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Não é talvez demasiado ousado afirmar que O Fenómeno Humano (1938-1940) é a obra de Teilhard de 
Chardin que melhor exprime o seu pensamento da maturidade. Só se lhe pode comparar, para o mesmo efeito, O 
Grupo Zoológico Humano (também intitulado O Lugar do Homem na Natureza). É, por isso, importante, para 
uma tentativa de análise sintética do pensamento de Teilhard, compreender e evidenciar as grandes linhas da 
construção erigida pelo pensador nessas obras, e particularmente na primeira. 

Devemos distinguir entre o Teilhard de Chardin cientista e o Teilhard de Chardin pensador. O Teilhard de 
Chardin que se tornou famoso foi o pensador e não o cientista. Se Teilhard tivesse sido apenas o reputado 
cientista que com justiça foi, não estaríamos hoje, seguramente, a comemorar o 1.° centenário do seu 
nascimento. Teilhard foi um naturalista, como sabemos. Porém, de resto na linha dos grandes naturalistas do 
século XIX, não se limitou a aprender e a fazer «História Natural», mas fez realmente «Filosofia da Natureza». 

Aceitaria ele estas afirmações? Eis como começa O Fenómeno Humano: «Para ser correctamente 
compreendido, o livro que aqui apresento tem de ser lido, não como uma obra de metafísica, muito menos ainda 
como uma espécie de ensaio teológico, mas única e exclusivamente como uma dissertação científica.»1 Teilhard 
diz, pois, que O Fenómeno Humano não é um livro de filosofia, e menos ainda um livro de teologia. É, ou pelo 
menos pretende ser, «uma dissertação científica». Ora uma dissertação científica tem uma característica dupla: é 
um discurso científico, mas quer ser um discurso científico novo. Qual será a novidade do discurso científico de 
Teilhard, na mencionada obra? O de intentar dar «nada mais que o Fenómeno», mas «o Fenómeno inteiro».2 
Teilhard empregará, talvez, o termo «fenómeno» com um rigor insuficiente para o filósofo. Mas aceitemos o 
uso que dele faz. Ir além do Fenómeno seria, para Teilhard, pretender alcançar uma explicação do Mundo e do 
Homem. Manter-se nos limites do Fenómeno será, apenas, pretender fornecer uma introdução a uma explicação 
do Mundo e do Homem. Vemos, de qualquer modo, que o mínimo fenomenológico de Teilhard não se confina 
aos domínios do descritivo, mas é já uma introdução ao explicativo. O cientista respeitador dos limites do 
fenomenal é, para Teilhard de Chardin, um cientista reflexivo. Ele representa já um primeiro movimento em 
direcção à filosofia e à teologia. Por isso ele escreve: «Bem entendido, para além desta primeira reflexão do 
cientista, fica livre um lugar, essencial e hiante, para as reflexões mais avançadas do filósofo e do teólogo.»* 
Porém, Teilhard quer dar «o Fenómeno inteiro, também». Reparemos que Teilhard diz o Fenómeno, com artigo 
definido e com maiúscula. De que Fenómeno fala? Não, obviamente, deste ou daquele fenómeno particular, dos 
inumeráveis fenómenos que se oferecem incessantemente à atenção e à análise do cientista. Ele fala do Fenómeno 
de que são emergências particulares e momentâneas os fenómenos. Ele fala do Fenómeno total, do Fenómeno 
como um Todo; ele fala do Todo fenomenal, do Todo que se manifesta em fenómenos mas se manifesta também 
como o Fenómeno. A sua visão não é a que se situa «dentro de um campo limitado de observação»,4 mas «uma 
visão alargada ao Todo».5 É por este carácter totalizante da sua visão que os seus pontos de vista parecem 
sugerir «a aparência de uma filosofia».6 Teilhard acha isso natural: «Como acontece com os meridianos ao 
aproximarem-se do pólo, a Ciência, a Filosofia e a Religião convergem necessariamente nas vizinhanças do 
Todo.»7 Convergem, mas não se confundem. Ao querer dar o Fenómeno inteiro, a Ciência torna-se Hiperciência, mas 
não ainda Filosofia. Como diz Teilhard, «esta Hiperfísica não é ainda uma Metafísica».8 Ele não quer dar uma 
interpretação filosófica, ou teológica, geral do Universo, mas mais modestamente «uma interpretação científica 
geral do Universo».9 É um conhecimento hipotético à medida do Fenómeno inteiro que Teilhard de Chardin 
procura alcançar em O Fenómeno Humano. Conseguirá manter-se, realmente, nos limites da Hiperciência, ou 
mergulhará a pique, voluntária ou involuntariamente, no oceano da Filosofia e da Religião? Registemos, para 
começar, a sua pretensão. Ela é muito diferente da de Leonardo Coimbra, que expressamente pretendeu sempre 
fazer Filosofia: uma Filosofia sempre inclusiva da Ciência, e talvez sempre conclusiva em Religião. 

