
TEILHARD DE CHARDIN 

CIENTISTA E CRENTE 1 

por   LUÍS J. ARCHER 

«The Truth apprehended by the Subconscious Psyche finds natural expression in Poetry; the 
Truth apprehended by the Intellect finds its natural expression in Science. On the poetic level of the 
Subconscious Psyche, the comprehensive vision is Prophecy; on the scientific level of the Intellect it is 
Metaphysics». 

A. TOYNBEE (2) 

Fez neste 1.° de Maio 100 anos que ele nasceu. Mas só agora se torna nosso contemporâneo (3). 
É que o pensamento daquele que viveu sempre em tensão para diante (4) foi muito à frente do seu tempo. 

E a sua intuição foi ainda mais adiante do seu pensamento. 
Ele apresentou-se como un homme qui cherche à exprimer, candidement, ce qui est au cœur de sa génération 

(5). Mas, na realidade, a sua intuição agarrou o subconsciente daquela época e até o da evolução cósmica, e 
trouxe-os, dum jacto, à luz do dia. E isto, leva muito tempo a ser aceite. E dói, antes de libertar. 

Até mesmo hoje, não é fácil seguir as pegadas daquele que foi «chassé par l’Esprit hors des chemins suivis 
par la caravane humaine (6). Nós ainda acreditamos excessivamente no intelectualismo abstracto, e ainda nos 
contentamos demasiado com racionalizações, necessariamente atenuadoras da realidade, para entendermos o 
homem que disse: Lasse des abstractions, des atténuations, du verbalisme de la vie sociale, tu as voulu te 
mesurer avec la Réalité entière et sauvage (7). 

Por onde jamais encontraríamos Teilhard.     Seria fácil, racionalizando o riquíssimo fenómeno Teilhard de 
Chardin, documentar o subtítulo do presente artigo em termos do seguinte esquema lógico. 

Trata-se de um sacerdote jesuíta que se fez geólogo e tentou missionar os sertões da ciência. Reeoheeendo a 
inadequabilidade fixista das categorias filosófico-teológieas de então, em face da mentalidade evolucionista da 
ciência, construiu, a partir desta, uma representação mais coerente de Deus e do universo. 

Segundo ela, a natureza inerte e viva evoluiu, desde as origens do mundo até à aparição do homem, de 
acordo com uma lei constante de complexidade e condensação crescentes, que culminaram no surgir da 
consciência. Esta evolução prosseguirá, no futuro, para além do homem individual, num processo de socialização 
que conduzirá ao crescimento progressivo da consciência a nível colectivo e mundial. 

Mas o homem, tornado consciência da evolução, não poderá continuar esta dinâmica se não reconhecer que 
toda a pessoa humana será recolhida para sempre, para além de toda a morte, num centro transcendente de 
unificação e personalização — o ponto ómega. Este, identificasse com o Cristo universal de S. Paulo. 

A partir deste eixo fundamental, o Autor reequaciona uma variedade de outros problemas como Natureza e 
Graça, pecado original e fundamentação da ética, fenomenologia das religiões e ecumenismo, mal físico e moral, 
natureza do homem e morte, descrença moderna e fé cristã, etc. 

Seria fácil escrever um artigo assim, e apoiá-lo com numerosas citações. 
Mas, por muita verdade que essa análise intelectual pudesse ter, seria sempre uma racionalização, 

necessariamente atenuadora do vigor primeiro da percepção intuitiva da realidade. Não teríamos tocado 
Teilhard mas apenas a fímbria do seu manto (8). Apenas o epifenómeno, sem chegar a penetrar o véu inconsútil 

 
1 Artigo publicado na revista Brotéria (Companhia de Jesus), Lisboa, vol. 112 - nº 5-6, Maio-Junho/1981 
2 An Historian's Approach to Religion, Oxford University Press, London, 1956. 
3 Manuel Antunes, Grandes Contemporâneos, Ed. Verbo, Lisboa, 1973, pp. 93-105. 
 
4 Tanto quanto me lembro de mim, vivi sempre em tensão para a frente. 
Referido por Alice Teillard-Chambon, in Pierre Teilhard de Chardin — génese de um pensamento, Moraes Ed., Lisboa, 1966, p. 44. 
5 Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin — les grandes étapes de son évolution, Plon, Paris, 1958, p. 448 (carta de 25/1/1955). 
6 Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l'Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 99. 
7 Id„ ib., p. 99. 
8 Id., ib., p. 107. 



do fenómeno (9). 
Para subir com Teilhard ao monte da sua visão do mundo, teremos que sentir que toute connaissance 

abstraite est de l’être fané; — parce que, pour comprendre le Monde, savoir ne suffit pas: il faut voir, toucher, 
vivre dans la présence, boire {'existence toute chaude au sein même de la Réalité (10). 

Já antes de ser tocado pela ciência e pela cultura do seu tempo, muito anterior ao traduzir do seu 
pensamento em formas racionais, antes mesmo do seu próprio pensamento, já estava, a dar explicação a tudo, 
o forte encontro que este homem teve consigo próprio. 

 
Como tudo começou.     Foi muito cedo, entre os 5 e os 7 anos de idade. Muito claro e simples na 

vivência, mas difícil para exprimir intelectualmente. 
Talvez se possa dizer, numa primeira abordagem, que, logo na apreensão do próprio eu, este homem se 

intuiu em exigência da tangibilidade do Absoluto ( 11). Não se trata de raciocínio, mas de intuição. 
 

