhtin (1997), ao identificar 

que todo discurso, feito em qualquer situação ou sobre qualquer temática, é sócio-

histórico e, por isso, contemplará aspectos do contexto cultural em que for produzido.  

Einstein (1953), em outras declarações feitas, relatou a mesma opinião dada às 

crianças, manifestando que o principal problema dos conflitos internacionais era o medo 

e o sentimento de defesa entre culturas e nações, e que a solução para estas questões e 

para que se tivesse a paz, antes de qualquer intervenção policial ou legal, seria a 

confiança e o respeito mútuos. Sendo um homem nascido e criado na Europa, mas de 

família judia em meio à plena ascensão do fascismo alemão, o físico percebe, ainda, 

como comunidades de outros continentes também eram discriminadas, e em sua carta 

elabora uma entonação de escusas, não por seus próprios atos, mas pela cultura 

segregacionista da qual nascera – tanto que diz esperar que, um dia, os atos de melhoria 

das crianças, envergonhem os mais velhos, por sua conduta violenta e discriminatória.  
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Deixando claro que a possibilidade de comunicação entre os povos é algo que 

foi conquistado, Einstein transparece seu desejo de que as crianças sejam mantenedoras 

e multiplicadoras destas trocas interculturais. Em outras oportunidades, Einstein (1953) 

disse ainda que: 

  

Compreendemos melhor agora que os esforços mais consideráveis 

devem ser empregados no sentido de que a herança se torne, para a 

humanidade, não uma catástrofe, mas uma oportunidade. Se outrora 

um homem encarnava um valor aos olhos da sociedade quando 

ultrapassava uma certa medida de seu egoísmo pessoal, deve-se exigir 

dele hoje que ultrapasse o egoísmo de seu país e de sua classe. Só 

então, tendo chegado a esse autodomínio, poderá ele melhorar o 

destino da comunidade humana (EINSTEIN, 1953, p. 45);  

 

Tais ideias também foram empregadas na missiva aqui analisada, simbolizando 

que o físico percebe uma necessidade de educar as crianças com os princípios que 

acredita que melhorarão a convivência entre nações, visto que elas poderão perpetuar 

estas ideias e ações pacifistas, assim considerando que a harmonia mundial é uma 

responsabilidade que cada indivíduo deve buscar em prol da coletividade. Em relação a 

Einstein ter feito discursos similares em momentos distintos, Bakhtin (1997) diz que os 

enunciados são sociointerativos e que, por esse motivo, uma mesma ideia pode ser 

proferida em ocasiões diversas, a depender das concepções do enunciador e da situação 

dialógica em que se encontra.  

Concomitante a estas questões, o físico reforça sua admiração pela cultura 

japonesa, descrevendo suas belezas naturais e indicando que percebeu um patriotismo 

dos pequenos japoneses e que, agora que teve acesso ao país, compreende as razões para 

serem assim. Durante toda a carta, o estudioso adota uma entonação amistosa e de 

admiração para com as crianças e sua cultura, assim se aproximando ainda mais delas, 

ao revelar que levou consigo um livro ilustrado por crianças japonesas. Objetivando, 

provavelmente, reforçar o impacto positivo que sua visita ao Japão teve em sua vida, 

Einstein consolida, nesta missiva, a sua admiração pela cultura japonesa e pela infância, 

ao reforçar não só que levara o livro como recordação, mas que mesmo anos depois de 

ter estado no país, deixa a obra em sua mesa, demonstrando para os pequenos, seu 

apreço. Einstein poderia ter levado consigo qualquer outra obra japonesa, mas escolheu 

a produzida pelos pequenos.  

 Apesar de toda a entonação de afetuosidade empregada à cultura do Japão, 

Einstein também adota um discurso coletivo, de forma que o seu estilo nesta carta se 
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torna um tanto impessoal, podendo ter sido direcionado para qualquer outro grupo de 

crianças japonesas, pois faz menção apenas à nação e cultura dos pequenos, sem 

reportar-se a nenhum detalhe da carta inicial que o grupo de crianças lhe escreveu, ou 

mesmo à instituição à qual pertenciam.  

 

5.6 Carta 6 

 

A próxima missiva pode ser encontrada na página 126 do livro “Querido 

Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”. Nela, Einstein 

deseja feliz Natal para um grupo de crianças e, embora não se tenha nenhum registro do 

manuscrito do físico ou da carta inicial das crianças, Calaprice (2002) indica que a carta 

foi escrita em alemão e que é resposta a uma carta enviada por alunos que pediam que 

ele lhes desejasse um feliz Natal.  

 

Figura 11 - Fotocópia Carta 6  

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

 Tradução nossa: 

 

20 de dezembro de 1935 
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Queridas crianças,  

 Com alegria, os imagino todos reunidos durante as férias, unidos pela harmonia 

que destila o aconchegante brilho natalino. Mas também se recordem das lições que 

lhes há ensinado aquele que celebra seu aniversário agora. A lição é muito simples, 

mas durante quase dois mil anos as pessoas apenas têm levado em consideração. 

Aprender a alegrarmos pela boa sorte e pela felicidade dos vossos amigos, não por 

lutas absurdas. Se permitirem que aflore em vocês estes sentimentos naturais, a vida 

lhes parecerá mais leve e suportável, encontrarão seu próprio caminho através da 

paciência e irradiarão alegria por toda parte.  

 

Saudações cordiais,  

Vosso A. Einstein 

 

Einstein inicia esta carta indicando que as crianças estão passando as férias e as 

festividades de Natal juntas. Esta informação provavelmente foi dada a ele na carta que 

os pequenos lhe endereçaram e, assim, passagem, o remetente já inicia sua escrita com 

um tom de aconchego ao dizer que consegue imaginá-las todas juntas, vendo isso como 

algo prazeroso e animador. O físico faz questão de demonstrar que a carta enviada pelas 

crianças o fez refletir sobre esta união e, ao mesmo tempo, que aprecia este momento do 

ano.  

Dando continuidade ao seu discurso, Einstein denota a temática que delineia a 

carta, qual seja, os valores que a celebração do Natal simboliza. Mesmo vindo de uma 

família judia e não sendo uma pessoa religiosa, o físico coloca atenção nos 

ensinamentos de Cristo, e aconselha as crianças a sempre tê-los em mente. Além disso, 

reflete, em um posicionamento axiológico, sobre a conduta humana ao longo do tempo, 

ao indicar que, mesmo vivendo em sociedades predominantemente cristãs, percebe que 

as pessoas acreditam nos ensinamentos de Jesus, mas não os seguem de fato. 

Provavelmente, ao expressar isto, estava fazendo referência às guerras ocorridas 

recentemente ao ano em que esta carta foi escrita. Einstein justifica sua opinião, falando 

sobre “lutas absurdas”.  

Nas três últimas linhas da carta, o cientista continua a aconselhar as crianças a 

seguirem os bons sentimentos aflorados no Natal durante toda a vida, dizendo que estas 

boas posturas são sentimentos naturais. Esta colocação é feita em uma perspectiva 

parecida com a defendida por Rousseau (1978), de que as pessoas têm a bondade em 
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sua natureza – autor cuja obra, segundo Medeiros e Medeiros (2006), Einstein teve 

acesso durante sua vida escolar. Einstein ainda diz que as crianças, ao conseguirem se 

alegrar com as conquistas de seus amigos, poderão construir a própria felicidade e 

trilhar o próprio caminho, de forma que, ao mesmo tempo em que os aconselha, 

demonstra que possuem autonomia para conduzir as próprias vidas.  