Diz Teilhard no «Prólogo» de O Fenómeno Humano: «Chegou o momento de reconhecer que uma 
interpretação, mesmo positiva, do Universo deve, para ser satisfatória, abranger tanto o «dentro» como o «fora» 
das Coisas — tanto o Espírito como a Matéria. A verdadeira Física é aquela que conseguir um dia integrar o 
Homem total numa representação coerente do Mundo.»10 

O grande anseio de Teilhard de Chardin é conhecer e compreender o Homem e o lugar que ele ocupa no 
Cosmos. Acontece que Teilhard quer ver, conhecer e compreender cientificamente, É isso possível se a 



Realidade a que o Homem pertence for investigada e interpretada apenas em termos de exterioridade? É 
possível compreender o cerne do Homem, e o cerne de uma Realidade que inclui o Homem como sua 
floração, se o olhar da nossa inteligência não se orientar decididamente para o interior, para o dentro, da 
Realidade? O olhar de Teilhard é esse: um olhar que penetra a superfície do Fenómeno e se dirige para o 
centro do Fenómeno, para o Embrião de toda a Realidade. Ê aí que ele quer chegar, para daí partir com o 
próprio movimento do Fenómeno e vê-lo então a ser, a tactear, a avançar, a crescer, até chegar ao Homem: ao 
Homem não já «centro estático do Mundo — como ele se julgou durante muito tempo; mas eixo e flecha da 
Evolução — o que é muito mais belo».11 Esta é a «fenomenologia» de Teilhard de Chardin, diferente da de 
Husserl como diferente da vivência bergsoniana da «durée», e no entanto com alguma semelhança com ambas. É 
por isso que Teilhard começa por nos falar do «Estofo do Universo»: do Estofo do Universo, «resíduo último 
das análises cada vez mais aprofundadas da Ciência».12 É a physis, a substância primordial dos milesianos, o 
ápeiron de Anaximandro. É a Matéria, se esta for entendida como a Mater, como Mãe cósmica. 

«Isso», seja o que for, cresce a partir de dentro. «Isso» tem, pois, um «Dentro»: «As coisas têm o seu 
interior, o seu «quanto a si», poder-se-ia dizer.»13 Não é possível negar no Homem a existência de um «interior», 
a existência do «dentro». Ora isto é, na verdade, «o bastante para que, num grau ou noutro, este «interior» se 
imponha como existente, por toda a parte e desde sempre, na Natureza».14 É a destruição da concepção clássica 
da Matéria, de resto já verdadeiramente assumida, deve dizer-se, por um materialista tão primário e tão obstinado 
como Ernst Haeckel. Teilhard é claro: «Numa perspectiva coerente do Mundo, a Vida supõe inevitavelmente, e 
a perder de vista antes dela, a Pré-Vida.»15 Mas o que é a Pré-Vida, sendo assim? Tem de ser já a Vida latente 
antes da Vida patente. A Matéria de Teilhard é, desde sempre, porque intrinsecamente, animada. Com isto se 
relaciona intimamente o problema da Energia. «Sem dúvida alguma, a Energia material e a Energia espiritual 
sustentam-se mutuamente e prolongam-se por meio de qualquer coisa. Bem no fundo, de qualquer maneira, não 
deve haver, a actuar no Mundo, senão uma só e única Energia.»16 Nós temos, no entanto, a experiência de 
duas: a física e a psíquica, a que respeita ao «fora» e a que respeita ao «dentro» das coisas. Teilhard resolve o 
problema dando prevalência à energia psíquica sobre a energia física. Diz: «Essencialmente, assim a 
admitiremos, qualquer energia é de natureza psíquica.»17 Sim. Mas há que relacionar agora a energia do «fora» 
com esta energia fundamental do «dentro». Teilhard explica assim: «Em cada elemento «particular», esta 
energia fundamental divide-se em duas componentes distintas: uma energia tangencial, que torna o elemento 
solidário de todos os elementos da mesma ordem (isto é, da mesma complexidade e da mesma «centreidade») que 
ele mesmo no Universo; e uma energia radial, que o atrai na direcção de um estado cada vez mais complexo e 
centrado, para a frente.»18 A energia fundamental, e única, é ao mesmo tempo o princípio da inércia — e 
assegura a ligação das coisas — e o princípio da evolução — e assegura o crescimento das coisas. A ligação das 
coisas é, no limite, a ligação universal das coisas, o Cosmos. O crescimento das coisas é, no limite, a evolução 
do Cosmos, e é a Cosmogénese. Mas há então uma Unidade Plena do Cosmos e um pólo superior do Mundo 
— «o ponto ómega».19 

