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No nº 21, de Março 2007, de “Teilhard Aujourd’hui” (Boletim da Association des Amis 
de Pierre Teilhard de Chardin, Paris), vem publicada a tradução (do inglês para o francês) do 
artigo em epígrafe, de John Haught.  Para além do interesse que o próprio tema desperta, pela 
aproximação que o autor faz do pensamento de Teilhard de Chardin e do matemático e filósofo 
de origem britânica Whitehead, é de assinalar que o tradutor é o Padre François Euvé s.j., actual 
regente da cadeira Teilhard de Chardin no Centre Sèvres (universidade jesuíta) de Paris.  O 
Padre Euvé faz anteceder a sua apresentação dum “Avant-propos du traducteur”, que nos ajuda 
a situar o tema e onde nos diz que Haught é um teólogo leigo americano, nascido em 1942, que 
desde 1969 faz parte do departamento de teologia da Universidade de Georgetown 
(Washington, fundada pelos jesuítas no século XVIII).  Diz-nos ainda que a obra de John 
Haught foca principalmente as relações entre a fé cristã e as ciências da natureza, com posições 
críticas face às correntes criacionistas e daqueles que julgam encontrar na biologia o suporte 
para a tese do «intelligent design». Terá sido graças a Teilhard de Chardin que Haught descobre, 
quando estudante, durante os anos do Concílio Vaticano II, a dimensão cósmica da fé cristã.  
Acerca de Whitehead, informa-nos o Padre Euvé ter ele sido co-autor com Bertrand Russel dos 
Principia Mathematica, e que a sua grande obra, Process and Reality, aparecida em 1929, 
«exerceu uma influência considerável na filosofia e na teologia norte-americana dos anos 
recentes».  

Entrando propriamente no artigo de John Haught, o autor parte das três questões 
fundamentais formuladas por Kant – que posso eu saber?, que devo eu fazer?, que me é 
permitido esperar? – para lhe acrescentar uma quarta – que se passa (à nossa volta)? (what’s 
going on?).  E esta quarta questão é levada mais além da simples envolvente local ou histórica: 
é fundamental ter-se a noção do que se passa no universo.  Aqui se faz uma primeira 
aproximação de Teilhard e de Whitehead, pois ambos tomaram consciência de que a 
compreensão correcta do que se passa no universo é indispensável para bem esperar e para bem 
agir.  Para ambos, é necessário adquirir esse sentido cósmico para se possuir o «gosto de viver» 
(de Teilhard) ou alimentar a «grande esperança aventurosa» (de Whitehead). Segundo ele, este 
sentido cósmico tem escapado à teologia contemporânea, que encara o universo mais como um 
cenário de fundo para se pensar a vida e o destino humano.  Hoje, para a maioria das pessoas, o 
universo apresenta-se sem uma finalidade, mesmo que possa aparecer como depositário de 
algum mistério.  

Teilhard e Whitehead trouxeram o cosmos para o primeiro plano, no sentido em que 
estão em causa questões ligadas ao conhecimento, à acção e à expectativa dos humanos.  Por 
esse motivo, consagram uma grande parte da sua actividade a ajudar os outros a ver aquilo que 
eles viram, que é a «grande obra» que se opera no cosmos, pela qual os nossos próprios 
esforços, as nossas expectativas e as nossas alegrias são susceptíveis de obter todo o significado. 

