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Paulo Rocha 
Concluir um percurso que vem de Aristóteles a Luís Archer 

 
D. Manuel Clemente 

Luís Archer, como todos sabemos, é um padre, um jesuíta português, 
um grande cientista, impulsionador do grande desenvolvimento dos estudos 
da genética e da microbiologia em Portugal, ao longo do século XX e 
presentemente no século XXI. 

Em Novembro último, com o reconhecimento geral, ganhou o prémio 
Manuel Antunes, um prémio da Conferência Episcopal Portuguesa, que 
todos os anos se destina a realçar uma grande figura das artes, das letras ou 
das ciências.   E porque é que é tão importante salientar isto?  Porque se trata, 
no caso do Padre Luís Archer, dum grande cientista internacionalmente 
reconhecido num campo muito específico e muito avançado da investigação 
científica contemporânea, que, ao mesmo tempo, é um homem que alia o 
rigor da ciência  com o rigor da existência, que não põe de parte o sentido 
último que as coisas têm de ter, quando aquilo que a investigação científica  
vai verificando no laboratório se repercute na vida da pessoa e da sociedade.  

 Mas, uma vez que este é o nosso último programa desta série, eu 
gostaria de fazer um breve percurso sobre a história das relações entre a 
Igreja e a Ciência. Se fizermos um brevíssimo relance do passado, para 
melhor perspectivarmos um futuro (tanto quanto isso se pode fazer), 
verificamos como, a pouco e pouco e duma maneira relativamente frágil, se 
foi desenvolvendo um tipo de pensamento que corresponde a uma 
abordagem da realidade que não é, nem empírica, nem poética, nem literária, 
nem filosófica, nem religiosa, mas que tem o seu campo próprio na 
verificação, na experimentação, na observação dos fenómenos e na 
descoberta de leis, que não serão tão duras como se julgaria no século XVII 
ou no século XVIII, mas que, apesar de tudo, constituem constantes que 
regem esses mesmos fenómenos e que, de alguma maneira, nos permitem 
não só repeti-los como aproveitá-los em termos tecnológicos.  

Verificamos, também, a importância que o desenvolvimento científico 
trouxe na sua repercussão tecnológica para responder a tantas carências da 
humanidade, quando não perde o sentido humanista, ou seja, do homem, 
pelo homem e para o homem.  E aqui, com certeza que as considerações de 
tipo humanístico e de tipo religioso, como sejam as cristãs, têm a sua 
relevância. 

Vimos como este percurso começou com os gregos, como depois teve 
uma certa deriva mais tecnológica, no tempo dos romanos, para depois 
sofrer um quase apagamento nos séculos da alta Idade Média, período em 
que o que restava da ciência antiga foi guardado ou nos mosteiros europeus 
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ou nos centros do mundo árabe. Mas, a partir do século XV e no século XVI, 
surge uma outra cosmografia e um outro entendimento do lugar da Terra no 
sistema solar e no próprio universo: esses mesmos estudos levam à 
descoberta científica de fenómenos, ao seu tratamento científico, desde o 
campo da fauna e da flora, ao campo do ar, dos gases, da electricidade, e 
respectivas aplicações. No século XIX, as coisas vêm a ganhar uma outra 
intensidade quando tocam o próprio homem e a compreensão da sua origem, 
a origem da espécie humana. Vimos no último programa como é que as 
contribuições do Padre Mendel, no campo da genética, e de Darwin, com a 
sua teoria sobre a origem das espécies, trouxeram, por um lado, dados novos 
e, por outro, também novos problemas acerca da originalidade do homem e 
do fenómeno humano.  E nós, ao utilizarmos esta expressão «fenómeno 
humano», já estamos muito próximos, estamos mesmo dentro do 
pensamento dum grande cientista e padre jesuíta que viveu na primeira 
metade do século XX (toda a gente já percebeu que estou a referir-me a 
Teilhard de Chardin).  Teilhard de Chardin começou pelo estudo dos fósseis, 
dos hominídeos, da paleontologia, descobre o Sinantropo, o pré-homem, o 
hominídeo da China, e, a partir daí, esses estudos vão levar à compreensão 
científica de como aparece o homem no decurso desta evolução, como é que 
o fenómeno se pode chamar propriamente humano, com esse salto para o 
campo da compreensão, do conhecimento, da noosfera, como ele dizia. 

