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Entrevistas da Semana 

A compatibilidade entre fé e ciência

Quando bem compreendidas, fé e ciência andam lado a lado, e não são contraditó-
rias, acentua o cientista jesuíta William Stoeger. Novo ateísmo se baseia em con-
cepção de um Deus muito pequeno, que precisa ser revista        

Por márcia Junges | tradução lucas schluPP e Walter schluPP

D
esde garoto, o astrofísico jesuíta William Stoeger tinha interesse pela natureza e pelas 
ciências. Junto dessa inclinação, soma-se o fato de vários parentes seus estarem envolvi-
dos com ciência e serem católicos devotos. Estava semeado o canteiro no qual floresceria 
sua trajetória de cientista e padre. “Nunca vi conflito algum nisso”, reiterou na entrevista 
que concedeu, pessoalmente, à IHU On-Line, por ocasião de sua vinda à Unisinos, como 

conferencista do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin e do X Simpósio Internacional IHU: 
Narrar Deus numa sociedade pós-metafísica. Possibilidades e impossibilidades. No primeiro evento, 
proferiu a conferência Da evolução cósmica à evolução biológica. Emergência, relacionalidade e fina-
lidade. No segundo, falou sobre Deus, algo a ver ainda hoje? Reflexões teológicas de um cosmólogo. 
Seguindo a linha discutida em suas duas conferências, Stoeger afirmou que “um dos principais lugares 
em que encontramos e até expandimos a nossa noção ou ideia de Deus é dentro das ciências naturais. 
Uma forma de ser padre é estar envolvido nestas coisas”. Em sua opinião, quando bem compreen-
didas, ciência e fé não entram em conflito. O surgimento dessas arestas, assinalou, se deve a “uma 
compreensão errada de uma ou de outra”. O novo ateísmo e seu fundamentalismo baseado na razão 
foi outro tópico da conversa com a IHU On-Line. Cientistas como Richard Dawkins, um dos expoentes 
dessa tendência, possuem uma concepção muito precária sobre o conceito de Deus, um “Deus muito 
pequeno”, alfineta Stoeger. “Se percebessem de que tipo de Deus bons teólogos estão falando, teriam 
que mudar sua crítica”. O cientista contou, também, mais detalhes sobre suas pesquisas em cosmo-
logia, e disse ser esperançoso quanto ao futuro da humanidade, embora sejamos muito contraditórios 
enquanto seres humanos. Sabemos o que devemos fazer no que diz respeito à ética e à ecologia, mas 
tratamos as pessoas, natureza e outros organismos do universo como commodities, lamenta. 

Stoeger é cientista do Grupo de Pesquisas do Observatório do Vaticano (VORG) e especialista em 
Cosmologia Teórica, Astrofísica de altas energias e estudos interdisciplinares relacionados com a ciên-
cia, a filosofia e a teologia. É doutor em Astrofísica pela Universidade de Cambridge desde 1979. Entre 
1976 e 1979, foi pesquisador associado ao grupo de física gravitacional teórica da Universidade de 
Maryland, em College Park, Maryland. É membro da Sociedade Americana de Física, de Astronomia e 
da Sociedade Internacional de Relatividade Geral e Gravitação. Atualmente, leciona na Universidade 
do Arizona e na Universidade de São Francisco. É também membro do Conselho do Centro de Teologia 
e Ciências Naturais (CTNS). Entre outros, publicou As Leis da Natureza - Conhecimento humano e 
ação divina (São Paulo: Paulinas, 2002). Confira a entrevista.
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IHU On-Line - Onde o senhor nasceu? 
Recebeu influências religiosas de sua 
família?
William Stoeger - Nasci no Sul da Cali-
fórnia, perto de Los Angeles, na cidade 
de Torrance. Cresci numa cidade vizi-
nha chamada Redondo Beach, apenas 
a 10 km do aeroporto internacional de 
Los Angeles. Fui criado em uma família 
católica romana. Frequentei escolas 
católicas, tanto no fundamental quan-
to no colegial, e depois de terminá-lo, 
entrei na ordem jesuíta.

IHU On-Line - Como a sua história 
pessoal se reflete na sua vocação re-
ligiosa e científica?
William Stoeger - Sempre me inte-
ressei pela natureza e pelas ciências. 
Tive vários parentes, especialmente 
no lado da família da minha mãe, que 
eram muito envolvidos com ciência: 
em pesquisas agronômicas, geologia, 
engenharia e física espacial. Eram to-
dos, além de cientistas, católicos de-
votos. Portanto eu nunca vi conflito 
algum nisso. Isso foi uma influência. 
Também na escola, especialmente no 
colegial, tive aulas com padres fran-
ciscanos que também tinham grande 
interesse em ciência.