Os sentimentos fraternais que o físico esboça nesta missiva como princípios 

natalinos foram constantemente demonstrados por ele em outras ocasiões, evidenciando, 

desta maneira, a necessidade de se construir um pensamento de harmonia coletiva para 

que as comunidades e as pessoas possam viver em paz (EINSTEIN, 1953). É preciso 

ressaltar, nesse aspecto, que tão visão não se detém necessariamente no aspecto 

religioso, mas é utilizada nesta abordagem a partir do contexto natalino da 

correspondência. Estas colocações demonstram que o físico constrói seu estilo 

embasado não só no carinho que possuía pelas crianças, como também na coerência 

com que comunicava suas ideias e ideais, tanto ao dialogar com os adultos quanto com 

os pequenos. Nesta correspondência, para comunicar suas intenções, adota uma 

entonação de simpatia e uma postura de conselheiro, quase como se pertencesse à 

família dos pequenos, e, em sua saudação, Einstein se aproxima ainda mais das crianças 

ao assinar como “Vosso Einstein”. 

  

5.7 Carta 7 

 

Nesta correspondência, em específico, Einstein explanou para uma menina as 

suas ideias em relação à religiosidade e à ciência, partindo da pergunta da criança, que 

queria saber se os cientistas rezam. A carta da pequena Phyllis encontra-se na página 

120 do livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los 

niños” e a resposta do físico está na página seguinte. Calaprice (2002) faz uma 

observação de que a menina escreveu a Einstein incentivada por sua professora de 

catequese, imaginando que a professora assim fez porque a imagem do físico está 

esculpida na igreja de Riverside, em Nova Iorque, de onde a carta da menina foi 

remetida. Calaprice (2002) menciona, a esse respeito, que Einstein era a única pessoa 

viva a ter esta honra e que o físico se sentia satisfeito por isso.  
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Figura 12 - Fotocópia Carta 7 – Pergunta da criança   

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

Figura 13 - Fotocópia Carta 7 – Resposta de Einstein 
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Fonte: Calaprice (2002). 

 Tradução nossa: 

 

24 de janeiro de 1936 

 

Cara Phyllis: 

 

Tentei responder à sua pergunta da forma mais simples que pude. Eis a minha 

resposta:  

A pesquisa científica é baseada na ideia de que tudo o que acontece é 

determinado por leis da natureza e, portanto, isso também se aplica aos atos das 

pessoas. Por essa razão, um cientista dificilmente tenderá a pensar que os 

acontecimentos possam ser influenciados por uma oração, ou seja, por um desejo 

expresso a um ser sobrenatural.  

Entretanto, deve-se admitir que nosso conhecimento presente dessas leis é 

imperfeito e fragmentado, de modo que, na verdade, a crença na existência de leis 

universais e básicas da natureza também repousa sobre uma espécie de fé. Mesmo 

assim, essa fé tem sido amplamente justificada, até agora, pelo sucesso da pesquisa 

científica. Por isso mesmo, todos os que conscientemente desenvolvem uma pesquisa 

científica estão convencidos de que existe algum espírito que se manifesta nas leis do 

universo, muito superior ao homem. Neste sentido, o objetivo da ciência leva a um tipo 

especial de sentimento religioso, que é, na verdade, bem diferente da religiosidade de 

alguém mais ingênuo. 

 

Saudações cordiais, 

A. Einstein  

 

Pela carta da criança e a resposta de Einstein, podemos compreender que a 

composição temática desta correspondência é relativa à religiosidade e à fé, detendo-se 

mais precisamente nas crenças dos cientistas e pesquisadores. Já em sua primeira 

sentença escrita, Einstein demonstra ter um cuidado/trabalho para elaborar a resposta a 

ser dada: “Tentei responder à sua pergunta da forma mais simples que pude. Eis a 

minha resposta”. Este movimento pode ser percebido como o início da construção da 

entonação que o físico utiliza, procurando, primeiro, interpretar a dúvida da criança e, a 

partir disso, adequar-se para ser compreendido por ela, demonstrando que isto é uma 
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prioridade em sua narrativa e que, provavelmente, destinou um tempo para pensar sobre 

a resposta que lhe daria e quais as palavras mais adequadas para expressar suas opiniões 

sobre o assunto. Este fato também pode ser percebido como característico do estilo que 

Einstein tem em suas cartas às crianças. Ademais, dialoga com Bakhtin (1997), que 

percebe que toda pessoa constrói o seu discurso a partir da percepção que tem do seu 

destinatário, ou seja, as palavras utilizadas e a maneira como serão organizadas levam 

em consideração o que o enunciador imagina que quem receberá seu enunciado é capaz 

de assimilar.  

No primeiro trecho da carta, dois pontos importantes sobre a posição axiológica 

de Einstein são perceptíveis: 1) que ele, possivelmente, acredita que, enquanto cientista, 

deve ser divulgador de seus conhecimentos, tendo assim a função de adequar sua 

narrativa para que os ouvintes/leitores tenham condições de assimilar as informações 

dadas; e 2) nota-se também um olhar diferenciado para a infância, pois o físico coloca a 

criança como centralidade do discurso, tentando construir sua fala a partir do que 

percebe que será acessível a ela. Em um movimento contrário, era mais comum no 

século XX supor que a criança deveria se adequar ao vocabulário adulto, a fim de 

desenvolver sua formação para a vida adulta (NASCIMENTO; BRANCHER; 

OLIVEIRA, 2008). 

Nas duas primeiras linhas do segundo parágrafo, o físico também indica sua 

posição axiológica ao compreender que a ciência é resultado de leis da natureza e que, à 

medida que se tem uma construção dos conhecimentos científicos, tais leis passam a ser 

consideradas como verdadeiras. Neste fragmento, o físico utiliza de expressões como: 

“pesquisa científica”, “baseada”, “leis da natureza” e “aplica” - termos que são 

comumente empregados em textos científicos e que Einstein utiliza na carta redigida a 

uma criança. Esta ação faz parte do processo estilístico de Einstein, que nesta ocasião 

ocupa o seu lugar de fala enquanto cientista. Silva (2002) aborda esta relação entre 

correspondentes como relação assimétrica entre correspondentes, em que cada um 

ocupa um lugar distinto. Contudo, embora o físico ocupe este papel, ele também indica 

seu respeito pela capacidade da criança, indo ao encontro, mais uma vez, das ideias de 

Silva (2002) ao salientar que mesmo que as cartas com relações assimétricas possam 

indicar diferentes hierarquias entre os correspondentes, a maneira como o 

relacionamento entre os envolvidos se estabelecerá dependerá da postura empregada e 

das palavras escolhidas por cada um deles. 
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 Ademais, é possível perceber que alguns recursos discursivos utilizados pelo 

físico são empregados com a preocupação de escolher palavras que demonstrem sua 

opinião pessoal de forma a não se impor como detentor da verdade absoluta. Isso é 

notável em vários momentos, como, por exemplo, quando usa o termo “dificilmente”, 

buscando não generalizar e mostrar que sua opinião equivale ao seu sentimento pessoal. 

Dessa forma, Einstein, a partir da sua entonação, revela que possui concepções pessoais 

de como um cientista pensa e age em relação à natureza e à religiosidade, mas que, ao 

mesmo tempo, compreende a possibilidade de variantes de acordo com a 

individualidade de cada pessoa.  

Cabe ressaltar que mesmo não utilizando exatamente os termos verbais 

colocados pela criança para respondê-la, não dizendo precisamente se os cientistas 

rezam ou não, e para quem, ao fazer uma relação entre ciência x religiosidade x 

cientistas no terceiro parágrafo Einstein manifesta o seu ponto de vista sobre a pergunta 

de Phyllis. Sobre isso Bakhtin (1997), diz que o discurso, por ser constituído por muitas 

vozes e por ser resultado e produtor de determinados contextos, também se estabelece 

pelo não dito e pelos elos que faz tanto com seu destinatário quanto com a temática 

discorrida. Além disso, um enunciado ganha acabamento na conclusão feita pelo 

receptor.  