Não era um princípio ou axioma, mas uma necessidade psicológica e vital (passion dominante, inquietude, 
besoin invincible). Tratava-se de tangibilidade, e por isso os seus «ídolos» bem espessos de metal (12). Mas 
tratava-se também de Absoluto e, por isso, dum Deus representável como mais perene e totalizante do que a 
humanidade de Cristo, que lhe parecia tão frágil como a sua madeixa de cabelo, um dia drasticamente reduzida 
a pó pela chama duma vela (13). Não tangibilidade e Absoluto, mas tangibilidade do Absoluto. 

Toda a história de Teilhard de Chardin foi o desdobrar e o cumprir dessa necessidade vital de dupla face, e 
que, através de uma riquíssima variedade de expressões em evolução constante, o obrigou a ser um cientista do 
tangível e um crente do Absoluto, ou melhor, simultaneamente e sem copulativa, um cientista crente da 
tangibilidade do Absoluto. 

Daqui fluiu, mais tarde, tudo o resto. O ídolo de metal que desiludiu por se desfazer em ferrugem, e foi 
substituído por ídolos de pedra. Depois, as suas muitas pedras, raras e preciosas, que começaram a convergir 
para uma geologia que não o largaria até à morte, mas que por outro lado passou a expandir-se, sem formas nem 
limites, em dimensão cósmica e evolutiva. 

Foi através desta última que o seu Deus, inquietante e divergente, se começou a descolar tanto da palidez 
do céu como da rutilância das pedras, passou a ganhar a profundidade do tempo e da história, e acabou por 
convergir no tangível do Absoluto final de toda a evolução. 

Todo o passado e o futuro do Universo refluíram sobre a inquietude e libertação daquele homem. Ele 
intuiu-se como consciência do cosmos que, da ansiedade em dispersão, evolui para a plenitude da unidade 
coerente. 

Por isso Deus o enviou a falar ao seu Povo, para que contasse o que tinha visto e ouvido. E ele tentou, 
durante toda a vida, uma enorme variedade de estilos para se exprimir. 

Disse, uma vezes, que ia falar só do fenómeno e de todo o fenómeno, num estilo de memória científica. 
Mas logo lhe responderam que Le Phénomène Humain (14) não é só ciência nem só fenomenologia, e não lho 
deixaram publicar. 

Tentou, outras vezes, exprimir-se em termos filosóficos, estabelecendo princípios axiomáticos, 
prosseguindo em forma quase silogística e terminando com corolários. Mas logo reconheceu que não foram as 
premissas que o levaram à conclusão, antes precisamente o inverso (15). A partir da evidência imediata duma 

 
9 Bénie sois-tu, impénétrable Matière, toi qui (...) nous fais languir du désir de percer le voile sans couture des phénomènes. Id., ib., p. 
111-112. 
10 Id., ib., p. 104. 
11 Le besoin de posséder, en tout, «quelque Absolue» était, dès mon enfance, 1'axe de ma vie intérieure. Par mi les plaisirs de cet âge, 
je n'étais heureux (je m'en souviens en pleine lumière) que par rapport à une joie fondamentale, laquelle consistait, généralement, 
dans la possession (ou la pensée) de quelque objet plus précieux, — plus rare, plus consistant, plus inaltérable. Tantôt, il s'agissait de 
quelque morceau de métal. Tantôt, par un saut à l'autre extrême, je me complaisais dans la pensée de Dieu Esprit (la Chair de Notre-
Seigneur me paraissait, alors, quelque chose de trop fragile et de trop corruptible!). 

J'avais dès lors le besoin invincible (et cependant vivifiant, calmant...) de me reposer sans cesse, en Quelque chose de tangible et 
de définitif; — et je cherchais partout cet Object béatifiant. P. Teilhard de Chardin, Mon Univers (1918) cit. in Claude Cuénot, 
Teilhard de Chardin, Ed. du Seuil, Paris, 1962, p. 25. 
 
12 Je me retirais dans la contemplation, dans la possession, dans l'existence savourée de mon «Dieu de Ver». Le Ver, je dis bien. Et je 
vois même encore, avec une acuité singulière, la série de mes «idoles» (...) Et en effet, pourquoi le Ver? et pourquoi, plus spécialement, 
tel morceau de fer (il me fallait épais et massif, le plus possible), sinon parce que, pour mon expérience enfantine, rien au monde 
n'était plus dur, plus lourd, plus tenace, plus durable. Id., Cœur de la Matière (1950) cit. in Id., ib., p. 6. 
13 Id., ib., p. 14. 
14 Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 1. Le Phénomène Humain, Ed. du Seuil, Paris, 1955. 
15 Le processus intellectuel est logique. Historiquement mon esprit a suivi, j'en suis sûr, une marche inverse. Je n'ai pas découvert 



realidade quis construir provas racionais, e estas resultaram mais discutíveis do que aquela. E também não foi 
publicado. 

Tentou o estilo dialéctico, arriscou ensaios de espiritualidade, valeu-se do género epistolar e de muitos outros, 
numa busca sempre insatisfeita de expressão. 

A vidência. Mas aconteceu que uma das vezes em que usou estilo alegórico-simbólico, teve a sensação de haver 
dito ao papel o fundo do que sentia (16), e a impressão de se ter exprimido bem (17). Foi o texto intitulado La 
Puissance Spirituelle de la Matière (18) e a que, em cartas, Teilhard chamava «o Elias» explicando porquê: A 
alegoria é a história de Elias: «Enquanto caminhavam juntos, um carro e cavalos de fogo separaram-nos, e 
Elias foi arrastado para o céu pelo turbilhão ...» (19). Decerto já compreendeste que o turbilhão é a Matéria 
que arrasta e liberta aqueles que sabem surpreender a sua potência espiritual (20). 

Chegamos, por este texto, mais perto do verdadeiro Teilhard. Aproximamo-nos, por aí, da grande visão que 
esteve na base de tudo. 