IHU On-Line – E por que, especifica-
mente, a tradição jesuíta interessou 
a você?
William Stoeger - Bem, eu acho que foi 
por causa das leituras que tive. Mesmo 
que eu tenha frequentado um colégio 
franciscano, conhecia alguns jesuítas. 
Há uma universidade jesuíta não muito 
longe de onde morei. Estudei um pouco 
lá durante o tempo de colegial.

IHU On-Line – O senhor leu Teilhard 
de Chardin1?

1 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): 
paleontólogo, teólogo, filósofo e jesuíta, que 
rompeu fronteiras entre a ciência e a fé com 
sua teoria evolucionista. O cinquentenário de 
sua morte foi lembrado no Simpósio Inter-
nacional Terra Habitável: um desafio para 
a humanidade, promovido pelo Instituto Hu-
manitas Unisinos de 16 a 19-05-2005. Sobre 
Chardin, confira o artigo de Carlos Heitor 
Cony, publicado nas Notícias Diárias do site 
do IHU, www.ihu.unisinos.br, de 16-06-2006, 
Teilhard: o fenômeno humano. O jesuíta foi 
precursor do que foi chamado de evolucionis-
mo cristão. A edição 140 da IHU On-Line, de 
09-05-2005, dedicou-lhe o tema de capa sob o 
título Teilhard de Chardin: cientista e místico, 

William Stoeger - Não, eu não estudei 
Chardin, eu não o conhecia. Eu estudei 
matemática, aquilo que nos Estados 
Unidos chamamos de advanced place-
ment mathematics. Quando estava no 
colégio estudei isso numa universidade 
jesuíta. Então eu decidi tentar estudar 
nela, e foi o que fiz.

IHU On-Line - O senhor disse que não 
vê conflito em ser cientista e padre. 
Então, como é ser padre e cientista 
ao mesmo tempo? Quais são os prin-
cipais desafios? Existe alguma dificul-
dade?
William Stoeger - Bem, eu não penso 
que há dificuldades. Acredito que pode 
haver mal- entendidos. Particularmen-
te, dentro das ordens religiosas, fran-
ciscanos ou dominicanos, ser padre é 
perfeitamente coerente com qualquer 
tipo de erudição ou atividade de pes-
quisa. E isso é certamente válido para 
a ordem jesuíta. Por exemplo, aqui na 
Unisinos, há jesuítas envolvidos princi-
palmente na educação superior, e nos 
EUA é a mesma coisa. Eu acho que par-
ticularmente na tradição jesuíta exis-
te essa ideia, uma ideia-chave, que 
é encontrar Deus em todas as coisas. 
Portanto, certamente, um dos prin-
cipais lugares em que encontramos e 
até expandimos a nossa noção ou ideia 
de Deus é dentro das ciências natu-
rais. Uma forma de ser padre é estar 
envolvido nestas coisas.

IHU On-Line - Este é o Ano Interna-
cional da Astronomia. Quais foram as 
maiores descobertas desta ciência 
até o presente momento?
William Stoeger - Há muitíssimas! O 

disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158268345.05pdf.
pdf. A edição 304 da IHU On-Line, de 17-
08-2009, intitula-se O futuro que advém. A 
evolução e a fé cristã segundo Teilhard de 
Chardin. Confira, ainda, as entrevistas Char-
din revela a cumplicidade entre o espírito e 
a matéria, http://www.unisinos.br/ihuonli-
ne/uploads/edicoes/1158267341.59pdf.pdf, 
publicada na edição 135, de 05-05-2005 e 
Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry, publica-
da na edição 142, de 23-05-2005, em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158266847.13pdf.pdf, ambas com Waldecy 
Tenório. Na edição 143, de 30-05-2005, Geor-
ge Coyne concedeu a entrevista Teilhard e a 
teoria da evolução, disponível para download 
em http://www.unisinos.br/ihuonline/uploa-
ds/edicoes/1158266098.47pdf.pdf. (Nota da 
IHU On-Line)