Ademais, na primeira frase do parágrafo citado, o físico parece criar uma 

narrativa que respeita as possíveis crenças da criança e que permite com que ela chegue 

às suas próprias conclusões do assunto, revelando que compreende a ciência como algo 

não estático, que se constrói e reconstrói a partir de refutação de hipóteses. Além disso, 

indica que não coloca a si e aos outros cientistas na posição de guardiões da verdade, ao 

dizer que “nosso conhecimento é imperfeito e fragmentado”.  

Na passagem que se segue, Einstein continua seu raciocínio e indica mais uma 

vez sua opinião sobre a fé, embasado em sua compreensão científica, ao comparar a 

crença nas leis da natureza como uma espécie de religiosidade. Nesse ponto, o físico 

coloca-se, de forma sutil, como superior aos religiosos por refutar e pesquisar lógicas 

existências. Ao considerar que a crença sem questionamento é uma postura ingênua, 

indica sua opinião de forma branda, além de demonstrar a necessidade de se posicionar 

de maneira crítica em relação às explicações e informações que recebe, assim 

intentando levar a criança a querer conhecer mais sobre a ciência e sobre a própria 

religiosidade na buscar por compreender o universo e suas particularidades. Para isto, 

lança mão de objetos do discurso que abarcam termos religiosos (fé, espírito, ser 
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sobrenatural, crença) para falar da ciência, vinculando os possíveis conhecimentos da 

criança com o que deseja explicar.  

É importante salientar, ainda, que em outras oportunidades de manifestar sua 

opinião sobre fé e ciência, Einstein, embora também tenha comparado os dois campos e 

manifestado a crença nas leis da natureza, utiliza-se de uma abordagem que critica 

negativamente as igrejas e a crença em Deus, como pode ser percebido no trecho 

seguinte: 

 

A religião é vivida antes de tudo como angústia. Não é inventada, mas 

essencialmente estruturada pela casta sacerdotal, que institui o papel 

de intermediário entre seres temíveis e o povo, fundando assim sua 

hegemonia. Com frequência o chefe, o monarca ou uma classe 

privilegiada, de acordo com os elementos de seu poder e para 

salvaguardar a soberania temporal, se arrogam as funções sacerdotais. 

Ou então, entre a casta política dominante e a casta sacerdotal se 

estabelece uma comunidade de interesses (EINSTEIN, 1953, p. 12). 

 

Seguindo este pensamento, Einstein (1953) revela que acredita nas leis da 

natureza como isentas de moral, de castigos e de interesses políticos, as quais são, por 

isso, superiores. Nesse viés, o físico pontua a existência de um elo entre ciência e 

religiosidade, o qual resulta, como denominado por ele como, em uma religiosidade 

cósmica:  

 

Sua religiosidade consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da 

harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior 

que todos os pensamentos humanos e todo seu engenho não podem 

desvendar, diante dela, a não ser seu nada irrisório. Este sentimento 

desenvolve a regra dominante de sua vida, de sua coragem, na medida 

em que supera a servidão dos desejos egoístas. Indubitavelmente, este 

sentimento se compara àquele que animou os espíritos criadores 

religiosos em todos os tempos (Ibidem, p.13-14). 

 

O físico, embora dê indícios deste pensamento na carta destinada à Phyllis, 

coloca sua posição exotópica ao não fazer críticas abertas à igreja ou a Deus, 

possivelmente em um movimento dialógico que encerra o seu estilo nesta carta. Ele 

assim o faz na medida em que representa suas ideias enquanto cientista, de uma maneira 

a incentivar o pensamento crítico da criança, sem, contudo, que com isso julgue 

explicitamente a fé da menina, já que ela se apresenta como católica. Partindo da 

informação inicial que a criança lhe dá, utiliza-se de palavras que são acessíveis a ela e 
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as vincula a termos científicos, possivelmente novos ou não habituais na vida da 

menina.  

 

5.8 Carta 8 

 

 Esta correspondência se encontra no livro “Querido Profesor Einstein: 

Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”, nas páginas 138 e 139, com a 

tradução em espanhol da carta da menina Tyfanny direcionada a Einstein. Na página 

140 encontra-se, ainda, uma cópia do manuscrito de um fragmento da carta da criança e, 

em sequência, apresenta a versão digitada e em espanhol da resposta do físico. Na carta 

do físico há uma resposta bem-humorada para um comentário igualmente engraçado 

feito pela menina, além de alguns conselhos sobre a vida escolar.  

 

Figura 14 - Fotocópia Carta 8 – Pergunta da Criança (p.138 e p. 139)   

 

  

Fonte: Calaprice (2002). 
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Figura 15 - Manuscrito da Criança – Pergunta da Criança (p. 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

Figura 16 - Fotocópia Carta 8 –  Resposta de Einstein 
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Fonte: Calaprice (2002). 

 

 Tradução nossa: 

 

25 de agosto de 1946 

 

Querida Tyfanny, 

 

 Obrigado pela sua carta de 10 de julho. Devo te pedir desculpa por ainda estar 

entre os vivos. Até porque, isso se remediará, cedo ou tarde. 

 Não se preocupe pelo “espaço curvo”. Mais adiante compreenderá que este 

estado é o melhor possível. Em seu sentido literal (curvo) não significa exatamente o 

mesmo que na linguagem cotidiana.  

 Espero que suas futuras investigações astronômicas e de sua amiga não sejam 

descobertas pelos olhos e ouvidos da direção da escola. Para o seu governo, essa é 

uma atitude que adotam a maioria das pessoas autônomas, e creio que você está bem 

assim. 

 Te saúdo atentamente,  

 Albert Einstein. 

 

Mais uma vez, Einstein cumprimenta a menina como “Querida Tyfanny”, forma 

de tratamento semelhante à empregada em outras ocasiões, sobre a qual levantamos 

implicações a respeito da carga semântica. O físico também se despede utilizando-se da 

forma padrão, com saudações comuns. Esta carta, que tem uma temática diversa, é 

permeada pelo bom humor de Einstein em ralação ao conhecimento científico da 

menina. Podemos notar, ao iniciar a carta, que a formalidade do físico se resume 

basicamente à saudação, pois se porta de forma lúdica e engraçada ao longo de sua 

narrativa.  

Durante a escrita, Einstein dá pistas da simpatia que teve pela carta recebida. A 

primeira delas é quando, já em sua primeira sentença escrita, agradece a menina por 

escrever a ele. Esta atitude também pode ser entendida como uma tentativa de 

tranquilizar a menina que, em mais de um momento, expressa a preocupação de 

incomodá-lo. Dando sequência à missiva, o físico estabelece uma entonação de bom 
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humor e brinca com a menina, pois ela imaginava que ele não estivesse vivo. A forma 

intimista e brincalhona como Einstein se dirige a esta criança provavelmente se 

estabelece pela liberdade que a própria criança dá ao físico, ao escrever detalhes de seus 

sonhos, admiração por ele e pela ciência e até mesmo fazendo-lhe confidências. Esta 

suposição pode ser interpretada a partir do Bakhtin (1997) formulou, ao entender que as 

todo discurso é uma resposta a outro, e sua entonação e estilo, serão construídos a partir 

das informações anteriormente recebidas. Além disso, pensando no contexto em que 

esta carta fora redigida (início do séc. XX), este posicionamento espirituoso revela uma 

discrepância com a maneira com que adultos e crianças se relacionavam naqueles 

tempos, tendo em vista que, embora nesta época já existisse uma preocupação com os 

cuidados com a criança, seu trato era rígido e pouco afetivo (NASCIMENTO; 

BRACHER; OLIVEIRA, 2008). Mas, ao contrário disso, Einstein lida com naturalidade 

e bom-humor com o desconhecimento da menina sobre a sua não morte.  