Foi no deserto. Surgiu da (própria areia. Era uma sombra que se agitava em turbilhão. Insignificante 
primeiro, avassaladora depois, arrastou em si céus e terra. Era a Totalidade. Force, Expérience, Progrès — la 
Matière c'est Moi» (21). 

Através das pálpebras cerradas e dos músculos crispados, o Homem foi invadido por esse eflúvio da 
Matéria até à última fibra do seu coração e surpreendeu-se embarcado na própria torrente cósmica (22). Foi o 
congraçar vivencial da unidade (23), a grande experiência existencial, da qual já não há retorno (24). 

Depois de lhe ter mostrado a Totalidade tangível e absoluta que o seduzia, a Matéria segredou-lhe que, 
prostrando-se por terra, a adorasse. E o Homem prostrou-se por terra e cobriu a face com as mãos. 

Poderia ter-se deixado aluir num delicioso monismo panteísta, mas a sua exigência de ser mais, em 
individualidade e personalismo, não o deixou (25). Quereria ter-se dessedentado logo ali, na adoração dum ídolo 
tangível, mas sentiu que a evolução irresistível o levaria mais longe a uma posse maior (26). Foi tentado por 
um quietismo passivista. Mas o seu dinamismo interior e evolutivo não lho permitiu (27). 

E o Homem levantou-se, fincou os pés no chão, e entregou-se à Matéria, sim, mas em luta. E foi por esta, 
que se deu a mudança, a consumação da unidade, e o sabor da plenitude (28). 

Através da luta, a Matéria agitava-se em evolução, refluía e ressurgia, ganhando novas formas, e 
percorrendo, diante dos seus olhos, os biliões de anos desde o caos primitivo até à consumação dos séculos. E 
no novo horizonte, para lá de todas as multidões de formas, mas entretecida em cada uma; diferente, mas 
.percorrendo o seu âmago; vasta como o mundo, mas insignificante como o mais pequenino dos irmãos; frágil 
como a vida, mas estável como o termo, surgiu a face do Absoluto, tangível em expressão humana. L’Orient 
naissait au cœur du Monde (29). 

E foi então que o Homem caiu de joelhos sobre o carro de fogo, em adoração. 
Tinha-lhe voado o manto que levava (30) —o pesado manto dos raciocínios estreitos e dos humanismos 

 
laborieusement le Tout. Mais c'est lui, qui, par une sorte de «conscience cosmique» s'est présente, impose à moi. Mon Univers (1924) 
in Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 9. Science et Christ. Ed. du Seuil, Paris, 1965, pp. 71-72. 
16 Carta a Alice Teillard-Chambon de 2/8/19 in Teilhard de Chardin — génese de um pensamento, Morais Ed., Lisboa, 1966, p. 345. 
17 Id., ib., 8/8/19, p. 348. 
18 Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l’Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, pp. 93-115. 
19 II Livro dos Reis, 2, 11. 
20 Carta a Alice Teillard-Chambon de 2/8/19 in Teilhard de Chardin — génese de um pensamento; Morais Ed., Lisboa, 1966, p. 345 
21 Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de VVnivers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 100 
22 L'Homme eut l’impression qu'il cessait d'être uniquement lui même. Une irrésistible ivresse s'empara de lui comme si toute la sève 
de toute vie, affluant d'un seul coup dans son cœur trop étroit, récréait puissamment les fibres affaiblies de son être. Id., ib., p. 98. 
23 Rien n'est précieux que ce qui est toi dans les autres, et les autres en toi. En haut, tout n'est qu'un! En haut, tout n'est qu'un! Id., ib., 
p. 101. 
24 Maintenant je suis sur toi pour la vie ou pour la mort. Impossible pour toi de reculer; — de retourner mix satisfactions communes et 
à l'adoration tranquille. Celui qui m'a vue une fois ne peut plus m'oublier: il se damne avec moi ou me sauve avec lui. Id., ib., p. 99. 
25 Voici que l’onde de béatitude presque dissolvante s'était muée en âpre volonté de plus être. Id., ib., p. 102. 
Mais il s'aperçut que la lumière de la vie s'obscurcissait en lui, qu'il se sentait moins sociable, et que cette moindre sociabilité, en lui, 
préparait la moindre personnalité. Claude Cuénot, Teilhard de Chardin, Ed. du Seuil, Paris, 1962, p. 18. 
26 Bénie sois-tu, puissante Matière, Evolution irrésistible, Réalité toujours naissante, toi qui faisant éclater à tout moment nos cadres, 
nous obliges à poursuivre toujours plus loin la Vérité. P. Teilhard de Chardin, Hymne de l'Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 111. 
27 Comme le quiétiste, je me laisse délicieusement bercer par la divine Fantaisie. Mais, en même temps, je sais que la Volonté divine 
ne me sera révélée, à chaque moment, qu'a la limite de mon effort. Id., ib., p. 38. 
28 ... Et, plus il luttait, plus il sentait un surcroit de force sortir de lui pour équilibrer la tempête; et de celle-ci, en retour, un effluve 
nouveau émanait, qui passait, tout brûlant, dans ses veines. Id., ib., p. 102. 
29 Id., ib., p. 109. 
30 II Livro dos Reis 2, 13. 



artificiais (31). Liberto, ele subira até è plenitude da Posse. 
 

Sonho ou realidade?     Mas terá sido mesmo Posse ou apenas ilusão? Realidade transcendente ou sonho 
poético? 