Ano Internacional da Astronomia co-
memora as primeiras observações fei-
tas com a utilização de um telescópio 
por Galileu2 em 1609. E certamente 
ele foi uma das principais pessoas que 
começaram com toda essa ideia de 
que as estrelas e os planetas não são 
substancialmente diferentes da Terra. 
Havia essa ideia, antes disso, de que as 
estrelas e os planetas eram tidos como 
imutáveis e feitos de uma substância 
completamente diferente da Terra e 
da Lua, e, por isso, não estavam real-
mente sujeitos à investigação científi-
ca. Mas ele começou a mostrar que os 
planetas e estrelas também estavam 
sujeitos à investigação e consistiam 
em matéria. Então ele conseguiu co-
meçar a demonstrar, juntamente com 
outras pessoas como Johannes Kepler3, 
que os planetas e a Terra giram em 
torno do Sol, ao invés de vice-versa. 
E, é claro, temos Isaac Newton,4 que 

2 Galileu Galilei (1564-1642) físico, matemáti-
co, astrónomo e filósofo italiano que teve um 
papel preponderante na chamada revolução 
científica. Desenvolveu os primeiros estudos 
sistemáticos do movimento uniformemente 
acelerado e do movimento do pêndulo. Des-
cobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio 
da inércia e o conceito de referencial inercial, 
ideias precursoras da mecânica newtoniana. 
Galileu melhorou significativamente o telescó-
pio refrator e terá sido o primeiro a utilizá-lo 
para fazer observações astronómicas. Com ele 
descobriu as manchas solares, as montanhas 
da Lua, as fases de Vênus, quatro dos satéli-
tes de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas 
da Via Láctea. Estas descobertas contribuíram 
decisivamente na defesa do heliocentrismo. 
Contudo a principal contribuição de Galileu 
foi para o método científico, pois a ciência 
se assentava numa metodologia aristotélica 
de cunho mais abstrato. Por essa mudança de 
perspectiva é considerado o pai da ciência mo-
derna. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
3 Johannes Kepler (1571-1630): astrônomo 
alemão. Formulou as três leis fundamentais da 
mecânica celeste, conhecidas como leis de Ke-
pler. Dedicou-se também ao estudo da óptica. 
Em defesa da astrologia, publicou Tercius in-
terveniens, onde criticava aqueles que ataca-
vam a astrologia pelo seu viés supersticioso e 
não a distinguiam da astrologia como cosmolo-
gia. É importante notar que Kepler defendia a 
astrologia como cosmologia, como explicação 
do modo como se processam as relações entre 
astros e acontecimentos terrenos, dentro do 
âmbito da atuação divina. É clara sua crítica 
tanto aos céticos quanto aos supersticiosos. 
(Nota da IHU On-Line)
4 Isaac Newton (1642-1727): físico, astrôno-
mo e matemático inglês. Revelou como o uni-
verso se mantém unido através da sua teoria 
da gravitação, descobriu os segredos da luz 
e das cores e criou um ramo da matemática, 
o cálculo infinitesimal. Essas descobertas fo-
ram realizadas por Newton em um intervalo 
de apenas 18 meses, entre os anos de 1665 e 

flash.indd   35 28/9/2009   17:28:03



36                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 28 DE SETEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 309

desenvolveu a teoria da gravidade. 
Mais recentemente, Einstein,5 claro, 
o trabalho que ele fez em mecânica 
quântica e na sua teoria gravitacional, 
que completa aquela. Depois vem, na-
turalmente, Darwin.6 Este também é o 
Ano de Darwin. E existem muitas ou-
tras descobertas também. Certamen-
te, nos últimos vinte ou trinta anos, 
uma descoberta muito importante na 
astronomia e cosmologia foi a desco-
berta da radiação cósmica de fundo. 