No segundo parágrafo da carta, Einstein tece um comentário sobre a dúvida de 

Tyfanny, mas não responde diretamente à solicitação da menina, deixando a entender 

que o assunto é complexo para que compreenda na idade em que está ou para ser 

explicado em uma carta. No entanto, ressalta que ela possui capacidade de, futuramente, 

assimilar o conceito citado ao dizer que “mais tarde compreenderás”. Com isso, 

incentiva a curiosidade e a vontade de aprender, e parte do princípio dialógico de dar 

informações apenas do que imagina que seu ouvinte é capaz de acessar.  

Em continuidade, Einstein apresenta novas informações à menina, as quais, 

mesmo que não expliquem suas dúvidas astronômicas, podem lhe ter ajudado a refletir 

sobre os temas estudados. Ao dizer que “em seu sentido literal (curvo) não significa 

exatamente o mesmo que na linguagem cotidiana”, dá indícios de que na ciência e no 

senso comum um mesmo termo pode ter diferenciações, e que é preciso estar atento a 

estes detalhes e pesquisar a informação verdadeira. O emprego destas palavras pode 

influenciar a criança a buscar respostas científicas para aspectos do seu cotidiano, 

instigando também a sua curiosidade e o seu processo investigativo. 

Dando continuidade à sua posição exotópica de incentivar a curiosidade da 

menina, Einstein demonstra considerar a busca por conhecimento de extrema 

importância e revela que, em alguns casos, a maneira como os adultos se comportam e 

estabelecem regras para as crianças não é, muitas vezes, adequada. Isso pode ser 

inferido ao dizer que torce para que as aventuras da menina nunca sejam descobertas. 

Com isso, é notável que a sua postura com a infância se diferenciava da que a maioria 
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dos adultos de sua época possuía, pois havia um forte apelo ao seguimento de regras e 

normas, tendo no adulto a autoridade máxima a ser respeitada (NASCIMENTO; 

BRACHER; OLIVEIRA, 2008). Indo na contramão deste pensamento, Einstein não só 

não se comporta da mesma maneira, como deixa claro para a criança que isto não é uma 

prioridade, se comparada a busca por respostas às suas curiosidades pessoais, assim 

colocando a infância, mais uma vez, na centralidade de sua narrativa. Em sequência, 

indica que considera a curiosidade uma característica de bons cientistas, e incentiva a 

menina a buscar respostas para o que lhe deixa curiosa.  

Nesta carta, Einstein adota, tanto em seu estilo quanto na entonação, uma 

postura leve e de piadas. Embora a carta apresente uma temática que também contemple 

conceitos científicos, o físico escolhe não se aprofundar nestas questões, mostrando que 

se interessou mais pela personalidade divertida da menina e que procurou se mostrar do 

mesmo jeito a ela. Sobre esta missiva, a neta do físico, Evelyn Einstein (2002), comenta 

que a correspondência entre o físico e a menina se apresenta como similar com a que 

mantinha com seu avô, e que imagina que o físico tenha dedicado tempo para escrever a 

Tifanny porque seu jeito lembrava o da neta.  

Esta afinidade que Einstein teve com a criança, lembrando-o ou não de sua 

própria neta, é perceptível pelo modo com que ele trata a sua interlocutora na carta 8, 

isto é, com uma afeição maior do que as que escreveu para as outras crianças que não 

eram membros da sua família. Esta variação dinâmica indicia que o físico adaptava a 

maneira como dialogava com cada criança de acordo com a demanda que ela 

apresentava em sua carta inicial, com o que considerava ter sido colocado por ela como 

assunto principal a ser discutido e pelo sentimento que a criança despertava nele. Este 

movimento é dado por Bakhtin (1997) como caraterístico do processo de construção do 

estilo, adaptável em cada discurso proferido por alguém.  

 

5.9 Carta 9   

 

Esta breve correspondência está disponível nas páginas 158 e 159 do livro “Querido 

Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”, e não apresenta a 

pergunta original da criança ou idade, mas apenas o seu nome e o seu endereço de 

origem, Nova Iorque. Entretanto, com poucas linhas, Einstein, ao dizer sobre o tempo 

de existência da Terra, apresenta importantes indícios da dialogia que estabelece com a 

criança.  
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Figura 17 - Fotocópia Carta 9 – Resposta de Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

 Tradução nossa: 

 

19 de junho de 1951 

 

Querida Monique:  

  

 A terra existe há pouco mais de um bilhão de anos. Em relação à pergunta de 

quando acabará, meu conselho é: espere e verá! 

 Saudações Cordiais, 

 Albert Einstein.  

 Envio anexados, alguns selos para a sua coleção.  

 

A partir da escrita de Einstein, mesmo que não se tenha acesso à carta original 

da criança, é possível saber que sua pergunta, e consequentemente a temática desta 
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carta, é em relação a quanto tempo a Terra existe e quando ela acabará. Esta 

compreensão da fala da menina, sem ter acesso ao seu discurso, se deve ao caráter 

polifônico dos enunciados que é apontado por Bakhtin (1997), ou seja, isso ocorre 

porque um discurso sempre apresentará elo com outros discursos que o originaram. 

Dessa forma, Einstein só escreveu esta carta porque recebeu a pergunta de Monique e, a 

partir da sua narrativa, podemos apreender o conteúdo das indagações proferidas pela 

menina.  

Para responder à pergunta da criança, Einstein primeiro lhe deu uma informação 

já consolidada cientificamente, qual seja, a de que o universo existe a mais de um bilhão 

de anos. Todavia, diferentemente do habitual das cartas enviadas para as crianças, não 

dá muitos detalhes ou explicações sobre o assunto.  Em seguida, pede para que a criança 

aguarde para descobrir quando a terra acabará! Com esta pequena frase, utiliza-se de 

verbos no imperativo (“espere e verá”), além do uso da exclamação, criando uma 

entonação que não só atrairia a sua atenção como também a incluiria na busca de 

respostas para a própria pergunta.  

Einstein brinca com a questão do tempo ao dizer que a Terra existe “há pouco 

mais” que um bilhão de anos. Essa fala leva à reflexão da sua posição exotópica de 

cientista, já que tal posição, para Bakhtin (1997), consiste na capacidade do autor se 

imaginar no contexto do seu ouvinte para elaborar o próprio enunciado. No referido 

trecho, Einstein provavelmente não imaginou o quanto é complexo para as crianças 

compreenderem o conceito de tempo, visto que se trata de uma abstração criada pelo 

homem (SAUNER, 2014). Almeida e Giordan (2016) demonstram que Einstein refletiu 

e tinha dúvidas sobre estas questões, tanto que questionou a Piaget sobre como era a 

concepção do tempo para a criança. Mesmo que Piaget tenha discorrido sobre essa 

questão, inspirado pelo questionamento do físico, não se sabe ao certo se Einstein teve 

acesso aos seus resultados. De toda forma, a colocação de Einstein, indicando o tempo 

em bilhões de anos para uma criança, provavelmente não foi uma explicação bem 

compreendida por Monique.  

De acordo com Bakhtin (1997), cada pessoa desenvolve o seu discurso 

embasada na compreensão que tem do outro e de como julga que o outro será capaz de 

compreender a sua fala. Com isso, o enunciado de Einstein nesta carta leva a duas 

reflexões: ele escolhe dizer à menina para esperar e ver, em um tom de brincadeira, pois 

já que considera a Terra como jovem, ela ainda existirá por muito tempo; ou percebe 

que a menina é muito nova para compreender estes conceitos e terá condições de 
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compreendê-los futuramente. Para alegar com mais precisão estas probabilidades, 

seriam necessários dados não dispendidos no corpus da pesquisa, como a idade na 

garota, ano de escolaridade e a maneira como elaborou seu enunciado na carta que 

enviou a Einstein. Sem estes itens, produzimos uma compreensão embasada apenas nas 

poucas linhas redigidas pelo físico. Em todo caso, nesta carta Einstein adota um estilo 

focado em seu papel de cientista e de divulgador dos seus conhecimentos, no qual parte 

de dados científicos para fazer com que a criança reflita sobre a própria pergunta. 