Não se vá responder cadaverizando em racionalizações uma experiência viva. Como se a verdade, 
superiormente captada pela intuição, pudesse ser mais seguramente atingida pelo raciocínio humano! Como se 
se pudesse analisar a torrente, estancando-a! Não. Há que segui-la no seu dinamismo e observar por que 
caminhos e a que regiões ela nos leva. Então, teremos resposta. 

No caso de Teilhard, ela levou-o, em primeiro lugar, à profunda e definitiva pacificação da angústia 
existencial, lúcida e sã, que ele tomou a sério desde sempre, e nunca quis iludir nem distrair. Depuis ces 
expériences diverses (et d'autres encore) je puis dire que j'ai trouvé, pour mon existence, l’intérêt inépuisé, et 
l’inaltérable paix (32). 

O manto de racionalizações, que depois tecerá à sua volta, poderá assentar melhor ou pior à realidade 
intuída. Mas isso já é secundário.. Que ma philosophie soit plus ou moins habile, il restera toujours acquis, 
comme un fait, qu'un homme moyen du XX6 siècle, parce qu'il participait normalement aux idées et aux 
préoccupations de son temps, n'a pu trouver l'équilibre de sa vie intérieure que dans une conception physiciste et 
unitaire du Monde et du Christ, — et que là il a trouvé une paix et un épanouissement sans bornes (33). 

Mas este não constitui o único resultado a que conduziu a mundividência teilhardiana. Também o foi o 
perfil específico de Teilhard como cientista e como crente, e até o facto de o ter sido. Deveremos, 
consequentemente, analisar estes factores enquanto testemunhas da visão teilhardiana. É o que faremos em 
seguida. 

Cientista.     Frequentemente se afirma que Teilhard não fez ciência no sentido estrito do termo. Esta 
afirmação, que é verdadeira quando se refere à parte da sua obra mais amplamente divulgada, já não o seria se 
fosse feita em absoluto. 

 Pierre Teilhard de Chardin, depois de se licenciar em ciências naturais na Sorbonne, doutorou-se na 
mesma Universidade em 1922 com uma volumosa tese resultante das suas descobertas acerca dos mamíferos 
do Eoceno inferior francês. 

Publicou cerca de 150 trabalhos científicos contendo descobertas originais nas áreas da geologia e da 
paleontologia. Esses trabalhos, publicados nas mais conceituadas revistas internacionais da especialidade, 
resultaram de numerosas expedições que dirigiu em França, Espanha, China, Mongólia, Somália, Abissínia, 
índia setentrional e central, Birmânia, África do Sul e Rodésia. 

Publicou artigos científicos até ao ano da sua morte em 1955. Ainda dois anos antes, já com 72 anos de 
idade, tinha participado numa expedição à cidade do Cabo. A partir de 1952 passou a estar ligado à Wenner-
Gren Foundation for Anthropological Research, que lhe possibilitou colaborar, dos Estados Unidos, na 
organização de investigações, em qualquer parte  do mundo,  sobre  as origens  humanas. 

Foi professor de geologia no Instituto Católico de Paris, Director do Laboratório de Geologia Aplicada ao 
Homem no Instituto de Altos Estudos de Paris, Director de Pesquisas no Centro Nacional de Investigações 
Científicas (França), «Honorary Fellow» do Royal Anthropological Institute (Grã-Bretanha e Irlanda), membro 
da Sociedade Americana de Geologia, consultor do Serviço Geológico da China, fundador (com Pierre Leroy) 
do Instituto Geobiológico de Pequim e da revista «Geobiologie», membro correspondente e, depois, membro não 
residente do Instituí de France (Academia de Ciências). Foi-lhe oferecida uma cátedra no Collège de France 34. 

Este curriculum estritamente científico, que é maior do que o de alguns homens de ciência inteiramente 
reconhecidos, coloca Teilhard de Chardin na posição incontestável de cientista, no sentido mais exigente do 
termo. 

Mas para o nosso objectivo interessa sublinhar alguns aspectos do como e do porquê dessa faceta 
teilhardiana. 

 
31 Un lourd manteau tomba de ses épaules et glissa derrière lui: le poids. de ce qu'il y a de faux, d'étroit, de tyrannique, d'artificiel, 
d'humain dans l'Humanité. P. Teilhard de Chardin, Hymne de l'Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 107. 
32 Id., ib., p. 90. 
Tant de choses qui l'avaient troublé ou révolté autrefois (...) Tout cela lui parut ridicule, inexistant, compare à la Réalité majestueuse, 
ruisselante d'Energie qui se révélait à lui, universelle dans sa présence, — immuable dans sa vérité, — implacable dans son 
développement, — inaltérable dans sa sérénité, — maternelle et sure dans sa protection. Id., ib., pp. 106-107. 
33 Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 9. Science et Christ. Ed. du Seuil, Paris, 1965, pp. 65-66. 
34 Louis Barjon e Pierre Leroy, A Carreira Científica de Teilhard de Chardin, Morais Ed., 1965. Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de 
l’Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 103. 



Tal actividade estritamente científica não se limitou apenas a uma fase da sua vida, como se se tratasse 
duma rampa de lançamento para voos filosóficos. Perdurou até ao fim, durante quase 50 anos.  Essa 
constância não foi determinada, no seu caso, pela motivação frequente e extrínseca do pão de cada dia, nem 
pela incapacidade de ter outra actividade intelectual ou profissional, nem pela preocupação de apostolado 
religioso ou apologético. 

A verdadeira razão está no que dissemos atrás sobre a sua visão intuitiva do mundo. Trempe-toi dans la 
Matière, Fils de la Terre, baigne--toi dans ses nappes ardentes, car elle est la source et la jeunesse de ta 
vie(35). Verdadeira vocação, radicada na atracção inevitável para se manter sempre inserido na solidez da 
matéria unificante ( 36). 

