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Na medida mesma em que comemorar deve constituir um tempo 
especialmente votado para a maior interiorização de uma vida e de uma obra, 
cabe-nos a responsabilidade de aproveitá-lo como momento privilegiado para 
argumentos em favor de um maior espírito crítico. 

Numa conjuntura onde a crise modernista crispava as fronteiras entre 
«crença e ciência, Teilhard de Chardin exigiu de si a capacidade de as levar às 
últimas consequências, razão pela qual instaurou uma centelha reflexiva, 
entre a ousadia e a temeridade, nos meios católicos e científicos, com efeitos 
perturbadores e reacções diversificadas, com impacto à escala mundial. 

Dotado de uma formação católica consistente e de uma informação 
científica sólida, confrontou-se com a necessidade interior de levar até ao fim 
as exigências do conhecimento, sem prescindir de todas as consequências 
inerentes. 

Na verdade, instigou a comunidade religiosa a não petrificar em crenças 
inquestionáveis, ao mesmo tempo que a revigorava com problemáticas, a que 
corresponderam aproximações fundadoras entre o cristianismo e o mundo 
científico moderno. Dessa atitude, decorreu também uma sinergia interpelante 
contra o cientismo e o positivismo, ideologias que alimentavam, à época, a 
recusa de qualquer brecha em favor da crença. 

Ao chamar a si o direito de explorar o saber, entre os limites do possível e 
do quase impossível, não deixou, contudo, de cair em territórios fronteiriços, 
que nunca foram interrogados, e num optimismo montado nas margens 
larvares de um certo cientismo. 
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Aspectos gerais presentes na estrutura configurante, onde emergiu o 
conceito de planetização. 

Envolvido pela suspeição do imobilismo atávico de quem temia tanta 
actividade intelectual, exilado por força das vontades apostadas em silenciá-
lo, Teilhard de Chardin teve de afrontar uma terceira inércia, não menos 
penosa: a sobrevivência inovadora contra as teias do isolamento e do 
ostracismo. 

Para o conseguir, estimulou estratagemas psicológicos perdurantes, de 
modo a manter a energia anímica e a resistência física, com maior ou menor 
sucesso. Nesse sentido, alimentou a capacidade espiritual, a nível do 
conhecimento, e a vontade inabalável, a nível da acção, mediante uma 
actividade de escrita e uma epistolografia quotidianas. 

Convicto de quanto esse estímulo era essencial, como fermento constante 
para a criatividade, dir-se-á que as manejou com uma perícia invulgar, sem 
nunca desistir desses recursos, com temperança e intrepidez. O que não lhe 
terá permitido, contudo, uma situação de comunicabilidade igual à troca de 
ideias sem restrições, à contraposição de pontos de vistas e ao confronto de 
ecos imediatos, por via da publicação permanente e generalizada. 

Porque sentiam o obscurantismo imperturbável da santa ignorância 
ameaçado, porque recusavam os prejuízos da literacia catequizada e do 
dinamismo mental, aquele ponto terá sido, sem dúvida, a cabala mais cobarde 
e mais perversa, contraposta à originalidade fluente deste pensamento. 

Aspectos gerais presentes na estrutura configurante, onde emergiu o 
conceito de planetização. 

Inteligência inserida numa época fustigada por antagonismos estribados 
entre aquilo que a ciência ia descobrindo, com fórmulas eficientes e 
tecnologias de pasmar, e aquilo onde a fé impunha limitações com a 
desfaçatez da irracionalidade, Teilhard de Chardin estribou a vida num 
aguerrido combate em favor da aproximação justa entre ambas. Mérito seu. 

Todavia, a distância crítica obriga a ir mais longe e a relevar como 
permaneceu sem ter explorado devidamente os requisitos da 
incomensurabilidade. 

Assim sendo, importa perceber as razões por que terá ficado dependente 
do fideísmo, para uns, como terá sido vítima do cientismo, para outros. 
Algumas delas advêm de ter manejado com argúcia as exigências teóricas e 
as metodologias requeridas pela ordem do ser e pela ordem do devir. 