Nesse movimento em direcção a essa Unidade e a esse Pólo o que aparece a seguir é a Vida. Teilhard segue 
depois, pari passu, o desenvolvimento da Vida, desde a célula até ao Homem. Ele vê que «a Vida nasceu e 
propagou-se sobre a Terra como uma pulsação solitária».20 Como procede para a compreender? Procurando 
acompanhar a propagação desta onda única «até ao Homem, e, se for possível, para além do Homem».21 Assim 
faz, reconstruindo «a árvore da Vida». É a realidade da Evolução, da Biogénese. Como ele escreve, «para abalar 
agora a nossa convicção da realidade de uma Biogénese, seria preciso minar toda a estrutura do mundo a 
desenraizar a Árvore da Vida».22 Há uma evolução. É ela dirigida? Como sabemos, Teilhard conclui que sim. 
Mas para isso tem de encontrar «o fio de Ariadne», porque o labirinto da Vida é ainda mais complexo que o da 
Creta minóica. Encontra-o? Sim. Esse fio é a Consciência. A Vida é o movimento ascensional da Consciência. O 
movimento «expansional» da Vida é o movimento ascensional da Consciência. Desde o fundo mais fundo do 
Cosmos, desde o fundo mais fundo da Vida, «algo passa e cresce sem cessar, aos empuxões, no mesmo sentido»: 
é a Consciência.28 «Doravante, o eixo da Geogénese passa e prolonga-se pela Biogénese. E esta exprime-se afinal 
de contas numa Psicogénese.»24 E o Homem? O Homem ainda aí vem, mas vem aí. Vem aí no ramo principal da 
Árvore da Vida que é o dos Mamíferos, no ramo principal dos Mamíferos que é o dos Primatas, quer dizer, o 
dos cérebro-manuais, que são a flecha do ramo dos Mamíferos. Vem aí nos Antropóides, o próprio rebento que 
termina a flecha dos Primatas. E como chega? Chega com uma novidade extraordinária: a Consciência reflexiva, 
o Pensamento. É a Noosfera, culminando, coroando, envolvendo a Biosfera. É o Homem, «o mais misterioso 
e o mais desconcertante dos objectos com que a Ciência depara».25 É a partir da Noosfera que se põe o 
problema da pessoa. Só há pessoa, pois, onde há Reflexão. E o que é a Reflexão? «Do ponto de vista 
experimental, que é o nosso — diz Teilhard —, a Reflexão, como a própria palavra o indica, é o poder adquirido 
por uma consciência de se dobrar sobre si mesma e de tomar posse de si mesma como de um objecto dotado da 
sua própria consistência e do seu próprio valor: já não só conhecer — mas conhecer-se a si próprio; já não só 