Concluímos, portanto, que a visão de Teilhard o conduziu não a um sonho ou ilusão de ciência, mas a uma 
actividade científica inteiramente honesta, objectiva e sã, como aliás foi amplamente testemunhado pelos seus 
colegas cientistas (37). Esta é uma primeira indicação a favor da credibilidade da sua visão. 

Mais que cientista.   A ciência não se limita à compilação de observações. Exige ainda imaginação para 
planear experiências, e intuição para articular coerentemente os seus resultados com dados de outra ordem. 
Assim se criam novas hipóteses que podem estimular novos testes, a caminho da construção de teorias ou 
modelos científicos cada vez mais amplos. Estes consideram-se válidos quando, além de consistentes com todos 
os factos conhecidos, os integram, num esquema uno, inteligível e quanto possível simples. 

A história da biologia está cheia de exemplos desta actividade, eminentemente científica, em que há lugar 
importante para a imaginação e intuição. O próprio evolucionismo, com todo o impacto que exerceu no 
progresso da ciência e do pensamento moderno em geral, ainda hoje não é mais que uma teoria científica, cuja 
prova, nalguns pontos, não vem directamente dos factos mas da sua interpretação coerente. 

Já seria de esperar que Teilhard, visceral e excepcionalmente intuitivo, rasgasse novos horizontes a esta 
«auréole subjective d'interprétation» (38) e que, através dela e da sua exigência de unidade, prolongasse o seu 
conceito de ciência até tocar o mesmo pólo onde outros meridianos   (filosofia, teologia)  vão convergir. 

E foi de facto o que se verificou. É evidentemente discutível que tudo o que se contém, por exemplo, em 
Le Phénomène Humain deva ser considerado «uniquement et exclusivement comme un mémoire scientifique» (39). 
Seria mais natural considerá-lo, em parte, como uma forma de filosofia que, em vez de baseada em princípios 
abstractos, se finca no tangível, dele parte, e a ele se procura manter aderente durante todo o filosofar. Uma 
«Hiperfísica» (40), sim. Ou uma fenomenologia. 

Mas não uma fenomenologia do científico como a do cientista que filosofa a partir dos dados específicos da 
sua ciência. Teilhard teria chegado basicamente à mesma visão cósmica se, em vez de geólogo e antropólogo, 
praticasse qualquer outro ramo das ciências. Ou até talvez se, sem nenhuma delas, partisse do mais pequeno 
facto. Il vit, avec une évidence absolue, la vide fragilité des plus belles théories comparées à la plénitude 
définitive du moindre fait, pris dans sa réalité concrète et totale (41). 

Não se tratará, portanto, de uma fenomenologia do científico, mas sim da natureza ou, se se preferir, da 
matéria. Julgamos, por isso, que a hiperfísica teilhardiana deriva, directamente, não da sua actividade 
estritamente científica mas, tal como ela, da intuição básica e fundamental que descrevemos atrás. 

Ao nosso objectivo interessa então avaliar, por critérios extrínsecos, os resultados dessa hiperfísica a alguns 
níveis a que isso seja possível. 

Não há dúvida que Teilhard foi um profeta de muitos ramos da ciência moderna. Muito antes de Oparin 
ter lançado, pela primeira vez em 1924, a sua hipótese da origem da vida a partir da matéria orgânica (trabalho 
que nesse tempo teve pouca repercussão por ser ainda pobremente documentado e ser escrito em russo), já 
Teilhard de Chardin escrevia, desde 1916, textos em que o mesmo, ou mais, estava implícito. 

Por isso, livros de texto bem científicos, feitos por cientistas, como por exemplo o de Joel de Rosnay Les 

 
35 Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l’Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 103.  
36 O que durante uma vida inteira me havia de trazer invencivelmente (mesmo à custa da paleontologia) ao estudo das grandes massas 
eruptivas e das bases continentais não foi outra coisa senão a necessidade insaciável de manter o contacto (um contacto de 
comunhão) com uma espécie de raiz ou de matéria universal dos seres. Pierre Teilhard de Chardin, Le cœur de la matière (1950) cit. 
in Émile Rideau, O Pensamento de Teilhard de Chardin, Morais Ed., 1965, p. 24.   
37 Louis Barjon e Pierre Leroy, A Carreira Científica de Teilhard de Chardin, Morais Ed., 1965  
38 Œuvres  de Pierre Teilhard  de  Chardin,  1.  Le Phénomène Humain, Ed. du Seuil, Paris, 1955, p. 22.    
39  Id., ib„ p. 21.               
40 Id., ib., p. 22.           
41 Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l’Univers, Ed. du Seuil, Paris, 1961, p. 106.      
 



Origines de la Vie ( 42) reconhecem o pioneirismo profético de Teilhard de Chardin neste aspecto (43) e no da 
lei da complexidade crescente (44). 

E geneticistas de nome como T. Dobzhansky testemunham que, ao longo de toda a sua hiperfísica, 
Teilhard se manteve sempre fiel ao evolucionismo científico (45). 

Até o insuspeito Jacques Monod, que atacou Teilhard sem o entender (ver adiante na «Conclusão»), 
reconheceu que ele teve um êxito surpreendente, mesmo nos meios científicos (46). 

É evidente que a linguagem profética nunca desce a pormenores tecnicistas nem faz a previsão lógica de 
hipóteses científicas. É antes levada a intuir as grandes linhas de força onde os dados se virão depois a inserir. 
A mensagem de Teilhard foi justamente essa, só que excepcionalmente lúcida. 

Quem conhece, por exemplo, os dados revolucionários da genética molecular (que mal tinha nascido quando 
Teilhard morria) e lê agora a obra teilhardiana, tem a impressão de que não se poderia escrever melhor, no 
nosso tempo, um resumo de alto nível sobre as conclusões mestras dessa ciência. 

