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9

Introdução 

Dei meu último adeus a Stephen na igreja Great St. Mary, 
uma construção de quinhentos anos no centro antigo de Cam-
bridge. Era março de 2018. Eu estava sentado próximo ao corre-
dor, e quando ele passou ficamos, por um derradeiro momento, 
bem próximos um do outro. Senti como se estivesse com ele 
novamente, apesar do caixão que o ocultava de mim e das 
outras pessoas ali presentes e que, depois de 76 anos, enfim o 
protegia dos perigos e dos desafios do mundo físico.

Stephen acreditava que a morte é o fim. Nós, humanos, ge-
ramos edifícios, teorias e descendência, e o rio do tempo levará 
tudo isso adiante. Mas nós seremos deixados para trás, em al-
gum momento. Essa também era a minha forma de ver as coi-
sas, mas, enquanto o caixão passava, eu senti como se, dentro 
daquela caixa de madeira, Stephen ainda estivesse conosco. Foi 
uma sensação estranha. Meu intelecto me dizia que o lampejo 
da existência de Stephen havia passado, como aconteceria com 
o meu em não muitos anos. A física me ensinou que um dia 
não só tudo o que valorizamos, mas tudo o que conhecemos, 
desaparecerá. Eu sabia que mesmo a nossa terra, o nosso sol 
e a nossa galáxia têm um tempo limitado, e que quando o 
nosso tempo acabar só restará o pó. Ainda assim, em silêncio, 
transmiti a Stephen todo o meu amor e meus melhores votos 
para o futuro eterno.
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10  Leonard Mlodinow

Olhei para o rosto satisfeito de Stephen na capa do folheto 
do funeral. Pensei em sua força, em seus largos sorrisos de 
aprovação e ferozes caretas de reprovação. Pensei em nossos 
momentos felizes imersos em algo pelo qual ambos éramos 
apaixonados. Pensei nos momentos gratificantes em que fa-
lávamos sobre belas ideias, ou quando eu aprendia algo novo 
com ele — e nos momentos frustrantes em que tentava con-
vencê-lo de algo e ele não cedia.

Stephen era mundialmente famoso por abalar o mundo da 
física, por escrever sobre física e por fazer tudo isso dentro 
de um corpo alquebrado. Porém, igualmente desafiador para 
alguém que não consegue se mexer, e especialmente para 
alguém que não consegue falar, é manter amizades longas, 
desenvolver relacionamentos profundos e encontrar o amor. 
Stephen sabia que eram os laços humanos, o amor, e não ape-
nas sua física, que o nutriam. E também nisso ele fora além de 
qualquer expectativa razoável.

Algumas das elegias se referiram à ironia de Stephen, que 
não acreditava em Deus, estar sendo velado em uma igreja. 
Para mim fazia sentido, pois, apesar de sua apaixonada con-
vicção intelectual de que as leis da ciência determinam tudo 
o que acontece na natureza, Stephen era um homem pro-
fundamente espiritual. Ele acreditava no espírito humano. 
Acreditava que todas as pessoas têm uma essência emocional 
e moral que nos distingue dos outros animais e nos define 
como indivíduos. Acreditar que nossa alma não é sobrenatu-
ral, mas sim o produto de nosso cérebro, não diminuía sua 
espiritualidade. Como poderia diminuir? Para Stephen, um 
homem que não conseguia falar nem se mexer, o espírito era 
tudo o que ele tinha.
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Stephen Hawking 11

“A teimosia é a minha melhor característica”, Stephen gos-
tava de dizer, e eu não podia discordar. A teimosia o levou a 
perseguir ideias que pareciam não estar levando a lugar algum, 
ideias que outros viam com ceticismo e ironia. Permitiu que 
seu espírito dançasse na prisão de seu corpo mole. A vida de 
Stephen se prolongou, contra as previsões de todos os seus mé-
dicos, mas em 14 de março de 2018 sua estrela afinal se apagou. 
Agora estávamos todos ali para nos despedir. Sua família, seus 
amigos, seus cuidadores* e seus colegas. Stephen era treze anos 
mais velho que eu, deveria ter morrido décadas antes, pelos 
prognósticos, e passou a vida adulta constantemente doente, so-
frendo de infecções pulmonares potencialmente letais. Mas, no 
meu coração, sempre imaginei que ele morreria depois de mim.