saber — mas saber que se sabe.»26 Só o homem é pessoa, porque só o homem é reflexivo. «Bem entendido, o 
animal sabe. Mas, com toda a certeza, não sabe que sabe.»21 Há, pois, um domínio do Real —e que domínio! — que 
lhe é vedado. Entre nós e o animal abre-se o abismo da Reflexão. No movimento cosmogenésico só com o 
homem aparece o «Eu». Como persiste, como se aguenta, como não se aniquila na voragem cósmica tão 
delicada realidade? O «Eu» só se aguenta «tornando-se cada vez mais ele mesmo, na medida em que torna todo 
o resto ele próprio».28 O destino do Pensamento é impregnar de Pensamento toda a Realidade. O destino da 
Pessoa é personalizar personalizando-se, e personalizar-se personalizando. Emergente do âmago da Matéria, o 
movimento do Homem é para a Transmaterialização integral do Cosmos. Nas palavras de Teilhard, «com o 
aparecimento do reflexivo (...) tudo muda».29 No Cosmos aparece o «alguém»: «Após o grão de matéria, após o 
grão de Vida, eis o grão de Pensamento enfim constituído.»80 E que infinidade de grãos de pensamento! Que 
milagre da multiplicação das consciências reflexivas, das pessoas individuais! Que explosão da Consciência em 
inumeráveis consciências de si! É «o Pensamento a fazer-se Número para consquistar todo o espaço habitável, 
acima de qualquer outra forma de Vida».31 É «o Espírito a tecer e a desdobrar os véus da Noosfera».32 É a 
multiplicação e a expansão organizada do Homem. Há aqui um duplo movimento: de personalização do indivíduo 
e de hominização da espécie inteira; de personalização do indivíduo pela hominização da espécie inteira. 
Claro que a personalização individual é, ela própria, hominização; como a hominização da espécie é, ela 
própria, personalização. Há uma hominização do indivíduo e há uma personalização da humanidade. Isto é 
importante que se compreenda para se reconstituir correctamente a doutrina teilhardiana da pessoa. A hominização 
é, antes de tudo, «o salto individual, instantâneo, do instinto para o pensamento».33 Neste sentido, a personalidade é 
um fenómeno humano individual. Mas a hominização é também, «num sentido mais lato, a espiritualização 
filética, progressiva, na Civilização humana, de todas as forças contidas na Animalidade».34 Há, pois, uma intrínseca 
solidariedade entre a personalização individual e a personalização específica. É a alegoria teilhardiana da caverna: 
a plenitude pessoal só é possível na comunhão das plenitudes pessoais. E isso não tem que ver apenas com o 
Homem, mas com tudo. «Quando, pela primeira vez, num ser vivo, o instinto se avistou no espelho de si próprio, 
o Mundo inteiro deu um passo»,35 uma nova Idade começou.88 

Teilhard analisa, com minúcia científica, a noogénese, ou seja, o processo de hominização do homem. Não me 
ocupará aqui a explicitação desse processo, por desnecessário ao meu propósito. O que interessa é desenhar a 
curva ampla do pensamento de Teilhard em O Fenómeno Humano, SL fim de nessa curva se apreender o próprio 
movimento gerador da síntese teilhardiana. Nesse lento e progressivo desenvolvimento do Homem encontra 
Teilhard, a dado ponto, o Ocidente, Tem de reconhecer-se, diz Teilhard, que «durante os tempos históricos, o 
eixo principal da Antropogénese passou pelo Ocidente».37 «Zona ardente de crescimento e de refundição 
universal» — assim chama Teilhard ao Ocidente. «Na verdade — insiste —, à roda do Mediterrâneo, no decurso 
dos últimos seis mil anos, germinou uma Neo-Humanidade que acaba, precisamente neste momento, de absorver 
os últimos vestígios do mosaico neolítico.»38 Somos chegados, como se vê, ao Homem que somos. E que Homem 
somos? O que desponta numa nova camada, «a mais densa de todas, sobre a Noosfera».39 Todos os povos do 
mundo, «para permanecerem humanos ou para mais humanos se tornarem, são levados a formular, nos próprios 
termos com que o Ocidente chegou a concebê-los, as esperanças e os problemas da Terra moderna».40 Ou seja: o 
sol do novo Mundo é ainda ocidental. 