É, no entanto, importante tomar-se consciência de que, na base de tais vigorosas 
propostas, se encontra, tanto em Teilhard como em Whitehead, uma visão profundamente 
religiosa.  «Ambos se recusam a separar a sua cosmologia dum princípio transcendente de 
criatividade e de preocupação pelo mundo, o que permite a emergência do novo e garante o 
valor do devir do mundo.  Ambos têm a concreta noção de que alguma coisa está em processo 
no cosmos, sobretudo porque ele está intimamente ligado à vida de Deus.»  Os dois estão 
convencidos de que uma influência divina opera a um nível de realidade demasiado profundo 
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para que a ciência comum disso se aperceba.  Para Teilhard, «o cosmos é a matriz da 
complexidade emergente, da vida, da consciência, da personalidade e do espírito»; para 
Whitehead, «a aspiração cósmica de mais beleza, mais criação e formas mais intensas de 
novidade e de subjectividade, requer uma explicação que ultrapassa o quadro da ciência.»  
Citando em nota uma obra de Whitehead intitulada Science and Modern World, o autor do 
artigo transcreve o seguinte trecho: A religião é «a visão de qualquer coisa que se sustenta para 
lá, por detrás e no interior do fluxo das coisas imediatas: qualquer coisa que é real e que, 
contudo, espera a sua realização; qualquer coisa que é uma possibilidade longínqua e que, no 
entanto, é o maior dos factos presentes; qualquer coisa que dá sentido a tudo o que se passa e 
que, não obstante, escapa a ser apreendida; qualquer coisa que constitui o bem maior de ser 
possuído e que, apesar disso, está para lá de qualquer expectativa; qualquer coisa que é um 
último ideal, mas também uma procura sem ansiedade.»   

Para os dois pensadores em apreciação, Deus é o inspirador do que se cria no mundo, de 
todos os acontecimentos que constituem o drama cósmico, e, ao mesmo tempo, aquele que 
assimila na sua vida divina o carácter passageiro do mundo, salvando-o pelo seu devir 
constante.  Para ambos «Deus é verdadeiramente modificado pelo que se passa no mundo, duma 
maneira que em nada diminui a sua perfeição divina.»  Teilhard dizia que, sendo Deus auto-
suficiente, «no entanto o Universo lhe proporcionava alguma coisa vitalmente necessária». Para 
ambos, este conceito significava que tudo o que se passa no mundo importa verdadeiramente a 
Deus.  Um e outro estão de acordo em que, «sem a intuição de que o cosmos está 
profundamente envolto em algo de eterno», a acção humana não possuiria nenhum significado 
profundo. Daí a insistência de Teilhard em associar o gosto de viver e a acção moral e o seu 
reconhecimento de que a harmonia de espírito com a doutrina da criação à luz duma consciência 
renovada de evolução cósmica, deveria levar tanto à acção como à adoração. 

É precisamente neste contexto dos fenómenos da evolução que Teilhard analisa o 
fenómeno cristão, não o isentando das «dramáticas transições de fase» a que, como outros 
sistemas vivos, está sujeito.  E o autor do artigo cita o seguinte texto de Teilhard, de 1933: 
«Creio que o cristianismo é imortal.  Mas esta imortalidade da nossa fé não a dispensa de sofrer, 
ao mesmo tempo que as ultrapassa, as leis gerais da periodicidade que dominam toda a vida.  
Assim, reconheço que, presentemente, o Cristianismo atinge (exactamente como a Humanidade 
que ele abarca) o limite dum dos ciclos naturais da sua existência.  E [Teilhard ] acrescenta: eis 
um índice de que estão próximos os tempos para uma renovação.» 

Aproximando, mais uma vez, os dois pensadores na reflexão sobre o valor da religião 
como atitude de vida perante o sentido profundo do cosmos, Haught lembra que, para 
Whitehead, «a insistência nas regras de conduta marca o refluxo do fervor religioso» e que, para 
Teilhard, a nossa actividade moral não poderia ser eficaz enquanto fosse pautada por obediência 
a imperativos categóricos ou pela mera procura de recompensa no outro mundo: só o sentimento 
de contribuir para alguma coisa de permanente por entre tudo o que nasce no cosmos pode dar 
um significado durável à acção moral. 

Aqui surgem as interrogações, por um lado, quanto a se esta esperança de Teilhard se 
articula efectivamente com a realidade e com o que realmente se passa no universo, se a «sua 
visão cósmica corresponde ao mundo natural tal como é representado pelo melhor da ciência 
contemporânea» e, por outro lado, em que medida uma avaliação actual do pensamento de 
Teilhard é teologicamente válida. 