Conheci Stephen quando ele entrou em contato comigo, 
em 2003, para perguntar o que eu achava de escrever um 
livro junto com ele. Ele tinha lido meus livros, A janela de Eu-
clides, sobre o espaço curvo, e O arco-íris de Feynman, sobre o 
meu relacionamento com o lendário físico. Disse que gostava 
de como eu escrevo e gostava do fato de eu ser um colega 
físico e capaz de entender seu trabalho. Fiquei estupefato. 
Fiquei lisonjeado. Nos anos seguintes nós escrevemos dois 
livros juntos, e também nos tornamos amigos.

O primeiro livro que escrevemos foi Uma nova história do  
tempo. Não era um trabalho original. Foi uma nova versão do 
famoso Uma breve história do tempo, de Stephen. Sua ideia era tor-
nar o original mais compreensível. Kip Thorne, físico teórico do  

* Como Stephen os chamava. Na maioria, não eram enfermeiros profissionais.
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12  Leonard Mlodinow

Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, e um dos ami-
gos mais próximos de Stephen, uma vez me disse que, quanto 
mais você sabe de física, menos consegue entender Uma breve 
história do tempo. A avaliação de Stephen era um pouco diferente. 

“Todo o mundo comprou”, dizia. “Não muitos leram.”
Uma nova história do tempo foi publicado em 2005. Eu lecio-

nava no Caltech na época. Stephen morava na Inglaterra, mas 
visitava o Caltech uma vez por ano, ficando de duas a quatro 
semanas. Suas visitas e nossa comunicação por e-mail haviam 
sido suficientes para concluirmos Uma nova história do tempo. 
Esse trabalho, assim como O universo numa casca de noz e seus 
outros livros, baseava-se em pesquisas feitas por Stephen nos 
anos 1970 e 1980. Mas depois que Uma nova história do tempo foi 
publicado decidimos escrever O grande projeto. Seria sobre o seu 
trabalho mais recente e nós começaríamos do zero, escrevendo 
sobre novas teorias que ele ainda não havia popularizado — e 
cobriríamos algumas questões bastante complexas. Universos 
paralelos, a ideia de que o universo poderia ter surgido de um 
estado de nada, o fato de as leis da natureza se apresentarem 
exatamente da maneira necessária para a vida existir. Ficou 
claro que seria um jogo diferente. Nós precisaríamos de muito 
mais tempo juntos. Então comecei a fazer viagens entre a Ca-
lifórnia e Cambridge para trabalhar com Stephen. E continuei 
fazendo isso até finalmente terminarmos o livro, em 2010.

Boa parte da carreira de Stephen foi investida em partir do 
ponto em que Einstein havia parado. Em 1905, Einstein inven-
tou o que hoje é chamado de relatividade especial. Tinha então 
25 anos e a física era um passatempo para ele, que trabalhava 
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Stephen Hawking 13

como analista de patentes. A relatividade expôs muitos segre-
dos exóticos da natureza: que a medição de distâncias e de 
intervalos de tempo é relativa, dependente do observador; que 
a matéria é uma forma de energia; e que nada pode se mover 
mais rápido que a luz. Mas havia um problema: embora a re-
latividade especial não abordasse diretamente a gravidade, seu 
postulado sobre um limite da velocidade universal contradizia 
a teoria de Newton, segundo a qual essa força é transmitida 
instantaneamente — ou seja, com uma velocidade infinita.

Einstein se debateu com essa contradição. A relatividade 
deveria ser alterada? A teoria da gravidade de Newton deve-
ria ser abandonada? Como se viu, as duas coisas eram neces-
sárias. Einstein estudou o problema por dez anos, deixando 
seu emprego no escritório de patentes para se alternar entre 
posições acadêmicas em Berna, Zurique, Praga e Berlim. Fi-
nalmente, em 1915, Einstein completou sua nova teoria, da 
relatividade geral. Foi uma reformulação abrangente da rela-
tividade especial, uma extensão dessa teoria na qual os efeitos 
da gravidade são explicitamente levados em conta.