Facto que não sendo bem interpretado, logo resvala para o comentário 
simplista, a culminar no epíteto de espiritualista ou de materialista. Atitude 
que não correspondia ao seu modo de pensar que, não sem abusos, 
reivindicava o desejo de mover as duas ordens, ao retirar argumentos no 
sentido de uma "fenomenologia", abraçando "todo o fenómeno". 

Aspectos gerais presentes na estrutura configurante, onde emergiu o 
conceito de planetização. 

Atraindo o rótulo de pioneiro, como a designação de precursor ou de 



visionário, às vezes indevidamente, importa perceber porque é que isso 
acontece. 

Acontece porque a falta de propriedade nessas designações resultam de 
muita aproximação superficial, resultante de sintonias espontâneas, 
impressionistas e imediatas, sem nenhum suporte reflexivo. Mas acontece, 
igualmente, porque a pujança e a riqueza inerentes a uma obra tão inovadora, 
têm favorecido esse tipo de deturpações. 

Caberá, pois, ao rigor filosófico situá-lo, na sua identidade mais 
específica, ou seja, como valor inerente à intuição em prol da síntese. 

Possuidor de uma imensa e fecunda capacidade intuitiva, Teilhard de 
Chardin demonstrou grande coerência, na defesa de uma exigência dotada do 
direito de legitimar por via e com base na intuição. Com isso, muniu-se de 
uma postura intrépida, à rebeldia das tendências vigentes na primeira metade 
do século XX, período marcadamente conflitual, em defesa do modelo 
racionalista e do raciocínio analítico. 

Contrapôs-lhes uma tendência minoritária, até desacreditada, em favor de 
uma configuração, onde o esforço interdisciplinar equivalia ao melhor gesto 
de salvaguarda de um conhecimento sem disciplinas, mas com problemas. 

Contrapartida que estava alicerçada numa experiência pessoal extre-
mamente rica, pois, neste ponto, a vida proporcionou-lhe oportunidades 
únicas de trabalho de campo, no meio de equipas enriquecidas por muitas e 
variadas formações. 

Aspectos gerais presentes na estrutura configurante, onde emergiu o 
conceito de planetização. 

Tenha-se a coragem de constatar quanto o conceito de Homem e o 
conceito de Humanidade são pensados e usados como figuras contraditórias. 

Por um lado, a preocupação de os distinguir com maiúsculas, por outro 
lado, à sua volta, formas de desprezo continuado, do malquerer à inveja e ao 
ódio, no extremo à guerra. 

Neste particular e com diferenças nas materialidades concretas e nos 
significados inerentes, surgiram idades de descoberta e de conquista, 
predominantes no passado, bem como modos de povos, de nações e de países 
continuaram a impor-se, até à actualidade. 

Prestando-lhes sempre atenção, Teilhard de Chardin foi sensível às 
tendências convergentes e centrípetas, do átomo à comunidade humana. 

Surpresa das surpresas, terá mesmo começado a despertar para o tema, 
quando tudo pareceria oposto, ou seja, enquanto transportava feridos no 
campo de batalha, durante a Guerra de 1914-1918. Na verdade, essa terá sido 
a circunstância iniciática para a tomada de consciência de um fenómeno que 
só veio a apelidar de "planetização", anos depois, aquando da Guerra de 
1934-1945. 

Este neologismo significava que o conceito não estava moldado por 
qualquer outro conceito ou palavra preexistentes. Ou seja, indicava que a 
palavra nova surgia por imposição directa de uma ideia nova. 

Acrescente-se não ser identificável com "colectivização", "socialização" 



ou "universalização". 
Como não deverá ser trocada por "mundialização" ou "globalização", que, 

dentro da tendência banalizadora vigente, está a ser desapropriada de si 
mesma, pelo uso indevido. Razão por que convirá contrapor-lhe uma reflexão 
que contribua para lhe devolver o rigor, na dimensão histórica e na situação 
actual. 