Estamos numa viragem histórica, numa «viragem profunda do Mundo».41 Estamos vivendo um processo de 
profundas mudanças: mudanças económicas, industriais, sociais. «Passamos neste momento por uma mudança 
de Idade.»*2 É a Idade da Indústria, do Petróleo, da Electricidade, do Átomo, da Máquina, das grandes 
colectividades, da Ciência... Avançamos para o Futuro e, diga-se já, para o cumprimento do nosso Destino. 
«Houve Homens para ver as nossas primeiras origens. Haverá Homens para assistir às grandes cenas do Fim.»43 
Assistir, ver, ser: ter consciência, e ter consciência da consciência. O Homem, como disse Julian Huxley, não é 
mais do que a Evolução que se tornou consciente de si mesma.44 Não é mais. Mas é isso. E o que é ser isso? Todo 
o esforço de Teilhard pela incorporação do Pensamento no fluxo orgânico do Espaço-Tempo o levou a ter de 
conceder ao Pensamento, nesse processo, o primeiro lugar. Se a Cosmogénese é extensiva ao Espírito, então 
temos de encarar de frente a realidade da Noogénese. O Pensamento não é em Teilhard, como o foi para o 
materialismo do século XIX dos Molleschott, dos Buchner, dos Vogt, dos Haeckel, dos Le Dantec, uma 
anomalia ou um epifenómeno cósmico. Para Teilhard de Chardin a Evolução é «tão redutível e identificável a 
uma marcha para o pensamento que o movimento na nossa alma é a expressão e a medida dos próprios 
progressos da Evolução».45 Leonardo Coimbra escreveu, no prefácio de O Pensamento Críacionista (1915): 
«Para nós, mais do que para qualquer outro, toda a realidade é pensamento.»46 O parentesco entre os dois 
pensadores é evidente, ainda que seja possível distinguir entre um Leonardo que põe a realidade como 
pensamento e um Teilhard que põe o pensamento como realidade. Mas é certo que um fala como filósofo, e é 
da filosofia que vê e justifica a ciência e a própria Realidade; enquanto o outro fala como «hipercientista», 
que vê e explica a Realidade e também a filosofia e a teologia. 



Leonardo perguntava, em A Alegria, a Dor e a Graça: «Para onde vão as almas?». A interrogação de 
Teilhard é esta: Para onde vai o Cosmos, para onde vai o Homem? Qual é o termo do Pensamento? Haverá um 
termo para o Pensamento? «Mas não será isso o limite superior, ainda inimaginável, de uma série convergente a 
propagar-se interminamente para cima?»47 Não será o termo do Pensamento «precisamente o não ter termo 
nenhum»?68 Teilhard conclui, «hipercientificamente», que o Homem se move para «algo de interminamente e de 
indestrutivelmente novo, para algo de «absoluto».49 «Para onde vão as almas?»—perguntava obsessivamente 
Leonardo. A Dor humana mais funda está toda nessa pergunta, que é a pergunta não já pelo Ser, mas pelo 
sentido da Vida e do Ser. Teilhard confronta-se com o mesmo problema: «Ou a Natureza se fecha às nossas 
exigências de futuro; e então o Pensamento, fruto de milhões de anos de esforço, asfixia, nado-morto, num 
Universo absurdo que se aborta a si mesmo; ou existe uma saída — uma sobre alma acima das nossas almas.»50 
Uma saída. Para onde dará, para onde terá de dar — hipercientificamente falando — uma tal saída? Ela «tem de 
dar sem restrição— diz Teilhard — para espaços psíquicos ilimitados, num Universo em que possamos cegamente 
fiar-nos».51 Tem de dar: resposta afirmativa e plenamente optimista, portanto. Tal como o fora muito antes a de 
Leonardo Coimbra. Há um eco de Leonardo Coimbra nestas palavras de Teilhard de Chardin: «No fundo, a 
melhor garantia de que uma coisa há-de acontecer é que ela nos surja vitalmente necessária.»52 Há, pois, «para 
nós, no futuro, sob qualquer forma, pelo menos colectiva, não só sobrevivência, mas sobrevida».52. Pelo menos 
colectiva: observemos atentamente estas palavras. Também Leonardo Coimbra se confrontou com o problema da 
sobrevida, da imortalidade do Homem. Do Homem, ou de cada homem? Do Pensamento, ou de cada núcleo pessoal 
de pensamento? Um e outro, Leonardo e Teilhard, vão afirmar a imortalidade, ou sobrevida, de núcleos 
pessoais de pensamento, das almas. Mas Leonardo ultrapassou rapidamente as dificuldades e as dúvidas. 
Teilhard foi mais lento, o que não é uma diferença sem significado. Há uma sensibilidade muito maior à pessoa 
individual em Leonardo Coimbra que em Teilhard de Chardin. Leonardo vê, por íntima tendência, o colectivo 
como expressão do individual. Teilhard, por oposta íntima tendência, vê o individual como expressão do 
colectivo e do global. 