O mesmo se diga de outros ramos científicos recentes como evolução molecular pré-biótica, neurofisiologia e 
sociobiologia. 

Não há dúvida que em todos esses e outros ramos científicos, não havia, no tempo em que Teilhard 
escreveu, base factual suficiente para prever aquilo que ele intuiu. A 'hiperfísica teilhardiana recebe hoje maior 
credibilidade do que no tempo em que foi escrita. 

Crente.   O facto é inegável. Teilhard foi sempre inabalavelmente crente. Je n’ai jamais éprouvé à aucun 
moment de ma vie la moindre difficulté à m'adresser à Dieu comme à un suprême Quelqu'un (47). Inabalável Fé 
em Deus, em Cristo e na Igreja. 

A grande prova está em que, depois dessa mesma Igreja lhe proibir, durante toda a vida, a publicação de 
praticamente todos os seus escritos e livros, o demitir de professor do Instituto Católico de Paris, lhe negar a 
aceitação duma cátedra no College de France, e o exilar, primeiro para a China, mais tarde para os Estados 
Unidos, depois de tudo isto, Teilhard escreveu: je me sens aujourd'hui plus irrémédiablement lié à l’Eglise 
hiérarchique et au Christ de l’Evangile que je l’ai jamais été à aucun moment de ma vie ( 48). 

Impossível, em face disto e de tudo o mais, justificar a sua crença por tradicionalismo rotineiro, cobardia 
ou conveniências sociais (49). Também não é fácil entender, em vista dum tão amplo e profundo diferendo de 
perspectivas intelectuais, que apenas um sistema de razões pudesse justificar a sua continuada adesão à Igreja 
que lhe rejeitava as publicações. 

Mas o facto compreende-se quando inserido na intuição directa, na experiência mística irreversível a que 
nos referimos atrás, a qual lhe deu uma evidência acima de todas as razões, e por isso mesmo o manteve 
«irremediavelmente» ligado à Igreja. A mesma visão unificada do Absoluto no tangível que fez dele um cientista 
autêntico, tornou-o um crente fiel, que se realizou como tal até ao fim. 

 Apesar disso, a sua Fé evidentemente que teve também de se traduzir em racionalizações. E estas, 
constituem indicadores a que interessa aludir. 

Teilhard transformou a sua vivência pessoal da «âpre volonté de plus être» (ver nota 24 e contexto) num 
1° princípio a que chamou o do primado da consciência: l’être est bon, il vaut mieux être que ne pas être, il 
vaut mieux être plus qu'être moins, il vaut mieux être conscient que de ne pas être tel, il vaut mieux être plus 
conscient que moins conscient (50). Este 1° princípio é decisivo no sistema teilhardiano. Ou se aceita 
vivencialmente com todas as suas consequências, e se irá facilmente até ao fim; ou se não aceita plenamente, e 

 
42  Ed. du Seuil, Paris, 1966.     
43  Cette synthèse a été réalisée par le biochimiste soviétique A. I. O par in, qui publia pour la première fois ses idées en 1924, et par le 
paléontologiste français P. Teilhard de Chardin, dont les travaux ne furent regroupés et publiés qu'à partir de 1955. Teilhard de 
Chardin pressentit l’essentiel de ses hypothèses dès 1916 (La Vie Cosmique) et les formula au cours des années 1938-1950.Id.,ib.p. 87.    
44  Teilhard de Chardin fut un des premiers, semble-t-il, à avoir insiste sur le fait que cette classification par ordre de complexité 
croissante correspondait aussi à une classification chronologique. Id., ib., p. 88.   
45  It is evidently the inspiration of a mystic, not a process of inference from scientific data, that lifts Teilhard to the heights of his 
eschatological vision. Yet he remains a consistent evolutionist throughout. Theodosius Dobzhansky, The Biology of Ultimate Concern, 
Fontana Ed., London, 1971, p. 137.    
46 (...) le surprenant succès qu'elle (la philosophie biologique de Teilhard de Chardin) a rencontre jusque dans les milieux 
scientifiques. Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, Ed. du Seuil, Paris, 1970, p. 44.   
47  Pierre Teilhard de Chardin, Le Cœur de la Matière (1950) cit. in Gérard--Henry Baudry, Ce que croyait Teilhard, Mame, Paris, 
1971, p. 23.    
48  Carta ao P. Geral da Companhia de Jesus em 12/10/51, cit. in id., ib., p. 119.    
49 Je comprends très bien les préférences de certains pour la révolte et les révoltés. Et je vous répéterai que rien ne me serait plus 
facile et plus doux que cette attitude. Carta escrita em 1927 cit. in id., ib., p. 116.    
50  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 9. Science et Christ, Ed. du Seuil, Paris, 1965, p. 68.  



não se [poderá prosseguir. 
A necessidade teilhardiana da «évolution implacable et irrésistible» (ver notas 25 e 31, e contextos) 

constitui-se num 2° princípio, o da fé na vida: a certeza inquebrantável de que o universo, no seu conjunto, «a 
un but, et ne peut ni se tromper en route, ni s'arrêter en chemin» (51). É o optimismo de necessidade 
psicológica, tipicamente teilhardiano, mas que, por vezes também se racionaliza na forma de inferência a 
partir dos sucessos da evolução passada. 

Como dedução destes dois princípios, formula um terceiro: a fé no Absoluto. A partir dos três princípios 
constrói os processos bem conhecidos da «union créatrice», convergência, mega-síntese, hiper-personalização 
e ponto ómega. 