O autor começa por responder a esta segunda interrogação citando o teólogo alemão 
Jürgen Moltmann, autor de “A Teologia da Esperança”, o qual afirma que «o cristianismo é 
inteiramente (e não somente em apêndice) escatologia, é esperança, perspectivas e orientação 
para em frente, bem como também repartida e mudança do presente.» Ao mencionar que deve a 
este pensador a orientação que imprime aos seus próprios trabalhos teológicos, virada para a 
«chegada do futuro» (the coming of the future), reconhece também que já anteriormente, quando 
começou a estudar Teilhard, foi dele que recebeu a convicção de que «não é somente a história 
humana nem o destino individual, mas o conjunto do universo que deve ser o sujeito do tema 
bíblico da promessa.» Segundo o autor, Teilhard «revelou-se teologicamente pertinente ao 
traduzir em linguagem da visão evolutiva do mundo a antiga intuição de S. Paulo, de acordo 
com a qual a criação está envolta pelo Cristo “universal”, in quo omnia constant.  Parece-me 



assim, escreve ele, que a cosmologia religiosa de Teilhard é coerente com o sentido bíblico, em 
que a promessa divina duma realização futura em plenitude se refere não apenas à história 
humana mas também ao todo real.  Não podemos objectar nada teologicamente à ideia 
teilhardiana de que é o universo inteiro que é chamado pelo Deus-Ómega, incarnado em Cristo, 
a realizar uma unidade mais completa.  [...] O cosmos não pode ser resgatado, por conseguinte, 
senão sendo continuamente criado, o que significa ser conduzido para a unidade. Creare est 
uniri.»   E, mais à frente, ainda reflectindo sobre as concepções teilhardianas, afirma: «O 
universo em evolução não chega a uma nova síntese espiritual sem passar por “tentativas e 
regressões sem fim”.  Toda a acção da nossa parte em direcção à multiplicidade, à custa da 
orientação para «a comunhão» que define a evolução, contraria a visão divina do destino 
cósmico e humano.» 

Haught considera que, à luz da recente teologia da esperança, não se encontra nada de 
tão fundamentalmente bíblico, em grandes linhas, nos pensadores contemporâneos de Teilhard 
como a sua teologia da natureza.  E, repartindo sobre as questões kantianas com que abre o 
artigo, propõe-nos, olhando o universo com os olhos da fé e da ciência de Teilhard, a descoberta 
do que o cosmos nos pode ensinar acerca do que devemos fazer e do que devemos esperar: 
«nesta aventura cósmica», fazer tudo o que «vai em direcção duma maior consciência» (a 
consciência sendo a coisa mais importante que se passa no universo) e, – aqui reside a 
esperança –, por esse incremento de consciência obter um maior crescimento do ser.   

Abordando a segunda questão colocada (se a visão cósmica de Teilhard corresponde ao 
mundo natural tal como é representado pelo melhor da ciência contemporânea) o autor recorda a 
surpresa de Teilhard por «tantos pensadores científicos que deveriam ser, entre os outros 
homens, os primeiros a seguir o imperativo empírico, nunca terem olhado de perto o que se 
passa efectivamente no universo, em sentido lato.»  É que, diz Haught, aos olhos de Teilhard «é 
inegável que, se recuarmos um pouco a fim de adquirir uma visão de conjunto do processo 
cósmico, constatamos um claro crescimento constante de complexidade física e uma 
intensificação correspondente daquilo a que ele chama “consciência”, pelo menos em termos de 
longo prazo.»  A explicação que encontra em Teilhard para essa ‘miopia’ reside no que este 
chama a ilusão analítica, que faz com que o observador científico tenda a olhar o universo de 
«maneira atomística e reducionista, como mónadas fragmentárias que, no acaso dos encontros, 
formam associações provisórias, tal como os organismos vivos.»  Tanto para Whitehead como 
para Teilhard, sublinha o autor, «o pensamento moderno encontra-se sob a sedução dum 
conjunto de abstracções que deixam de fora uma grande parte do mundo real.  A própria ciência 
falhou ao não ver o que lhe está diante dos olhos.»   