Teilhard de Chardin morre em meados do século XX e, 
surpreendentemente, nos anos 90, o Papa João Paulo II pronuncia-se acerca 
da evolução duma maneira muito coincidente com aquilo que, 40 anos antes, 
Teilhard de Chardin havia dito, afirmando que há um suporte evolutivo no 
que diz respeito à biologia humana, mas que o homem representa um salto 
qualitativo, uma absoluta novidade nessa evolução, com as suas 
manifestações no campo do pensamento e da arte, e que há uma dignidade 
muito própria neste último momento da criação, que é exactamente o 
momento da aparição do homem.  Portanto, sem estar a recuperar o texto 
bíblico do Génesis como uma ciência (que não era nem pretendia ser), 
compreende-se que a sua mensagem é, afinal,  a novidade da criação do 
homem como o topo da criação, mesmo que tenha como suporte essa 
evolução biológica milenária e arquimilenária.  

E é dentro desta linha da novidade do homem, deste sentido 
humanista que a Ciência e o desenvolvimento científico devem ter, que eu 
gostava de terminar esta série de programas, com um texto do Padre Luís 
Archer, texto que considero muito interessante, até de um ponto de vista 
literário. Como nós sabemos, e eu volto a sublinhar, o padre Luís Archer é 
uma grande figura da ciência portuguesa contemporânea, e este texto, que eu 
peço agora ao Paulo Rocha que leia, foi escrito já há alguns anos. 
 
Paulo Rocha (lendo um texto do Padre Luís Archer) 

«A amplificação cristã do paradigma evolucionista introduz-lhe, como factor 
selectivo, um elemento tão imerecível e tão inatingível pela luta que se apresenta 
como dom gratuito; e se este é recebido, inverte-se o sentido da luta e da vitória, não é 
já sobre os outros mas sobre si próprio, os que vencem já não são os que lutam pelo 
domínio mas os que lutam pela fraternidade e pela justiça.  A vitória final não está na 
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conquista, em concorrência, mas na solidariedade universal.  Em vez da 
racionalidade da dominação, está a lógica do serviço.  Os últimos são os primeiros e o 
maior no reino dos céus é o que serve. Seleccionada não é já a tecnologia da 
manipulação e da posse, mas a tecnologia da libertação, os mais adaptados ao novo 
reino são os que receberam um espírito que domina o seu próprio instinto de 
dominação.» 
 
D. Manuel Clemente 

Ora, isso dito por um dos grandes cientistas portugueses e europeus 
da actualidade é extremamente interessante, porque é certo que há uma 
relativa integração de cada um de nós neste imenso mundo da natureza, que 
é um mundo da necessidade, em que tudo se passa duma maneira bastante 
regular, imediata e interesseira, orientada para a pura sobrevivência de cada 
espécie. Porém, quando nós encontramos o homem, quando nos 
aproximamos desta realidade absolutamente nova, nós começamos a 
encontrar o campo da gratuidade e da generosidade, uma realidade que já se 
manifesta duma forma menos inexorável e muito mais gratuita.  E acho que 
este texto é a melhor maneira de nós concluirmos este percurso sobre as 
relações entre a Igreja e a Ciência, em que nada nega nada, mas em que tudo 
afirma tudo: há uma abordagem científica da realidade, mas aí mesmo se 
detecta a especificidade do homem como o princípio e o fim para o qual tudo 
o que terrenamente se possa equacionar existe também, para benefício do 
homem, a obra prima da criação.  Nesse grande sentido da existência e da 
fraternidade, tudo se conjuga, a religião e a ciência conjugam-se, sem se 
confundirem. 
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