Deste modo, Teilhard apresenta-nos a Fé em Deus como nascendo da fé no mundo (52), e dramatiza a 
prioridade lógica desta última a ponto de nela unificar e a ela reduzir toda a sua crença ( 53). 

 O sistema torna-se uno, homogéneo (54) e coerente, desde a ciência à Fé, desde o caos (primitivo ao ponto 
ómega. E essa coerência é considerada por Teilhard, com razão, como critério de verdade (55). 

E verifica-se agora que essa coerência é não só interna mas relativa também ao essencial da tradição cristã. 
Apesar de possíveis objecções pontuais, Henri de Lubac afirma do conjunto da obra de Teilhard: Elle est 
l’œuvre d'un croyant qui propose aux hommes sa vision du Christ. Vision très personnelle, mais du seul Christ de 
l’Evangile et de 1'Église (56). 

Mais que crente.  Há um crer estático que se fixa e consuma na vivência da intelecção contemporânea da Fé. 
Não parou aqui Teilhard de Chardin. 

Na lógica da sua visão dinâmica, ele avançou para um crer evolutivo que constantemente se obriga a 
produzir novas mutações da compreensão da Fé, sobre as quais a selecção eclesial virá então a marear a 
evolução do futuro. 

Esta perspectiva lhe permitiu racionalizar com coerência a sua fidelidade «irremediável» à Igreja, mesmo em 
face das incompreensões que dela recebeu. 

Numa visão integrada das religiões no processo da evolução biológica e cósmica, Teilhard via a Igreja 
romana como sendo o ramo evolutivo que apresenta as características próprias para ser seleccionado como o 
responsável pelo futuro da humanidade em convergência. Continuando na perspectiva biológica, em que a 
inovação se dá não por geração espontânea mas por evolução altamente aproveitadora do já existente, Teilhard 
acreditava que, também na Igreja, a evolução se tinha de processar por dentro. 

Daí a firmeza com que ele se opôs sempre aos instigadores da sua saída da Igreja. Toujours aussi tendue 
vers «Ce qui vient», mais admettant que cette Nouvelle Chose ne peut naître que de la fidélité à «ce qui est», je 
me trouve maintenant «au-delà de la révolte» (57). 

Para lá da revolta está a evolução, e ele acreditava que esta se viria a dar na Igreja. Deu-se, de facto. E 
bem na direcção que ele intuíra. 

Muitos dos corolários da visão teilhardiana que, ao tempo, foram considerados heterodoxos, vieram a ser 
cada vez mais aceites nas suas grandes linhas. 

Referindo-se às profundas mudanças do mundo moderno, em 'relação às quais a Igreja do seu tempo 
estava desfasada, Teilhard tinha dito: Un jour, il y a déjà mille ans, les Papes, disant adieu ou Monde romain, 

 
51 Id., ib., pp. 68-69.  
52  As coisas em que acredito: não há muitas. São: em primeiro lugar e fundamentalmente, o valor do Mundo; e, em segundo lugar, a 
necessidade de um Cristo para dar a este Mundo consistência, coração e rosto. P. Teilhard de Chardin, carta de 25/2/1929 cit. in 
Émile Rideau, O Pensamento de Teilhard de Chardin, Morais Ed., Lisboa, 1965, p. 400.  
53  Si par suite de quelque renversement intérieur, je venais à perdre successivement ma foi au Christ, ma foi en un Dieu personnel, ma 
foi en l'Esprit, il me semble que je continuerais invinciblement à croire au Monde. Le Monde (la valeur, l’infaillibilité et la bonté du 
Monde), telle est en dernière analyse la première, la dernière et la seule chose en laquelle je crois. Œuvres de Pierre Teilhard de 
Chardin, 10. Comment je crois, Ed. du Seuil, Paris, 1969, p. 120.  
54  Uma Fé só pode nascer de uma fé (e não de um raciocínio); sem isso o processo não seria homogéneo. As operações espirituais 
devem ser homogéneas (como se diria em matemática). Ê uma das faces da lei fundamental da evolução. P. Teilhard de Chardin, carta 
de 25/2/1929 cit. in Émile Rideau, O Pensamento de Teilhard de Chardin, Morais Ed., Lisboa, 1965, p. 400.  
55 A força de prova de um sistema reside muito mais na aptidão para explicar (quer dizer unificar) o real inteligível, do que nas 
demonstrações que podem ser dadas das suas partes isoladas e sobretudo do seu fundamento (o qual é um postulado). Id., ib., p. 69. 
Pour imaginer, découvrir et atteindre cette forme supérieure d'existence, nous n'avons qu'à penser et à marcher, toujours plus outre, 
dans les direction où prennent leur maximum de cohérence les lignes passées de l’Évolution. Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 1. 
Le Phénomène Humain, Ed. du Seuil, Paris, 1955, p. 259.  
56  Henri de Lubac, La Pensée Religieuse du Père Teilhard de Chardin, Aubier, 1962, p. 22.   
57  Carta a Léontine Zanta de 7/2/1930 cit. in Gérard-Henry Baudry, Ce queCroyait Teilhard, Mame, Paris, 1971, p. 116.   



se décidèrent à «passer aux Barbares». Un geste semblable, et plus profond, n'est-il pas attendu 
aujourd'hui?(58). E veio um Papa, chamado João, que lançou a Igreja para o aggiornamento. 

 
Em numerosos textos (59) Teilhard havia atribuído a descrença moderna ao cisma entre uma Igreja fixista e 

a nova mentalidade evolucionista, e tinha urgido a refocalização do cristianismo na linha do progresso do 
mundo. Um Concílio viria, a reconhecer que le genre humain passe d'une notion plutôt statique de l’ordre des 
choses à une conception plus dynamique et évolutive: de la nait, immense, une problématique nouvelle, qui 
provoque à de nouvelles analyses et à de nouvelles synthèses ( 60), e que desenvolveria o tema de que le 
message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde (...): il leur en fait au contraire un 
devoir plus pressant ( 61). 