Essas desatenções que o mundo científico parece revelar e sobre as quais os dois 
pensadores têm igualmente pontos de vista comuns, centram-se numa desfocagem em relação 
ao «fenómeno humano» e à formação da noosfera como camada do pensamento, camada 
emergente dos dados da evolução planetária como qualquer outra camada «geológica».  Assim, 
não são campos particularmente interessantes para o mundo científico o da subjectividade, «que 
é ainda um tabu científico, raramente considerado como parte real do mundo natural», o da 
direccionalidade nos processos evolutivos, defendida por Teilhard pela evidente transparência 
do crescimento da complexidade e da consciência, e o da própria consciência, que o cientismo 
moderno se recusa abordar como uma realidade a entender.  Os argumentos que jogam em favor 
da direccionalidade baseiam-se nos dados mensuráveis dos aumentos da quantidade e qualidade 
do tecido nervoso observável ao longo dos fenómenos evolutivos da vida, que só a «recusa 
obtusa de ver o mundo conduziu os cientistas a ignorar o processo de “cerebralização” que 
conduziu a um crescimento global da consciência. »  Existem hoje cientistas e filósofos, diz-nos 
Haught, que negam terem existência real a consciência ou a subjectividade, numa «tentativa 
desesperada de salvar a ideia dum cosmos completamente objectivável.»  Uma metafísica mais 
empírica, defendida por Whitehead, ou uma hiper-física, à maneira de Teilhard, poderão ser o 
remédio para este estado de coisas e um caminho para que «a subjectividade e o fenómeno 
humano permaneçam no nosso campo de visão, se quisermos ser profundamente empíricos e se 
procuramos compreender o que se passa no universo.»  

Na conclusão do artigo, o autor aponta-nos como nosso dever «participar no drama 
cósmico que faz nascer o espírito, projecto ainda inacabado», mas alertando para uma 



compreensão não dualista do espírito-matéria, antes vendo-os como «tendências polares no 
devir temporal do universo».  Teilhard, recorda-nos o autor, foi o primeiro a compreender que o 
cosmos é uma génese e que as tendências polares não são redutíveis a duas espécies de seres 
metafisicamente díspares; o que, desde as origens, efectivamente se passa no cosmos é a 
nascença do espírito, mas dum espírito jamais separado da matéria.  «O mundo natural nunca foi 
essencialmente inconsciente ou desprovido de espírito, visto que teve sempre uma disposição 
para a unidade, a complexidade, a consciência e a liberdade.  [...] Deste modo, o espírito não é 
de maneira nenhuma um epifenómeno.  É antes um fenómeno emergente primário, um aspecto 
“fundamental” da evolução, que se estende ao longo de todo o processo cósmico e que se 
manifesta mais ainda no decurso do tempo.  [...] Por consequência, uma visão religiosa e 
cósmica, na qual o que se passa verdadeiramente no universo inclui a acção de Deus, que as 
religiões identificam como o extremo do espírito, não pode deixar de ser cientificamente 
credível.»   

Ómega é o ponto de convergência cósmica que Teilhard identifica com o próprio Deus, 
que se aproxima do mundo e o convida a novos estados do ser, conservando a sua 
espontaneidade, num processo evolutivo que não se produz ao acaso ou por determinismo cego.  
O que se passa verdadeiramente no mundo, em termos teológicos e segundo Teilhard, é que 
«Deus se incarna cada vez mais no mundo».  Resulta desta visão que a «esperança religiosa é 
uma extensão e uma expansão da evolução física do universo. É particularmente através das 
aspirações religiosas que o universo progride, por diferentes vias, em direcção ao seu Ómega.»  
Ainda que a ciência ignore que o cosmos tende para um fim orientado para Deus, há que, no 
entanto, «creditar-lhe o enriquecimento e o alargamento da nossa compreensão do universo 
físico; e as suas descobertas evolutivas podem revestir um sentido religioso enquanto pensarmos 
que Deus atrai o mundo a uma unidade sempre mais diferenciada.  Assim, mesmo se a noção de 
“fim”se encontre, por definição, fora do campo da investigação cientifica, as descobertas da 
ciência são consistentes com a intuição religiosa de que existe uma finalidade, um destino, no 
processo cósmico, capazes de a alimentar.»  E Haught termina o artigo com esta frase, que faz 
sobressair toda a validade actual do pensamento de Teilhard: «Porque temos de ser 
responsáveis, aquilo que devemos fazer e o que podemos esperar constituem preocupações, 
creio eu, que podemos continuar a abordar duma maneira frutuosa através da visão teilhardiana 
do que se passa no universo.» 
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