1667. É considerado um dos maiores nomes na 
história do pensamento humano, por causa da 
sua grande contribuição à matemática, à física 
e à astronomia. O IHU promoveu de 3 de agos-
to a 16-11-2005 o Ciclo de Estudos Desafios 
da Física para o Século XXI: uma aventura 
de Copérnico a Einstein. Sobre Newton, em 
específico, o Prof. Dr. Ney Lemke proferiu pa-
lestra em 21-09-2005, intitulada A cosmologia 
de Newton. (Nota da IHU On-Line)
5 Albert Einstein (1879-1955): físico alemão 
naturalizado americano. Premiado com o No-
bel de Física em 1921, é famoso por ser autor 
das teorias especial e geral da relatividade e 
por suas ideias sobre a natureza corpuscular 
da luz. É provavelmente o físico mais conhe-
cido do século XX. Sobre ele, confira a edição 
nº 135 da revista IHU On-Line, sob o título 
Einstein. 100 anos depois do Annus Mirabilis. A 
publicação está disponível no sítio do Instituto 
Humanitas Unisinos (IHU), endereço www.uni-
sinos.br/ihu. A TV Unisinos produziu, a pedido 
do IHU, um vídeo de 15 minutos em função 
do Simpósio Internacional Terra Habitável: 
um desafio para a humanidade, ocorrido de 
16 a 19-05-2005, em homenagem ao cientista 
alemão, do qual o professor Carlos Alberto dos 
Santos participou, concedendo uma entrevis-
ta. (Nota da IHU On-Line)
6 Charles Robert Darwin (1809-1882): na-
turalista britânico, propositor da teoria da 
seleção natural e da base da teoria da evolu-
ção no livro A Origem das Espécies. Teve suas 
principais ideias em uma visita ao arquipélago 
de Galápagos, quando percebeu que pássaros 
da mesma espécie possuíam características 
morfológicas diferentes, o que estava rela-
cionado com o ambiente em que viviam. Em 
30-11-2005, a Prof.ª Dr.ª Anna Carolina Kre-
bs Pereira Regner apresentou a obra Sobre a 
origem das espécies através da seleção natu-
ral ou a preservação de raças favorecidas na 
luta pela vida, de Charles Darwin, no even-
to Abrindo o Livro, do Instituto Humanitas 
Unisinos. A respeito do assunto ela concedeu 
entrevista à IHU On-Line 166, de 28-11-2005, 
disponível para download em http://www.
ihuonline.unisinos.br/uploads/edicoes/
1158348273.52pdf.pdf. Confira as edições 
306, da Revista IHU On-Line, de 31-08-2009, 
intitulada Ecos de Darwin, disponível para do-
wnload em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1251806247.8763pdf.
pdf  e 300, de 13-07-2009, Evolução e fé. 
Ecos de Darwin, disponível para download em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/
edicoes/1247518361.1137pdf.pdf.  De 9 a 
12-09-2009 o IHU promoveu o IX Simpósio In-
ternacional IHU: Ecos de Darwin. (Nota da IHU 
On-Line)

A radiação de fundo é uma espécie de 
consequência do Big Bang. Então essa 
é uma descoberta fundamental.

IHU On-Line – Desde Galileu, quais 
aspectos melhoraram na relação en-
tre ciência e religião?
William Stoeger - Eu acredito que hou-
ve muitas melhorias. Vejo que, de cer-
ta forma, Galileu estava à frente do 
seu tempo. Ele foi muito interessante, 
pois não achava que houvesse qualquer 
conflito entre ciência e religião. Já as 
pessoas que o criticavam achavam que 
sim. Elas viam alguns problemas entre a 
interpretação das Escrituras e o que as 
novas ciências estavam demonstrando. 
A ideia principal é de que, se compre-
endermos corretamente tanto a ciência 
quanto a fé, não há conflito. Na verda-
de, o surgimento de conflitos deve-se a 
uma compreensão errada de uma ou de 
outra. Por exemplo, se alguém entender 
errado o verdadeiro sentido dos primei-
ros capítulos de Gênesis, pode-se ver 
grandes conflitos, pode-se imaginar tre-
mendos conflitos entre ciência e fé.

IHU On-Line - Caso interprete-se lite-
ralmente a Bíblia, não é mesmo?
William Stoeger - Literalmente, sim, 
se não percebermos que se trata de 
narrativas. Há profundas verdades na-
quelas narrativas, profundas verdades 
teológicas. Mas não há verdades cien-
tíficas históricas nessas narrativas.

IHU On-Line - Ainda no tópico ciên-
cia e religião, o que o senhor pensa 
sobre o novo ateísmo7 com que al-
guns cientistas, como Dawkins,8 por 

7 Novo ateísmo: Sobre o tema, confira a edi-
ção 245, de 26-11-2007, intitulada O novo ate-
ísmo em discussão, disponível para download 
em http://www.ihuonline.unisinos.br/uplo-
ads/edicoes/1197028900.5pdf.pdf. (Nota da 
IHU On-Line)
8 Clinton Richard Dawkins (1941): zoólogo, 
etólogo, evolucionista e escritor britânico, 