  
Numa época em que o evolucionismo estava longe sequer de ser tolerado pelos teólogos dominantes, 

Teilhard teve a ousadia de pôr Cristo no centro dinâmico desse processo de evolução. Só muito mais tarde 
surgiriam teólogos a construir uma Cristologia no contexto da mundividência evolucionista (62), e ainda que o 
fizessem com métodos e a partir de pressupostos diferentes, não evitaram flagrantes concordâncias (63). 

A visão unitária de Teilhard levou-o a intuir uma ligação entre o mundo e o Transcendente muito mais 
homogénea do que a teologia do seu tempo admitia. E, apesar de todos os ataques de então, viria quem, mais 
tarde, dele dissesse: Il restaure l’harmonie catholique de la nature et de la grâce (64). 

Para uma intelecção dinâmica do uno e do múltiplo, a visão teilhardiana foi levada a intuir «le dehors» e «le 
dedans» como aspectos fundamentais de todos e cada um dos seres. Haveria ainda de passar muito tempo até 
que os filósofos, por vias aliás independentes, viessem a propor uma Ontologia dinâmica baseada em princípios; 
de interioridade e exterioridade basicamente idênticos aos de Teilhard (65). 

Por tudo isto, e muito mais, afirmaria um grande teólogo: on ne peut s'empêcher de penser qu'un double 
instinct prophétique a guidé le Pare Teilhard de Chardin dans l’élaboration de son œuvre (66). 

A tal instinto profético, tanto nesta área como no domínio científico que considerámos atrás, não se deverá 
evidentemente pedir a pormenorização técnica e a esquematização racional. A linguagem profética é 
necessariamente ambígua e paradoxal, e o erro está em identificar estas características, por exemplo, com 
incorrecções teológicas (67). 

 Além disso, terá havido naturalmente inexactidões e deslizes de pormenor. Mas o que interessa reter é que a 
visão intuitiva de Teilhard de Chardin, além de fazer dele um cientista sério e um crente fiel, o levou a 
apontar, inesperadamente cedo e excepcionalmente claro, as grandes coordenadas que o progresso científico e 
teológico seguiriam no futuro.   

Conclusão.  Quando, terminada a visão, o Homem regressou à terra dos homens, já não lhe pertencia (68). Os 
seus não o reconheceram, e só repetiam: Mon Père, mon Père! quel vent fou l'a donc emporté! (69). 

Ainda mandaram cinquenta homens, que procuraram Elias durante três dias, mas sem resultado (70). 
Examinaram todas as pegadas, de Gálgala ao Jordão, mas jamais poderiam encontrar, no seu encalço, aquele 

 
58  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 9. Science et Christ, Ed. du Seuil, Paris, 1965, p. 166.    
59   «Le Christianisme dans le Monde», «L'Incroyance moderne», «Réflexions sur la Conversion du Monde», «Catholicisme et 
Science», in Id. ibid.    
60  Vatican II, L'Eglise dans le Monde de ce Temps, T. I, Ed. du Cerf, Paris, p. 23.  
61  Id., ib., p. 77.  
62  Karl Rahner, «Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung», in Schriften zur Theologie, Band V, Benzinger Verlag, 
Kõln, 1968, pp. 183-221.  
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67 Id., ib., p. 121.   
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(...) il serait désormais un étranger. Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l'Univers, Ed. du Seuil, 1961, pp. 107-108.   
69  Id., ib., p. 115 
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que tinha seguido la route du Feu (71). 
Arquitectaram algumas hipóteses, construíram muitas teorias, fizeram muitíssimas críticas. Mas não 

conseguiram atingir o Profeta que não viram, mas só o seu manto que encontraram. Contra ele, arremessaram 
pedras. O último a atirar-lhe uma pedrada (72) não podia ver (73) e confessou até a sua cegueira (74). 

Mas houve quem o tivesse visto, e por isso recebido o seu espírito; Tendo passado, Elias disse a Eliseu: «Pede 
o que quiseres antes que seja separado de ti; que posso fazer por ti?» Eliseu respondeu: «Sejam-me concedidas 
duas partes de teu espírito». — «Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando for 
arrebatado de ti, terás o que pedes; mas, se não me vires, não o terás» (75).  

Eliseu viu, e recebeu o espírito de Elias, e deu testemunho dele. Mas o Povo perguntava-lhe: como 
acreditaremos em ti e saberemos que a visão de Elias foi verdadeira? 

Então Eliseu apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando, parou nas margens do Jordão. Pegou no 
manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas e disse: «Onde está, agora, o Senhor, o Deus de Elias? 
Onde está Ele?». Ao ferir as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Elias passou (76). E passaram 
também muitos filhos dos profetas, que tinham sido adoradores de Baal e agora, vendo o que acontecera, se 
prostraram por terra e adoraram o Deus de Israel (77). 

Mas outros houve que, não vendo nem acreditando, quiseram abrir as águas do Jordão com o manto de 
Elias. Mas as águas não se moveram. E eles crivaram o manto de pedradas e arremessaram-no, finalmente, à 
muralha da cidade, onde ficou, como o Profeta havia pedido, pétri dans 1'argile des forts, comme un ciment 
vivant jeté par Dieu entre les pierres de la Cité Nouvelle (78). 

E agora que a Cidade Nova vai tomando forma, vê-se que o cimento vivo a infiltrou até às ogivas. 
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