Um dos muitos aspectos nos quais a relatividade geral di-
fere da teoria de Newton está na retificação do princípio de 
Newton de que a gravidade é transmitida instantaneamente: 
de acordo com a relatividade geral, a gravidade viaja em ondas, 
de maneira análoga à das ondas da luz — e na velocidade da 
luz, obedecendo assim ao limite de velocidade da relatividade 
especial. Ironicamente, embora a elaboração de uma descrição 
satisfatória da transmissão da gravidade tenha sido um dos 
estímulos iniciais ao desenvolvimento da relatividade geral 
de Einstein, as ondas de gravidade foram um dos últimos dos 
aspectos principais de sua teoria a ser confirmados experimen-
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14  Leonard Mlodinow

talmente. Por suas “contribuições decisivas” para esse experi-
mento, Kip Thorne dividiu um prêmio Nobel em 2007.

Newton explicara por que os planetas orbitam e as coisas 
caem imaginando uma força que ele chamou de gravidade. 
A gravidade faz matéria atrair matéria, levando as trajetórias 
dos objetos a se desviarem de seu “movimento natural”, que 
Newton afirmou ser em linha reta. Einstein nos mostrou que 
isso é apenas uma imagem aproximada, que existe uma ver-
dade mais profunda, segundo a qual o fenômeno da gravidade 
é descrito de uma maneira muito diferente.

Segundo Einstein, matéria e energia não exercem sua atra-
ção pela aplicação da força, mas sim fazendo o espaço se curvar 

— enquanto a curvatura do espaço, por sua vez, determina 
como a matéria se move e como a energia se propaga. A ma-
téria atua no espaço-tempo, e o espaço-tempo atua na matéria. 
É esse ciclo de retroalimentação que torna a matemática da 
relatividade geral tão difícil. Para desenvolvê-la, Einstein teve 
de aprender e dominar um campo matemático então obscuro, 
chamado geometria não euclidiana — a matemática do espaço 
curvo. Nos dez anos de árdua batalha que levou para aper-
feiçoar a relatividade geral, Einstein teve de se envolver em 
repetidas rodadas de tentativas e erros, supondo as formas que 
a teoria poderia assumir, calculando as consequências de sua 
teoria provisória e questionando as próprias ideias.

Em situações ordinárias, as teorias de Newton fornecem 
uma boa aproximação — é por isso que demorou séculos para 
alguém perceber suas deficiências. Mas em regiões nas quais 
as velocidades são altas, ou a matéria e a energia altamente 
concentradas — e portanto a gravidade é forte —, não se pode 
confiar na teoria newtoniana.
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Stephen Hawking 15

Hoje a relatividade especial é utilizada em muitas áreas da 
física. Mas os contextos em que a relatividade geral é necessá-
ria para dar sentido às coisas são limitados. Os dois mais impor-
tantes têm a ver com buracos negros e as origens do universo. 
Durante décadas, ambos pareceram temas muito remotos e 
inacessíveis a experimentos. Pensava-se que o universo primor-
dial estava distante demais para estudos frutíferos, e o próprio 
Einstein descartou os buracos negros, considerando-os meras 
curiosidades matemáticas, não um fenômeno que realmente 
ocorre na natureza. Em consequência, no meio século que se 
seguiu ao artigo de Einstein de 1915, essas ideias foram basica-
mente ignoradas, e a relatividade geral foi relegada aos recessos 
silenciosos da ciência.

O que outros físicos pensavam não deteve Stephen. Na ver-
dade, seu primeiro texto foi um livro do qual ele foi coautor, 
The Large Scale Structure of Space-time [A estrutura em grande es-
cala do espaço-tempo], dedicado basicamente ao espaço curvo 
e à matemática que o descreve. Li uma boa parte desse livro 
na faculdade e o achei muito instigante, daqueles que não se 
consegue parar de ler, mas era preciso ler bem devagar. Podia 
demorar uma hora ou mais para digerir uma única página. 

Tanto os buracos negros quanto o universo primordial fasci-
navam Stephen, e ele adotou a física desses sistemas como sua 
principal área de pesquisa. Seu trabalho inicial teve uma enorme 
influência sobre outros e abriu caminho para reavivar a adorme-
cida teoria da relatividade geral. Mais tarde, suas descobertas so-
bre a interação entre a relatividade e a teoria quântica ajudaram a 
lançar o campo agora chamado de gravidade quântica.

Foi a essas ideias e fenômenos que Stephen dedicou sua vida. 
Demonstrou sua relevância e nunca deixou de explorá-los para 
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