exemplo, tentam combater o funda-
mentalismo da religião, utilizando 
outro fundamentalismo, baseado na 
razão?
William Stoeger - Esses tipos de ar-
gumentos infelizmente revelam uma 
falta de entendimento da parte de Da-
wkins ou outras pessoas. Geralmente 
apresentam uma versão de religião e 
uma versão do conceito de Deus que 
é muito precária. Se eles realmente 
lessem alguns dos principais teólogos, 
teriam percebido que entenderam er-
rado o que a religião está realmente 
dizendo sobre Deus. O tipo de Deus 
que eles dizem que os crentes acre-
ditam, é um Deus muito pequeno. Se 
percebessem de que tipo de Deus bons 
teólogos estão falando, teriam que 
mudar sua crítica. Eu acho que par-
te da crítica proveniente do ateísmo 
é perfeitamente justificável. Quero 
dizer, há vários tipos de Deus que eu 
também não acredito. Se alguém se 
diz ateu, uma pergunta que se deve 
fazer sempre é: em qual Deus você 
não acredita? Provavelmente muitos 
fiéis também não acreditam naquele 
tipo de Deus. Essa é a questão: O que 
é Deus? Ou: Quem é Deus? É muito im-
portante que Deus seja um Deus muito 
grande, mas também um Deus ... com 
significado pessoal.

IHU On-Line - Professor, o que espe-
cificamente o senhor está pesquisan-

nascido no Quênia. Catedrático da Universi-
dade de Oxford, é conhecido principalmen-
te pela sua visão evolucionista centrada no 
gene, exposta em seu livro O gene egoísta, 
publicado em 1976. O livro também introduz 
o termo “meme”, o que ajudou na criação da 
memética. Em 1982, realizou uma grande con-
tribuição à ciência da evolução com a teoria, 
apresentada em seu livro O fenótipo estendi-
do. Desde então escreveu outros livros sobre 
evolução e apareceu em vários programas de 
televisão e rádio para falar de temas como 
biologia evolutiva, criacionismo, religião. Por 
sua intransigente defesa à teoria de Darwin, 
recebeu o apelido de “rottweiler de Darwin”, 
em alusão ao apelido de Thomas H. Huxley, 
que era chamado de “buldogue de Darwin 
(Darwin’s bulldog). Recentemente está envol-
to em grande polêmica por conta das ideias 
contidas em sua obra Deus, um delírio (São 
Paulo: Cia das Letras, 2007), publicada em 
2006 sob o título The God delusion. Confira o 
debate sobre diversas de suas ideias na edição 
245 da IHU On-Line, de 26-11-2007, intitulada 
O novo ateísmo em discussão, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1197028900.5pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)

“Se alguém se diz ateu, 

uma pergunta que se 

deve fazer sempre é: em 

qual Deus você não

 acredita?”
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do agora?
William Stoeger - Tenho duas grandes 
áreas em pesquisa. Eu pesquiso na área 
das ciências propriamente ditas, e faço 
algumas pesquisas interdisciplinares 
também. Minha pesquisa na área das 
ciências é basicamente em cosmologia, 
sobre o comportamento e a história do 
universo como um objeto específico de 
estudo. Portanto, essa é uma das pesqui-
sas significantes que faço aqui, também 
com alguns cientistas do Brasil. No Rio, 
há dois cosmólogos brasileiros com quem 
trabalho no desenvolvimento de formas 
específicas de testar modelos do univer-
so, usando observação astronômica. Isso 
envolve resolver, com esmero nos deta-
lhes, as consequências observacionais 
de certos modelos de universo e dizer 
aos astrônomos quais observações fazer 
para testar esses modelos. E outro tipo 
de coisa em que tenho estado envolvido 
é verificar os limites das observações. 
Então estas são algumas das coisas em 
que tenho trabalhado. Entre elas, uma 
questão com a qual estou envolvido é 
o trabalho sobre energia escura. Ener-
gia escura é esse tipo de energia muito 
misteriosa que parece estar acelerando 
o universo.

A matéria escura também é um mis-
tério, mas, na verdade, é matéria que 
se aglomera e forma halos em volta das 
galáxias; não a podemos ver, mas sabe-
mos que está lá. A energia escura tam-
bém é chamada de energia do vácuo. E 
isso é algo que provavelmente não tende 
a se aglomerar, que provavelmente está 
distribuída por igual pelo universo, e a 
evidência é de que ela faz com que a ex-
pansão do universo se acelere. Sem ela, 
a expansão do universo seria desacele-
rada, ficaria mais lenta. E nós pensamos 
que está acelerando. A única forma de 
explicar isso é com a energia escura. 
Escrevi um artigo que foi publicado há 
um ano, juntamente com um dos meus 
colegas brasileiros, sobre uma das for-
mas para se determinar a quantidade de 
energia escura no universo.