A Evolução é Ascensão de Consciência. A Ascensão de Consciência é Efeito de União.54 «A Saída do 
Mundo, as portas do Futuro, a entrada no Super-Humano, não se abrem para diante a alguns privilegiados 
apenas, nem a um só povo eleito entre todos os povos! Elas não cederão senão a um empurrão de todos juntos, 
numa direcção em que todos juntos se podem reunir e completar numa renovação espiritual da Terra.»55 

Essa renovação espiritual da Terra passa pela «unanimidade» do Homem. Há uma preocupação anti-
individualista de Teilhard de Chardin. Ou melhor: há uma preocupação trans-individualista de Teilhard de 
Chardin. Ele vê uma Terra coberta de miríades de grãos de Pensamento, mas vê-a também a caminhar para ser 
envolvida «num único invólucro pensante até formar apenas, funcionalmente, um único e vasto Grão de 
pensamento, à escala sideral».56 A Humanidade é vista por Teilhard, num futuro que começa já no nosso 
presente, como «uma colectividade harmonizada das consciências, equivalente a uma espécie de 
superconsciência».57 Esta visão é um visionamento «científico», uma imaginação científica, É a «Tomada em 
massa (...) da Humanidade: povos e civilizações chegados a tal grau, quer de contacto periférico, quer de 
interdependência económica, quer de comunhão psíquica, que já não podem crescer senão interpenetrando-se».58 O 
que ao Homem falta agora, mas para que ele se dirige, é a «edificação unânime de um Espírito da Terra».59 Eis o 
próximo e novo domínio de expansão psíquica: a totalização interior do Mundo sobre si mesmo, a 
unanimização do Homem, da Terra e do Cosmos. 

É evidente para todos os que reflectem sobre o pensamento de Teilhard de Chardin que atravessa o seu 
pensamento a tentação e o perigo da dissolução do individual humano na massa humana. Não pode a 
Colectivização para que esse pensamento aponta tão vigorosamente, como um momento necessário (no duplo 
sentido, moral e lógico, do termo) da evolução humana e cósmica, traduzir-se na despersonalização ou 
impersonalização da pessoa humana, em nome e em benefício de uma visionada pessoa da Humanidade? 
Teilhard teve, assim o creio, consciência da tentação e do perigo, e esforçou-se por evitá-los. Em seu entender, 
a Colectivização não é uma diminuição das consciências humanas individuais, mas uma sua desmedida 
potenciação. Além do Colectivo não ficará o Impessoal, mas o Hiperpessoal. Teilhard condena, explicitamente, 
duas falsas unanimizações, duas pretensas totalizações da Humanidade: o Nacional-Socialismo e o que 
podemos chamar o Internacional-Socialismo. Ele considera o Comunismo e o Nacional-Socialismo como dois 
exemplos de capacidade de organização das grandes massas humanas típicas do nosso tempo. Mas toda essa 
capacidade de organização das massas escraviza em vez de libertar. Diz o próprio Teilhard: «"O Milhão de 
homens" (...) cientificamente reunidos. O Milhão de homens dispostos em quincôncios, nas paradas. O Milhão 
de homens estandardizados na fábrica. O Milhão de homens motorizados... E tudo isto para desembocar apenas, 
com o Comunismo e o Nacional-Socialismo, no mais espantoso dos acorrentamentos. O cristal em vez da célula. A 
termiteira em vez da Fraternidade. Em vez do surto esperado da consciência, a mecanização que emerge 
inevitavelmente, ao que parece, da totalização...»60 Teilhard de Chardin não confunde, pois, a totalização da 