Entretanto, para isso, não lhe dá muitos detalhes, mas responde curta e diretamente à 

pergunta da menina.  

Em continuidade à sua escrita, Einstein se despede de Monique dando saudações 

cordiais, mas informa que está presenteando-a com alguns selos, provavelmente 

atendendo a um pedido da menina. Nesta última passagem, o físico reforça nessa 

missiva o seu caráter atencioso com os pequenos, mesmo que tenha demonstrado pouca 

disposição para dialogar com a criança.  

 

5.10 Carta 10  

 

 A missiva que será discutida a seguir tem a pergunta inicial das crianças 

disponível nas páginas 167, 168 e 169 do livro “Querido Profesor Einstein: 

Correspondencia entre Albert Einstein y los niños”. Nesta carta, um grupo de seis 

crianças delineia a temática ao levantarem suas dúvidas sobre a importância da luz 

solar, que é respondida por Einstein em poucas linhas, disponíveis para consulta na 

página 169 da referida obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Figura 18 - Carta 10 - Pergunta das crianças 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

Figura 19 - Fotocópia Carta 10 - Resposta de Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 
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Tradução nossa da resposta de Einstein: 

 

12 de dezembro de 1951 

 

Queridas crianças,  

 

 Às vezes a minoria tem razão, mas não é o caso de vocês. Sem luz solar: 

 Não há trigo, não há pão,  

 não há grama, nem gado, nem carne, nem leite,  

 tudo se congela. 

 Não há vida.  

 A. Eistein 

 

Para além da saudação “Queridas crianças”, recurso que resguarda a pluralidade 

do discurso (BAKHTIN, 1997), Einstein, em uma pequena carta se comunica com um 

grupo de crianças que lhe escreveram mediante a motivação de uma discussão em sala 

de aula, certamente compartilhada com ainda mais pessoas. De toda forma, as poucas 

linhas escritas pelo físico exemplificam um discurso que foi acessado para além do seu 

alvo direto e, provavelmente, suscitou em outros enunciados, visto que as crianças se 

mostraram tão empolgadas em escrever a Einstein por vê-lo como um grande cientista, 

que decerto se empolgaram também em receber sua resposta.  

Em sua primeira frase, ao dizer que a minoria razão em alguns casos, embora 

não seja o caso dessas crianças, Einstein, antes de dar sua explicação científica sobre o 

tema, já anuncia aos pequenos que estão errados. Entretanto, inferimos que, ao dizer que 

“a minoria às vezes tem razão”, o físico não se limita apenas a apontar o erro das 

crianças, mas demonstra que elas estavam erradas nesta específica situação, e que é 

possível que em outros momentos em que contrariarem a opinião da maioria possam 

estar certas. Com isso, o físico não só responde a dúvida dos pequenos, mas os encoraja 

a se manterem questionadores. Neste cenário, embora a resposta de Einstein tenha sido 

objetiva, ele cria uma entonação que se mostra condescendente, expondo para elas no 

que erraram, sem repreensões e instigando-as para que mantenham sua característica 

indagadora.  

Isso posto, Einstein passa para a explicação da pergunta feita pelos pequenos e, 

para isso, não elabora precisamente sobre os efeitos físicos e químicos da incidência da 
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luz solar na Terra. Ele escolhe utilizar exemplos de elementos presentes na vida 

cotidiana das crianças, para que compreendam a necessidade do sol para a vida terrena. 

Para isso, estabelece exemplificações que estimulam um raciocínio de interdependência, 

elencando o que gera alguns alimentos que são consumidos pelos humanos e 

provavelmente pelas crianças. Assim, para se ter pão, o trigo é necessário e, para que se 

tenha carne e leite, é preciso que exista o gado, que se alimenta da grama. Em 

consequência, sem esses itens básicos, o ser humano também não se nutre e, para que 

tudo isso exista, a luz solar é indispensável. Com esse roteiro, conclui: sem luz solar, 

não há vida. Ainda reforça que tudo se congela, frisando que o que mantém todo o 

planeta aquecido é o sol e que este é um fator importante para a existência dos seres 

vivos.  

Na carta das crianças havia, ainda, outras perguntas que não foram respondidas 

pelo físico, como se o sol libera hidrogênio e se as estrelas são maiores que o sol. 

Quanto a estas perguntas, é possível que Einstein tenha considerado que os pequenos 

ainda não possuíam um aparato teórico suficiente para compreender, e por isso 

respondeu apenas sobre a existência da vida na Terra a partir dos exemplos citados. 

Todavia, o físico também não responde se os pequenos teriam possibilidade de serem 

cientistas. Essas questões deixam dúvidas sobre as razões de Einstein ter estabelecido 

um estilo mais sério e sucinto do que o habitual das cartas que escreve para os 

pequenos, construindo um discurso que se centraliza na sua posição de cientista.  

Além disso, possivelmente por ser uma carta coletiva, Einstein utiliza-se de uma 

entonação mais genérica, sem proferir palavras de apoio ou de dileção para os 

pequenos. As informações contidas (ou a ausência delas) no corpus de pesquisa não 

permitem afirmações sobre este caso, mas apenas as suposições levantadas.  

 

5.11 Carta 11  

 

Os seres humanos são ou não animais? Sobre isso algumas pessoas concordam e 

outras não, mas o que diz a ciência? E o que diz Albert Einstein sobre este assunto? É 

precisamente sobre este tema que se trata a Carta 11, localizada nas páginas 184 e 185 

do livro “Querido Profesor Einstein: Correspondencia entre Albert Einstein y los 

niños”. Além disso, na página 183 há a carta do professor de ciências das crianças, 

antecipando Einstein sobre a surpresa dos pequenos ao ouvirem que os seres humanos 

são animais. Esta missiva afirma, também, que os incentivou a escrever sobre isso para 
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alguns cientistas, inclusive para o físico, e pede para que, se possível, os responda. A 

carta de um destes alunos encontra-se também na página 184 do no mesmo livro e será 

fotocopiada a seguir. 

 

Figura 20 - Fotocópia Carta 11 – Pergunta da criança  

 

 

Fonte: Calaprice (2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Fotocópia Carta 11 – Resposta de Einstein 
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Fonte: Calaprice (2002). 

 

Tradução nossa da resposta de Einstein: 

 

26 de novembro de 1952 

 

Queridas crianças.  

Nós não devemos perguntar “O que é um animal?”, mas “Que tipo de coisa 

chamamos de animal?”. Bem, chamamos de animal quando essa coisa tem certas 

características: alimenta-se, descende de pais semelhantes a ela, cresce, movimenta-se 

sozinha e morre quando seu tempo se esgotou. É por isso que chamamos a minhoca, a 

galinha, o cachorro e o macaco de animais. E nós, humanos? Pensem nisto da maneira 

que eu mencionei anteriormente e então decidam por vocês mesmos se é uma coisa 

natural nós nos considerarmos animais. 

Saudações Cordiais, 

Albert Einstein  

 

Referindo-se às crianças mais uma vez como “queridas” e se despedindo com 

saudações cordiais, encaminhamo-nos para concluir que está provado que este 

tratamento é um padrão em sua escrita aos pequenos e que, pelas possibilidades de 
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tradução, não podemos afirma-lo como uma formalidade do gênero carta pessoal ou 

como um tratamento carinhoso com crianças.  

