
 

 

 
O livro das curiosidades 

Em A Penúltima Curiosidade, Roger Wagner e Andrew Briggs exploram como a ciência navega nas 
questões últimas da existência. 

 

A necessidade de compreender e dar sentido ao mundo é o que podemos chamar de “curiosidade 
última”, que está na raiz de todas as religiões. Tal curiosidade moldou e motivou o interesse 
científico, que poderia, portanto, ser descrito como a “penúltima curiosidade”.  

A Penúltima Curiosidade apresenta, por meio do texto e de ilustrações – das pinturas em 
cavernas, passando pelos grandes pensadores, até os gigantes da tecnologia –, como a curiosidade 
humana tem lutado para entender o universo e as relações entre ciência e religião ao longo dos 
séculos: a última e a penúltima curiosidades. 

O livro vem acompanhado de um belíssimo documentário em DVD, apresentado pelos autores, em 
uma verdadeira viagem pelo tempo, mostrando lugares, ilustrando e apontando fatos que 
moldaram a civilização, da pré-história à revolução científica dos dias atuais. 

A Penúltima Curiosidade é mais um volume da série Ciência e Fé Cristã, em parceria com a 
Associação Brasileira de Cristãos na Ciência (ABC2). 
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Sobre os autores 
 
Roger Wagner, artista e poeta inglês, foi descrito como o "melhor pintor religioso da Grã-
Bretanha". Graduado em literatura inglesa em Oxford, também estudou na Royal Academy School 
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of Art. Tanto o Ashmolean Museum em Oxford, quanto o The Fitzwilliam Museum em Cambridge 
contam com sua obra em suas coleções permanentes. Produziu vários livros de poemas ilustrados 
e traduções dos Salmos, e é professor na Escola de Arte Ruskin, em Oxford.  
 
Andrew Briggs foi eleito em 2002 como o primeiro titular da cátedra de nanomateriais da 
Universidade de Oxford. Tem mais de 540 publicações, a maioria em revistas indexadas 
internacionalmente, com mais de 7 mil citações. É licenciado em teologia pela Universidade de 
Cambridge. Atua no Conselho de Administração da Ian Ramsey Centre e como membro do 
Conselho Internacional de Consultores da Fundação John Templeton.  
-- 

 
O que disseram: 
 
A Penúltima Curiosidade é um relato fascinante de como a curiosidade humana tem lutado para 
entender o universo a partir de diferentes pontos de vista. Mostra em detalhes como as tensões 
entre ciência e religião foram debatidas com profundidade por mentes brilhantes durante séculos. 
– George Ellis, autor, com Stephen Hawking, de The Large Scale Structure of Space-Time 
 
Com originalidade impressionante, a obra expõe as perguntas mais profundas sobre a identidade e 
o propósito humanos. 
– Alister McGrath, professor da cátedra de ciência e religião, Universidade de Oxford 
 
O panorama de A Penúltima Curiosidade é magnífico, com histórias fascinantes sobre arte 
paleolítica, ciência islâmica, teologia medieval, mecânica quântica e uma série de tópicos entre 
elas. A escrita é espetacular [...] A história, a arte e a filosofia presentes neste livro lhe conferem 
um grande valor aos olhos de qualquer leitor sério. 
– Choice 
 
Eis aqui a excelência. A Penúltima Curiosidade mostra como é insaciável e criativa a curiosidade 
humana por entendimento e sentido, da pré-história ao presente. 
– Justin Welby, arcebispo de Cantuária 
 
É preciso perguntar se pode haver diálogo entre a ciência e a religião, se uma pode respeitar a 
outra e aceitar seus respectivos pontos de vista. Andrew Briggs e Roger Wagner demonstram que 
seguir esse caminho é não apenas possível, mas também enriquecedor. 
– Rolf Heuer, diretor-geral, CERN 