Humanidade com a totalitarização da Humanidade. Esta conclusão, que se extrai de O Fenómeno Humano, 
extrai-se igualmente de O Lugar do Homem na Natureza (1949). A linha, desenhada nesta obra com toda a clareza, 
do pensamento de Teilhard de Chardin, é a que rapidamente tentarei expor. A compreensão do Fenómeno 
Humano exige que se situe o Homem na Vida e a Vida na Matéria. A vida emerge da Matéria e o Homem 
emerge da Vida. A Cosmogénese e a Biogénese são um movimento irreversível de expansão da Consciência. O 
Homem é um acontecimento totalmente novo no desenvolvimento da Biosfera: a Hominização é uma mutação 
semelhante a todas as outras apenas na aparência, pois na realidade é uma mutação diferente de todas as outras 
nos seus desenvolvimentos. A formação do Homem é a formação do Pensamento reflexivo: é a formação da 
Noosfera, ou Noogénese. São dois os grandes momentos noogenésicos: o primeiro é a socialização de expansão, 
na qual ocorreu o povoamento da Terra, o aparecimento e desenvolvimento da Civilização, bem como o processo 
de individuação; o segundo é a socialização de compressão, no limiar da qual nos encontramos, e que se orienta 
imparavelmente para a Totalização e a Personalização. A fase «expansional» de Socialização é a que acaba de se 
fechar. «A partir de agora, isto é, desde que a Hominização entrou na sua fase de convergência (mas esta fase 
pode durar milhões de anos!), torna-se claro que, ao contrário, só por um efeito de síntese, isto é, por 
Personalização, podemos salvar o que se oculta de verdadeiramente sagrado no nosso egoísmo.»61 Até agora, 
o centro extremo de cada um de nós achou-se no termo de uma trajectória solitária e divergente. Ele tende 
agora para coincidir, sem se confundir,« com o ponto de confluência de uma Multidão humana tensa, reflectida, e 
unanimizada, livremente sobre si mesma».62 A Humanidade converge para um ponto de encontro do Universo 
chegado ao limite de centração com «um outro Centro ainda mais profundo — Centro auto-subsistente e 
Princípio absolutamente último, de irreversibilidade e de personalização: o único ponto verdadeiramente 
Ómega».63 Neste ponto cada homem atingirá a plenitude da sua individualidade e a Humanidade a plenitude 
da sua unanimidade.Entre cada homem e a Humanidade não há contradição, mas o mais forte, o mais intenso 
e o mais secreto laço. A Evolução culmina no problema e na realidade de Deus: de Deus presente antes do 
princípio e depois do fim; de Deus presente em todo o processo evolutivo. E nem o Homem, nem os homens, 
se dissolvem n'Ele, pois é n'Ele, bem ao contrário, que se resolvem. 

Vemos, pois, como também O Lugar do Homem na Natureza se orienta para uma visão crescentemente 
personalizante do Homem, e de modo algum para uma visão despersonalizante, ou impersonalizante, do Homem. 
Em O Fenómeno Humano escreve Teilhard: «Longe de se excluírem, o Universo e o Pessoal (quer dizer, o 
«Centrado») crescem no mesmo sentido e culminam um no outro ao mesmo tempo. 

«É, pois, um erro procurar do lado do Impessoal os prolongamentos do nosso ser e da Noosfera.»64 
Culminando o seu pensamento sobre a Pessoa e a Personalização, escreve Teilhard: «O Universal-Futuro só 
poderá ser algo de hiperpessoal — no ponto Ómega.»65 A Personalização é, pois, sem margem para dúvidas, a 
plenificação da Pessoa. E não há também margem para dúvidas sobre a conservação de todas as pessoas. Nas 
palavras do próprio Teilhard, «a concentração de um Universo consciente seria impensável se, ao mesmo tempo 
que todo o Consciente, ela não reunisse em si mesma todas as Consciências, permanecendo cada uma destas 
consciente de si própria no termo da operação — e até, o que é preciso bem compreender, tomando-se cada uma 
tanto mais ela própria, e portanto» mais distinta das outras, quanto mais destas se aproxima em ómega».66 É uma 
grande lei cósmica que a União não dissolve, mas diferencia. A convergência para Ómega não só conserva, 
como exalta, as consciências que convergem. Ómega não anula os elementos que nele confluem. Pelo contrário, 
em Ómega «a personalização do Todo e as personalizações elementares atingem o máximo, sem mescla e 
simultaneamente, sob a influência de um foco de união supremamente autónomo».67 Convém referir, de 
passagem, que Teilhard de Chardin, como bem assinalou Claude Cuénot, não confunde, antes expressamente 
distingue, individualidade e personalidade. A explicitação desta distinção ajuda-nos a compreender o pensamento 
de Teilhard sobre a pessoa. «O termo de nós próprios — diz —, o cúmulo da nossa originalidade, não é a nossa 
individualidade — é a nossa pessoa; e esta, em razão da estrutura evolutiva do Mundo, não a podemos encontrar 
senão unindo-nos.»68 