No conteúdo desta carta, Einstein utiliza uma entonação elucidativa, focando 

exclusivamente na dúvida científica das crianças, já que, em sua carta inicial, a menina 

lhe relata apenas sobre a dificuldade da turma em compreender os seres humanos como 

animais. Esta ação do físico é reflexo do que Bakhtin (1997) diz sobre todo enunciado 

ser ativo e responsivo, ou seja, a carta da criança, da maneira como fora escrita, gerou a 

resposta de Einstein a partir da entonação compreendida por ele como a mais adequada. 

Da mesma maneira, a missiva produzida pelo físico certamente gerou um novo discurso 

da pequena, mesmo que não tenha lhe escrito uma contrarresposta.  

Outro aspecto dialógico presente na carta é que, ainda que Einstein esteja 

respondendo à carta da menina, ele direciona sua fala a um grupo de estudantes, tanto 

que as saúda como “queridas crianças”. Isso é possível porque, para Bakhtin (1997), 

todo enunciado é um elo na cadeia de outros enunciados, ou seja, um discurso sempre 

será afetado por outros e sempre afetará enunciados que estão além do seu destinatário. 

Calaprice (2002) indica, ainda, que várias crianças desta turma enviaram o mesmo 

questionamento a Einstein. Provavelmente por isso é que ele não faz nenhum 

comentário que vá além da explicação científica, já que está respondendo a várias 

missivas em um só enunciado, utilizando-se de um estilo impessoal.  

Isto posto, no início de sua carta, Einstein reformula a questão dos pequenos e, 

ao responder com uma pergunta, utiliza deste objeto de discurso para incitar as crianças 

a pensarem na importância da formulação da pergunta. Ao refazê-la, os leitores 

possivelmente já começam a refletir sobre as respostas antes mesmo de dar continuidade 

à narrativa do físico. Assim, ele não lhes dá uma resposta exata e fixa sobre o ser 

humano ser ou não um animal, deixando, nesta carta, sua intenção explícita quando 

sugere que decidam sozinhos a conclusão para a própria pergunta. Todavia, mesmo que 

peça para que os alunos criem as próprias inferências, Einstein demonstra um pouco 

sobre o que a ciência diz quanto a serem os animais uma categoria biológica e 

comportamental.  

 Dessa maneira, o estilo de Einstein é construído a partir do seu lugar social de 

cientistas, no qual indica para as crianças um caminho para se obter os resultados 

esperados, criando uma trajetória narrativa de oferecer pergunta, informação, reflexão e 

conclusão. Este ponto é notável quando escolhe utilizar a palavra “coisa” para se referir 

aos animais, assim fazendo uso de um termo generalista, que não exemplifica qualquer 
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animal existente. Isso poderia fazer com que as crianças tivessem de buscar as próprias 

referências do que seria um animal. Em sequência, o cientista cita exemplos de animais 

que são comumente conhecidos pelas crianças, para que possam perceber nestes 

exemplos o ciclo de vida descrito por ele anteriormente. Isto feito, volta-se para a 

pergunta sobre o caso dos seres humanos, fazendo com que com novas informações 

dadas incidam sobre o entendimento de classificação dos humanos.  

O físico ainda enfatiza a necessidade de ponderarem sobre o que acabaram de ler 

ao pedir que pensem na maneira como ele mencionou. Assim, mesmo que não diga com 

todas as palavras que os seres humanos são, de fato, animais, Einstein aponta para a 

resposta. Após isso, diz para decidirem por eles mesmos se é uma coisa natural o ser 

humano ser considerado animal. Neste fragmento, o uso da palavra “natural” pode ser 

percebido com uma dualidade, sendo, ao mesmo tempo, no sentido de ser uma 

afirmação genuína, e dando, mais uma vez, pista de que ser um animal é uma 

classificação feita por questões biológicas, da natureza.  

Constata-se, assim, a posição exotópica de Einstein ao permitir e influenciar as 

crianças a fazerem um exercício de reflexão para conseguirem as respostas que 

procuram, revelando uma postura em relação à infância bastante contrária à 

predominante da época – em que se acreditava que as crianças eram frágeis e pouco 

desenvolvidas, necessitando de uma rígida instrução completa para que compreendam a 

si mesmas e ao mundo em seu entorno (NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 

2008) Einstein faz exatamente o contrário ao oportunizar que tenham contato com um 

conceito de animal já consolidado e, a partir disso, e das percepções das próprias 

crianças, permitir que construam um sentido próprio para o termo, mediado agora por 

dados científicos. 

  

5.12 Carta 12 

 

A última carta aqui apresentada está disponível na revista Ciências Hoje das 

Crianças, na edição de junho de 2005. A CHC não contém a carta que a criança enviou 

a Einstein, mas apenas a sua resposta que já está traduzida para o português. A 

correspondência pode ser consultada na página 18 da revista e divide espaço com outras 

três declarações que o físico fez para os pequenos, sendo uma delas é Carta 11 deste 

capítulo. Na missiva, Einstein cria uma metáfora entre o rádio e um gato para explicar o 

funcionamento do aparelho de som. A CHC inclui, acima da carta, um desenho de um 



122 
 

 

gato em frente a um rádio e da onomatopeia “miau” saindo do aparelho. Nesta análise 

nos deteremos sobre considerações quanto à dialogia do discurso de Einstein. As 

possíveis indicações da imagem presente na revista não serão incluídas, já que foi um 

item incluído pela edição da CHC e não pelo físico.  

 

Figura 22 - Fotocópia Carta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHC, junho 2005. 

 

Neste trecho de correspondência a que acessamos não há a representação de 

como Einstein saudou a criança remetente do questionamento, mas, embasados nos 

outros exemplares contidos nesta pesquisa, podemos supor que a CHC omitiu este 

detalhe. Partindo então para o conteúdo da carta, o físico inicia a sua narrativa dizendo 

que o telégrafo com fio é uma espécie de gato comprido. Com está metáfora, o físico 

explica que uma ação despendida em um lugar gerava o som em outro, assim como ao 

puxar o rabo do gato, em uma ponta, ele irá miar, emitindo som na outra extremidade, a 
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boca. Completando sua metáfora, Einstein ainda reforça que seria como puxar o rabo 

em Nova Iorque e a boca do gato miar em Los Angeles. Sua segunda frase, além de 

complementar a explicação que faz para a criança, também pode indicar informações 

dadas pelo (a) pequeno (a) em sua carta inicial. Ao usar exemplos das cidades norte-

americanas, o autor da correspondência demonstra que a criança com quem conversa 

provavelmente enviou a carta de um destes lugares. Isso pode ser suposto pelo fato de 

Einstein se esforçar para se fazer o mais claro possível para esta criança, utilizando-se 

de metáforas e exemplos inteligíveis para ela. Estes pontos vão ao encontro do que 

Bakhtin (1997) pontua sobre os enunciados serem um elo que apresenta informações de 

outros enunciados à medida que as palavras de Einstein revelam informações dadas pela 

criança e que não são apresentadas no corpus da pesquisa.  

Outro indício que o enunciado de Einstein dá sobre o discurso da criança é a 

própria pergunta feita. Não é possível prever as palavras exatas usadas ou se continha 

mais informações, mas certamente a criança expressou dúvidas sobre o funcionamento 

da rádio e sobre como é possível o som ser transmitido de um local para outro. Para 

explicar sobre isso, Einstein não explanou sobre as propriedades da física que permitem 

a propagação do som, como o movimento das ondas eletromagnéticas, por exemplo. 

