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Teilhard de Chardin et l’appel de l’Orient 
 

(3ª parte, capítulo 1) 
 

Do fenómeno cultural ao fenómeno religioso 
 
Na sua análise do fenómeno humano, Teilhard prestou sempre atenção ao 
problema das civilizações e particularmente ao das religiões que lhes estão 
ligadas.  Ao longo dos capítulos anteriores sublinhei pontualmente o seu interesse, 
que incide menos sobre a história do que sobre o futuro das civilizações actuais.  
Como situá-las e compreendê-las no seio duma humanidade única e em evolução 
constante ?  Têm as civilizações um futuro, tomadas individualmente, ou será 
antes preciso encarar a sua confluência e seguidamente a sua convergência numa 
civilização universal possível ?  Mas, antes de apresentar a sua resposta, importa 
previamente analisar a passagem da natureza à cultura.  Teilhard de Chardin, ao 
estudar o fenómeno humano, atribuiu sempre uma importância considerável ao 
cultural.  Para a apreendermos bem devemos situar o «cultural» no prolongamento 
do «natural» do homem e, desde logo, ver como o nosso pensador vê «o artificial» 
produzido pelo homem. 
 
1º «O artificial» : «o natural hominizado»  
Porque o homem é dotado de reflexão, opera uma espécie de avanço no processo 
evolutivo : ele não só pensa o mecanismo da evolução, como ainda pode agir 
sobre as suas alavancas : ele «impõe ao Cosmos primeiramente um certo estofo e, 
seguidamente, uma certa estrutura» (VI, 150).  Ele deixa de ser somente um 
produto da evolução para se tornar parcialmente o produtor.  Nele, a evolução 
torna-se consciente de si própria; e, mais ainda, ela transforma-se em «auto-
evolução» (II, 225 s.; III, 360).  Isso significa que «o Homem não está ainda 
acabado na Natureza, não está ainda completamente criado, mas que, em nós e à 
nossa volta, ele encontra-se ainda em plena evolução» (IX, 258).  O que é notável 
é que ele evolui transformando a natureza que o rodeia, ao mesmo tempo que se 
transforma ele próprio.  Desde logo, podemos afirmar que ele é verdadeiramente 
«auto-evolutor» (III, 361). 
Estas considerações gerais conduzem logicamente Teilhard a reflectir sobre a 
noção de artificial, à qual ele deseja dar uma dimensão plenamente humana e 
mesmo cósmica.   Aquilo que fazemos a partir da natureza, nós chamamos-lhe 
artificial, ou seja, fabricado pela arte, pelo trabalho do homem (artista ou artesão, 
este substituído pelo técnico moderno).  Mas, desviados por uma visão dualista do 
real, opomos muitas vezes este artificial ao natural, como opomos o homem ao 
cosmos e a alma ao corpo.  E esse é o erro que Teilhard tão vigorosamente sempre 
denunciou.  Perto do fim da vida, em 1953, conta-nos, num artigo intitulado O 
Estofo do Universo, que ele se «revoltou» contra esta ideia.  «Recusou, escreve 
ele, aceitar um corte entre «natural» e «artificial» (VII, 402).  Mais de vinte e 
cinco anos antes já tinha tomado posição neste sentido.  Eis, tomada entre outras, 
uma passagem de um ensaio de 1925, a Hominização : «Na verdade, é preciso que 
se diga, o nosso olhar sobre a vida fica obscurecido, inibido pelo corte absoluto 
que colocamos sem cessar entre o natural e o artificial.  É (...) por ter admitido em 
princípio que o artificial nada tem de natural (isto é, por não ter visto que o 
artificial é o natural humanizado) que nós mal reconhecemos as analogias vitais 
tão claras como as de um pássaro e um avião, de um peixe e um submarino...» E 
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concluindo: «Ao desenvolver as estradas, os caminhos-de-ferro, os aviões, a 
imprensa, a T.S.F., julgamos estar apenas a divertir-nos, ou tratar apenas dos 
nossos negócios, ou a apenas a propagar ideias ...  Na realidade, num olhar que 
abrange simultaneamente o desenho geral dos movimentos humanos e o dos 
movimentos de todos os organismos físicos, nós continuamos efectivamente, num 
plano superior e com outros meios, o trabalho interrompido da evolução 
biológica» (III, 87-88).  Eu ousaria acrescentar que nós continuamos a criação.  O 
utensílio é o prolongamento da mão do homem, da mesma maneira que a técnica 
lhe permite dominar mais eficazmente a natureza.  «O Homem caracteriza-se 
pelas mãos e um cérebro» (VII, 164), ou seja, pela inteligência e pela acção 
transformadora.  O Homo faber é inseparável do Homo sapiens, visto ser pela 
união das duas faculdades que ele exerce a sua acção criadora.  Desde logo, na 
perspectiva evolutiva, o “artificial” não se opõe radicalmente ao “natural”, 
“prolonga-o” e “reveza-o” (VII, 319).  Contudo, Teilhard não confunde as duas 
realidades, como o testemunha a seguinte precisão: «Por mais relacionável que o 
natural seja ao artificial, difere dele profundamente.  O “artificial” é o “natural 
reflectido” ou, ainda, o “natural hominizado”» (III, 95; I, 246), isto é, o natural 
que entrou na esfera do homem, no domínio da reflexão e da co-reflexão, portanto 
no da liberdade e da ética; é o natural recriado pelo homem. 
Uma vez que o homem é também um ser natural, cuja natureza é de ser reflectido 
e livre, o artificial é, de algum modo, o natural que, hominizando-se, passa do 
primeiro grau (inconsciência, determinismo) ao segundo grau (reflexão, 
liberdade).  E, se é verdade que a natureza atinge o seu acabamento no homem, o 
natural desabrocha normalmente no artificial, domínio da livre criação do homem.  
É evidente que nem tudo o que é artificial é uma obra de arte, longe disso.  O 
homem, porque é livre e limitado, transporta consigo o fracasso, a deformação, a 
poluição e a destruição ...  Resta, no entanto, que a norma da sua acção não poderá 
ser unicamente procurada numa natureza pretensamente objectiva e imutável, ela 
reside finalmente no próprio homem que é, bem nos diz Teilhard, «a chave das 
coisas e a última harmonia» (VI, 30). 
Ver desta maneira o lugar e o papel do homem na natureza torna-se ao mesmo 
tempo sedutor e realista.  Porque não se trata de uma visão idealista das coisas, 
antes de um plano de acção fundado sobre uma história da evolução que 
desemboca no homem.  Se a antropogénese prolonga a cosmogénese, e se o 
trabalho do homem substitui a obra da natureza, é preciso ver a natureza como a 
matéria-prima duma imensa obra prima a realizar, o grande poema da natureza, 
ousaria dizer, dando à palavra poema o seu sentido etimológico de “obra”.  É uma 
verdadeira criação.  Hominizar a natureza não é simplesmente explorá-la, é fazer 
dela uma obra de arte, pois que é uma obra humana. Evocar o artificial é já entrar 
na esfera do cultural. 
 
  