É na própria origem do vocábulo planetização que reside a singularidade 
imediata do conceito. Na verdade, o étimo marca indelevelmente o 
pensamento que transporta. Apesar de parecer óbvio, vale a pena dedicar-lhe 
um olhar a atenção especial, habitada como está por um conteúdo específico, 
em perfeita afinidade com a configuração intelectual de onde emerge. 

Segundo a lei da complexidade-consciência, a tendência para a con-
vergência é universal, pelo que cada um dos estádios implica sempre o estádio 
anterior. 

Desde a partícula material à comunidade espiritual, passando pelo 
indivíduo, a pessoa e o grupo, intervieram vectores de centralização que 
condicionaram e prepararam Un grand événement qui se dessine: "La 
Planétisation Humaine"  

3
. 

Sendo assim, a cosmogénese preparou a biogénese, como a antro-
pogénese correspondeu a uma hominização, antecedida pela vitalização. 
Sendo assim, as diferentes fases da confluência necessitaram de um processo, 
onde "tudo o que sobe converge", da matéria à sociedade. 

O "fenómeno humano", o "grupo zoológico humano", a "noosfera" e 
demais expressões similares correspondem, pois, a oportunidades geradas de 
longa data, incluindo esta realidade fundamental: é o espaço limitado e a 
estrutura esférica do planeta que condicionam a possibilidade da planetização. 

Consequentemente e em perfeita coerência com os eixos maiores da sua 
Energética, Teilhard de Chardin insistiu em que os fenómenos relacionados 
com a Humanidade convergente - âmbito predominante da "energia radial" - 
têm sido e são condicionados pela esfericidade da Terra - âmbito 
predominante da "energia tangencial". 

Inteligibilidade que ele próprio invocou para explicar diferentes situações 
- antigas e contemporâneas -, como sejam as façanhas dos Descobrimentos, os 
modos de aproximação entre gentes distantes, ou os intercâmbios 
desenvolvidos pelas equipas de investigação mais recentes. 

Sendo assim, a arqueologia-genealogia do conceito de planetização 
adquire identidade a partir de um discurso fundador, onde sobressai o 
condicionamento cosmológico. Por isso, não é possível pensá-la sem este 
pressuposto. Por isso, será limitante se não se lhe juntar uma tendência 
teológica. 

Facto que está quase ausente, quando se fala da universalização - nível 
lógico - com acento no geral, quando se fala da colectivização -nível social — 
com tónica no conjunto, ou quando se fala da mundialização e da 
globalização - nível geográfico - com incidências no supra-local. 
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Razão pela qual a "Planetização Humana" é um acontecimento com-
pósito, de que não se podem descurar as múltiplas instâncias, sem perdas 
anuladoras da essência. 

Daí que este pensamento reclame, sempre, como o concurso de qualquer 
uma delas é exigido pela substância identificadora: precedida pela 
personalização e pela socialização, sem dúvida, mas pela hominização e pela 
vitalização, também. 

Por outras palavras, é enquanto implica uma "causa material" de tipo 
cosmológico e uma "causa final" de tipo teológico que a "noosfera" cor-
responde a uma etapa decisiva de sentido mais englobante. 

A nível do espírito, a planetização contém uma "energia radial" máxima e 
uma "energia tangencial" mínima, porque confluem nela vectores maiores da 
noosfera. 

Correspondendo a uma etapa evolutiva significativa, logo preparada e 
completada ao longo de todo o processo evolutivo anterior, ela incorpora os 
diferentes aspectos dos demais tempos precedentes, e nunca pode ser 
interpretada como uma realidade despegada deles. 

Se é certo que os tempos presentes não comprovam a previsão 
teilhardiana, pois a convergência é substancialmente económica, também é 
certo que este pensamento poderá fornecer argumentos importantes para 
corrigir e perspectivar melhor as características do fenómeno globalizante. 

Concluindo, é precisamente pela relevância acordada ao espírito que 
Teilhard de Chardin poderá revigorar o debate em volta da globalização, pois, 
ao trazer a complexidade do fenómeno para o campo de ideias no espaço 
plurivocal contemporâneo, obrigará a exigências teóricas e práticas, ao 
arrepio do reducionismo centrado numa entidade tão falaciosa como a 
estrutura económica dominante. 