Isso provavelmente ocorreu pelo fato de o físico considerar que a criança ainda não 

estava pronta para compreender estes conceitos. A esse respeito, segundo Bakhtin 

(1997), é a partir da concepção que se tem do outro que as pessoas constroem seus 

enunciados. Dessa maneira, o físico decide utilizar-se das metáforas, fazendo com que 

sua posição exotópica nesta correspondência se baseie nos recursos que utiliza para se 

fazer compreendido. Neste movimento, as metáforas são a principal entonação 

recorrida.  

Após dar dois exemplos diferentes, a comparação do gato com o rádio e a 

emissão do som entre duas cidades, Einstein ainda pergunta à criança se entendeu sua 

explicação. O físico escolhe fazer esta pergunta mesmo sabendo que não teria uma 

resposta imediata. Possivelmente, a fez para demonstrar que se importa com que a 

criança o compreenda e, talvez, para fazê-la voltar nas informações dadas e refletir 

sobre elas, caso ainda não as tenha compreendido. Em sequência, Einstein continua sua 

explicação, mas então dando informações mais concretas, embora ainda no universo 

infantil, como quando diz que os sinais são percebidos “lá longe”, talvez por saber a 

dificuldade infantil de assimilar alguns conceitos, como o tempo.  
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O físico finaliza a sua carta dizendo que o sinal emitido no som é transmito “lá 

longe” é o mesmo do efeito de puxar o rabo do gato, mas agora, sem o animal. Dessa 

maneira, Einstein demonstra sua linha de raciocínio ao pretender utilizar da metáfora do 

gato para que a criança compreenda de maneira mais concreta o funcionamento do 

rádio. Por isso, ao final, retira o gato da situação na tentativa de permitir que a criança 

visualize mentalmente o gato emitindo o som e depois o substitua pelo rádio. O estilo 

desta correspondência pode ser percebido como Einstein incorporando seu papel de 

cientista de maneira bastante didática, importando-se com a escolha certa das palavras e 

das analogias. Assim, mesmo que seu conteúdo seja exclusivamente teórico e que não 

utilize de palavras diretas de carinho, o cientista se mostra gentil e preocupado com que 

a criança o compreenda.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante esta pesquisa, sempre à luz do aparato teórico selecionado, foi possível 

observar importantes aspectos da dialogia na escrita de Einstein às crianças. A primeira 

delas é a admiração e o respeito que as crianças tinham pelo físico enquanto cientista 

que também tinha renome mundial pelas suas teorias e por seu posicionamento 

sociopolítico. Einstein se tornou admirado de tal maneira que seu nome e imagem foram 

e ainda são amplamente divulgados e suas ideias e história foram e são ensinadas nas 

escolas para crianças de todo o mundo. Com isso, é possível perceber que o próprio 

Einstein pode ser considerado como um ser dialógico por excelência, já que vários dos 

discursos proferidos por ele foram amplamente divulgados e recontados, gerando 

milhares de novos enunciados, que eram e ainda são perpassados por todas as camadas 

sociais, desde os estudiosos da mais alta patente até os pequenos estudantes no início da 

sua trajetória.  

Em relação aos critérios de análise, percebe-se que a entonação adotada por 

Einstein em cada correspondência se adaptava de acordo com a temática da carta e com 

a intimidade que a criança lhe dava em sua carta inicial. Mas, na maioria dos casos, o 

bom humor e a ludicidade são observáveis nas missivas que continham uma temática 

mais leve, enquanto que uma postura um pouco mais centrada na explicação dos 

princípios científicos era adotada nos momentos em que as crianças lhe indagavam 

estritamente sobre dúvidas conceituais. Consonante à entonação, Einstein atribuía o seu 

próprio estilo, sendo majoritariamente divertido e acolhedor, mas dando lugar, em 

certos momentos, à postura de um cientista preocupado em se fazer compreendido e em 

instigar que os pequenos fossem críticos e elaborassem as próprias ideias a partir das 

informações oferecidas.  

Estes aspectos são característicos de tal forma que, provavelmente, ao ter contato 

com outras cartas escritas por Einstein, haverá uma familiarização com a maneira como 

o enunciado se apresenta. Entretanto, em cada carta, o físico estabelece um percurso 

diferente para compor o seu estilo, adaptando a sua posição exotópica ao tema e ao 

remetente. Segundo Bakhtin (1997), o estilo, assim como todos os outros aspectos 

dialógicos mencionados, depende, de forma direta, da relação que o autor estabelece 

com o seu ouvinte/leitor. Não se trata, então, de um estilo rígido e puramente 

caracterizador do indivíduo. O estilo sempre será resultado das concepções do autor, 

mas também delimitado pela sua relação com o outro, com quem dialoga, e este 
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movimento é percebido no estilo e na dialogia de Einstein, em cada carta escrita para 

crianças de todo o mundo. 

Como visto, cada correspondência possui sua temática e suas particularidades, o 

que consequentemente levou Einstein a estabelecer uma dialogia própria em seus 

enunciados. Entretanto, pode-se perceber que há aspectos similares, tanto nos assuntos 

discorridos quanto na maneira como o físico respondeu às crianças. Um primeiro ponto 

a ser discutido é relativo às cartas 5, 6 e 11, que são endereçadas para grupos de 

crianças, sendo, pois, cartas coletivas. Nestas três missivas, com temáticas diferentes, o 

físico, embora tenha sido cordial e amistoso, teve um estilo mais generalista, de forma 

que seus textos não demonstram aspectos que indiquem exatamente quem são as 

crianças a quem se dirige. A carta 5 poderia ter sido para qualquer grupo de crianças 

japonesas; a 6 para qualquer internato onde os pequenos passem o Natal; e a 11 para 

qualquer turma que estivesse estudando sobre os animais. Possivelmente por saber que 

seu discurso seria recebido por muitas pessoas, inclusive além dos seus remetentes 

diretos, Einstein escolhe não se arriscar em fazer referências específicas ou intimistas, já 

que também recebeu a carta de grupos, que embora informem ser seus admiradores, não 

lhe dão informações sobre a personalidade e os gostos de cada criança.  

Em face disso, podemos passar para outro ponto observado: o humor presente, 

principalmente, nas cartas 2 e 8. Nestes exemplares, Einstein faz piadas diretas, brinca 

com sua aparência e com sua própria existência, tendo o humor como a centralidade do 

estilo das correspondências. Acredita-se que ele tenha agido assim nestas 

correspondências pela intimidade que as crianças lhe deram em suas perguntas iniciais. 

Tifanny, em sua carta (8), conta casos sobre a sua vida, demonstra grande simpatia por 

Einstein e, inclusive, lhe revela segredos, o que provavelmente permite que o físico se 

sinta mais confortável para brincar com ela sobre a própria indicação da menina de não 

saber que ele estava vivo. Além disso, o humor utilizado para detalhar sua aparência 

para Ley (carta 2) dever-se ao fato de Einstein ter se divertido com o exercício de se 

autodescrever. Mesmo que não a conheça pessoalmente, a menina faz parte da sua 

família, o que, por si só, lhes confere uma maior proximidade e uma tranquilidade de 

saber como conversar com a garota, já que, naturalmente, conhece seus pais. Assim, 

observamos que Einstein utiliza-se do humor quando a temática da carta e a 

aproximação com a criança lhe permitem assim agir.  

Estes apontamentos nos levam à reflexão sobre outra característica que é comum 

entre as cartas 1 e 2, pois são direcionadas a membros da família do físico. Ambas as 
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cartas não têm perguntas científicas em seu tema, e nelas ele demonstra mais 

amorosidade em suas palavras, principalmente na carta 1, em que indica saudades dos 

filhos, mas também na carta 2 que, como dito, utiliza do humor para se apresentar e se 

aproximar da sobrinha.  