IHU On-Line - Quem são estas pesso-
as que trabalham com o senhor aqui 
no Brasil?
William Stoeger - Ambos são da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ, na Ilha do Fundão. Um deles 

é o Marcelo Evangelista9 de Araújo e o 
outro é Marcelo Ribeiro.10 Estes são os 
dois com quem trabalho.

IHU On-Line - Professor, minha próxi-
ma pergunta é bem especifica sobre 
ética. O senhor tem esperança em 
relação ao nosso futuro como huma-
nidade, quanto ao comportamento 
que temos com a ética e o meio am-
biente?
William Stoeger - Eu tenho esperança 
no futuro da humanidade. Mas nós, seres 
humanos, somos muito estranhos. Somos 
autocontraditórios no sentido de que, às 
vezes, temos ideais elevados, mas em 
várias oportunidades nos comportamos 
de forma contrária a estes ideais, e con-
trária aos nossos melhores interesses. 
Algumas vezes, temos uma noção geral 
do nosso futuro, mas frequentemente 
agimos contra isso. Na verdade, tenho 
esperança, mas essa esperança depen-
de de agirmos mais racionalmente, com 
muito mais respeito e reverência para 
com a criação e outras pessoas. Isso 
porque, frequentemente, tratamos as 
outras pessoas, a natureza e os outros 
organismos do universo, simplesmente, 
como commodities.

IHU On-Line - Como objetos?
William Stoeger – Sim, como objetos, 
para nosso próprio uso. E vemos isso o 
tempo inteiro. Até mesmo na prática 
empregatícia, ao tratar os emprega-
dos. Não os tratamos como indivídu-
os, mas como mercadoria. Este é um 
aspecto que sempre haverá, mas, 
enquanto isso for uma prioridade, en-
quanto essa for a principal maneira 

9 Marcelo Evangelista de Araújo: físico bra-
sileiro, pesquisador do Instituto de Física, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. (Nota 
da IHU On-Line)
10 Marcelo Ribeiro: físico brasileiro, pesqui-
sador do Instituto de Física, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. (Nota da IHU On-
Line)

que lidamos com as coisas, então não 
estaremos agindo eticamente.

IHU On-Line - O que o senhor gosta 
de fazer no seu tempo livre?
William Stoeger - Eu gosto de fazer 
caminhadas ao ar livre, que costuma-
mos chamar de hike. Fazer uma hike 
significa fazer longas caminhadas nas 
montanhas, nos desertos, e assim por 
diante. Eu gosto de estar ao ar livre. 
No Arizona, temos muitas oportunida-
des para isso. Temos desertos, monta-
nhas e o Grand Canyon. Eu não tenho 
tempo suficiente para fazer isso, mas 
é algo que eu faço de vez em quando. 
Às vezes eu assisto esportes na TV.

IHU On-Line - O senhor gosta de futebol?
William Stoeger - Eu gosto de futebol 
americano. Eu também gosto de fute-
bol (soccer), que eu costumava jogar. 
Mas não gosto de assistir.

IHU On-Line - O senhor já esteve 
muitas vezes no Brasil?
William Stoeger - Sim, já estive! Essa 
é a quinta ou sexta vez que estou no 
Brasil. Mas é a primeira vez na região 
Sul. Outras vezes estive no Rio, em São 
Paulo, Goiânia e Brasília, onde fiquei 
alguns meses. É que um dos meus cole-
gas, que agora está no Rio, Marcelo de 
Araújo, estava na Universidade de Bra-
sília (UnB) por um tempo. Então acabei 
trabalhando alguns meses lá, com ele.

leia mais...
William Stoeger já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. O material está dispo-
nível na nossa página eletrônica do IHU.

Entrevistas:
- Astrofísica, cosmologia e a busca de Deus no 
universo. Publicada nas Notícias do Dia 26-06-
2006, disponível para download em 
h t t p : / / w w w. i h u . u n i s i n o s . b r / i n d e x .
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=deta
lhe&id=3029
- “Sem a evolução cósmica não haveria evolução 
biológica”. Publicada na Revista IHU On-Line, 
edição 306, de 31-08-2009, disponível para do-
wnload em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=d
etalhe&id=1773
- “As ciências naturais não podem dizer o que 
Deus é ou não é”. Publicada na Revista IHU On-
Line, edição 308, de 14-09-2009, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=2
3&task=detalhe&id=1803 

“Energia escura é esse 

tipo de energia muito 

misteriosa que parece 

estar acelerando o 

universo”
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