Teilhard tem, como Leonardo, o vivo sentimento da socialidade cósmica. Um e outro têm que se pôr, 
naturalmente, o problema do princípio cósmico da ligação entre as coisas. Um e outro têm que se pôr, por 
conseguinte, o problema do Amor. Nenhum deles confunde o Amor com o Sexo, embora ambos reconheçam 
no Sexo um profundo significado cósmico. O Amor tem que ver, em Teilhard como em Leonardo, com o 
Espírito. «O Amor — escreve Teilhard — sob todos os seus matizes não é mais nem menos que o sinal mais 
ou menos directo marcado no âmago do elemento pela Convergência psíquica do Universo sobre si próprio.»69 O 
que move o movimento é, assim, o Amor. A expansão e ascensão da Consciência é, assim, a expansão e 
ascensão do Amor. Mas o que o Amor ama não é algo, mas alguém. É necessário que o Amor cósmico tenha 
no topo do Mundo a infalível realidade do Supremo Amante e do Supremo Amável. O Amor é a prova de fogo 
do personalismo de Teilhard de Chardin. Porque o Amor intensifica a pessoa do amador na exacta medida em 
que prova a existência do amado. Existência viva e real, acentue-se. Uma Noosfera actual e real, que é uma 



Noosfera possuída pelo Amor, exige a correspondência actual e real de um Centro. Aqui e agora, «para ser 
supremamente atractivo, Ómega deve estar já supremamente presente».70 O eterno impregna o tempo, o além 
está aqui. O Fim do Mundo está já no Mundo, sem que o Mundo deixe de se dirigir para o seu Fim, que é a 
sua transfiguração. Fim do Mundo que é «inimaginável». Mas que tem de ser a espiritualização total do Cosmos. 
«O fim do Mundo: inversão de equilíbrio, que desprende o Espírito, enfim completo, da sua matriz material, 
para fazer repousar doravante, com todo o seu peso, sobre Deus-Ómega.»71 

Procurámos pintar, com rápidas pinceladas, um amplo fresco do pensamento de Teilhard de Chardin em O 
Fenómeno Humano, Dêmos a palavra ao próprio pensador para ele nos fazer a sua síntese: «Para dar um lugar 
ao Pensamento no Mundo, foi-me preciso interiorizar a Matéria; imaginar uma energética do Espírito; 
conceber, ao invés da Entropia, uma Noogénese ascendente; dar um sentido, uma flecha e pontos críticos à 
Evolução; fazer que todas as coisas se inflictam finalmente em Alguém.»72 No termo, pois, a Pessoa Absoluta. 
Mas o Universo que a ela chega é o da pessoa humana. Porque «capaz de conter a pessoa humana, só pode haver 
um Universo irreversivelmente personalizante».73 Entendamos bem: personalizante; irreversivelmente 
personalizante. A palavra derradeira de Teilhard é de um optimismo personalista sem a sombra de um 
estremecimento ou de uma dúvida. 

Falta a Teilhard dar um passo: o que leva do* Fenómeno Humano ao Fenómeno Cristão. Ómega é, no fim 
de contas, Cristo. O Mundo é convergente e é para Cristo que ele converge. A Cristogénese de S. Paulo e de 
S. João é o prolongamento da Noogénese, em que, para a nossa experiência, culmina a Cosmogénese. A 
Hiperciência que Teilhard anunciou resolve-se, pois, numa Cristologia. O hilozoísmo inicial de Teilhard é já, 
como agora vemos, a presença cristogenésica no próprio Estofo do Universo. O Universo é supremamente 
pessoal desde o início. O Universo é, desde o início, a encarnação de Cristo. 
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