Nas cartas acima referidas, Einstein faz referência a outros membros da família e 

à relação parental que possui com as crianças. Neste caso, podemos supor que, pelo laço 

consanguíneo, o físico teria se sentido mais confortável em escrever estas duas cartas, 

mesmo que com temáticas completamente distintas, primeiro pela intimidade com os 

pequenos e pela facilidade de manter uma troca constante de correspondências com 

eles. Observa-se, ainda, que estas duas missivas estão entre as poucas que Einstein 

rompe com a formalidade de sua despedida, pois nelas não disse a usual “saudação 

cordial”, mas assinou respectivamente como “papai” e “seu tio Einstein”.  

Sobre a intimidade e entonação que Einstein utiliza nas cartas, nota-se que a 

ausência da pergunta das crianças dificulta a total compreensão da dialogia presente nos 

seus textos. Mesmo que o físico dê indícios do assunto que a criança lhe diligencia, a 

ausência do discurso dos pequenos, mesmo não sendo o enfoque das análises, gera 

dúvidas sobre a intenção com que o físico constrói seu enunciado. Este ponto é 

observável em todas as respostas às crianças cujas cartas motivadoras não foram 

disponibilizadas, mas, sobretudo, com ênfase para as cartas 4 e 9, pois, partindo 

exclusivamente do discurso de Einstein, pode-se compreender que ele não fora muito 

atencioso com as dúvidas das crianças ou que faz referência a informações dadas por 

elas. Estas considerações vão novamente ao encontro do que foi postulado por Bakhtin 

(1997), precisamente por indicar que um discurso sempre é resultado de outros e que a 

compreensão de um enunciado depende diretamente do contexto em que ele foi 

produzido. Dessa maneira, sem a correspondência das crianças, a análise da dialogia de 

Einstein fica limitada às suas palavras e às suposições que elas permitem.  

Outra possível suposição realizada a partir do discurso do físico é a de que ele se 

sentia com maior liberdade para se expressar nas cartas que não tinham como temática 

principal os questionamentos científicos. Esta observação é feita com base na maneira 

mais descontraída e gentil com que ele trata as crianças quando manifestam assuntos 

cotidianos e mais voltados para a pessoa do físico do que para suas descobertas 

acadêmicas. Isso pode ser percebido nas cartas 1, 2, 5 e 8, pois, mesmo tendo conteúdos 

variados, Einstein demonstra em todas elas uma maior afetuosidade pela infância, 

obviamente que em medidas diferentes e proporcionais aos contextos das missivas. Em 
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um movimento contrário, nas cartas 3 e 10, o físico aborda exclusivamente assuntos 

científicos, limitando-se a responder as dúvidas das crianças e não indicando palavras 

mais afetuosas ou descontraídas. Numa direção mais além, na carta 3 repreende a 

criança de escrever artigos sobre assuntos que desconhece, e na carta 10 responde em 

poucas linhas apenas a uma das perguntas feitas.  

Com relação ao uso de recursos textuais da escrita de Einstein, foi possível 

observar, ainda na carta 10, assim como nas cartas 11 e 12, o uso de exemplos e 

metáforas para se fazer compreendido. Desta maneira, mesmo que nem sempre tenha 

sido a pessoa mais atenciosa e cordial, o físico, na maioria das cartas, e principalmente 

nas três citadas, preocupou-se em permitir que a criança fizesse uma associação mental 

entre informações já conhecidas por elas e o conteúdo científico explicado por ele. 

Além do mais, ele utiliza nas três cartas de exemplos que envolveram animais – na carta 

11, obviamente, por ser o tema da missiva; mas, nas 10 e 12, possivelmente por ser um 

exemplo cognoscível e atrativo para as crianças.  

Ademais, em algumas cartas, Einstein revela o período de guerra que vivera e a 

sua opinião sobre este fenômeno histórico. Nas cartas 1, 5 e 6, mesmo tendo assuntos 

que não permeassem os conflitos bélicos, ele expõe sua contradição à guerra, esboçando 

seu desejo pela paz e pela harmonia entre as nações. Em alguns momentos, o fazia de 

maneira mais sutil, como na carta 1, em que torcia pela chegada da paz para que 

pudesse viajar com o filho, mas em outros, de maneira mais direta, como nas cartas 5 e 

6, em que repreende e considera estupidez o ódio entre culturas. Com isso, Einstein 

demonstra uma outra característica do seu discurso nas correspondências, qual seja, a de 

demonstrar para as crianças as suas opiniões sobre assuntos que também discutia 

publicamente, como também na carta 1 e na carta 8, ao falar direta ou indiretamente 

sobre a educação, e na carta 7, ao expressar sua opinião sobre a religiosidade.  

A partir destas considerações, podemos notar que a dialogia do discurso de 

Einstein às crianças é, assim como pontuado por Bakhtin (1997), totalmente dependente 

da troca com o outro. Por esta razão, seus enunciados trouxeram aspectos da 

personalidade, das opiniões e da capacidade de explanação do físico, sempre adaptada 

de acordo com o que as crianças lhe traziam como demanda e conforme a maneira como 

ele compreendia e sentia o discurso dos pequenos. A partir destes aspectos, além da 

temática das cartas em que Einstein demonstrou sua posição exotópica, ele construiu 

sua entonação e estilo em cada uma das correspondências apresentadas nesta pesquisa.  
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Para além das análises sobre a dialogia presente dos discursos de Einstein, 

observamos também o papel social assumido pelo cientista ao se comunicar com as 

crianças e quais são as implicações deste para a atualidade. Massarani (1999) indica 

que, ainda hoje, poucos cientistas dedicam espaço e tempo para dialogarem com a 

comunidade não acadêmica. A autora pontua que cabe a eles esta responsabilidade 

social, já que estão em contato direto com as informações mais recentes e comprovadas 

cientificamente, mas ressalta que poucos têm conhecimento de como divulgar seus 

saberes de maneira adequada para a sociedade, principalmente para as necessidades 

infantis e juvenis.  

A própria existência das cartas de Einstein segue como um raro exemplo, 

principalmente para o contexto em que foram produzidas, de um contato efetivo e 

simples que um cientista importante propiciou entre as crianças de diversas partes do 

mundo e sobre diferentes saberes científicos, para as quais foram necessários apenas 

papel e caneta. Isto evoca uma reflexão sobre os diversos recursos existentes na 

atualidade, além do vasto conhecimento sobre as formas de aprendizagem das crianças, 

para além das informações existentes na época em que as cartas do físico foram escritas. 

Mesmo assim, apesar das facilitações da tecnologia atual, há muita desinformação e 

pouca preocupação em levar informação de qualidade aos pequenos, em especial 

quando se compara com a potencialidade de divulgação dos dias atuais.  

Permitir que as crianças tenham acesso à divulgação científica, além de os 

manter informados e estimular seu raciocínio, permite que mantenham sua curiosidade e 

talvez, que sejam estimulados a dar continuidade aos estudos e a tornarem-se cientistas 

(MASSARANI, 1999). Pensando nisso, mesmo nas cartas em que não tratou de 

questões teóricas, Einstein quebrou com uma imagem do cientista sério e focado 

exclusivamente em seu trabalho, permitindo que as crianças que o viam como um 

famoso gênio tivessem acesso a uma versão mais “humana” do renomado cientista.  

Não é possível dizer que Einstein foi uma pessoa comum porque não ele era. 

Todavia, inegavelmente, podemos afirmar que ele se aproximou das crianças, falou 

sobre suas dificuldades, levantou e discutiu questões de ensino-aprendizagem e que 

possuía gosto pela curiosidade dos pequenos. Com isso, permitiu que elas pudessem ter 

um vislumbre do que fosse fazer ciência, de que era possível fazer ciência, do papel do 

cientista e de quem foi Albert Einstein.  
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