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Sir Charles Snow reclama sobre o fosso entre a ciência e o resto da nossa cultura. Eu 

concordo. Mas vejo o problema com uma perspectiva diferente. Eu não concordo que a 

influência da ciência sobre o resto do nosso pensamento seja muito fraca. Pelo contrário, as 

reivindicações feitas hoje em dia nas mentes dos homens, em nome da ciência, são muito 

abrangentes. Freud e Marx - pouco há da cultura moderna não é afectado pelos ensinamentos 

de um ou de ambos, e ambos derivam a sua autoridade por falarem em nome da ciência. No 

entanto, esses ensinamentos são apenas duas correntes de um maior corrente que descende 

dos Românticos e dos Utilitaristas, que por sua vez provêm dos filósofos do Iluminismo, os 

quais por sua vez se inspiraram nas descobertas de Newton.  

Admite-se que o pensamento grego era racionalista antes da ciência, e um fio desse 

racionalismo continuou através dos séculos seguintes. Mas foi o impacto da ciência do século 

XVII que suscitou o racionalismo moderno e o dotou com poderes esmagadores. "Um dia", 

escreve Paul Hazard, “o povo francês, quase como um só homem, pensava como Bossuet. 

Mas no dia seguinte pensavam como Voltaire (1). 
Estará exagerado, mas o quadro é dramaticamente verdadeiro. Poderíamos 

acrescentar que, assim como os três séculos seguintes à chamada dos apóstolos seria 

suficiente para estabelecer o Cristianismo como religião oficial do Império Romano, também 

os três séculos após a fundação da Royal Society foram suficiente para estabelecer a ciência 

como a suprema autoridade intelectual da era pós-cristã. "É contrário à religião!" Esta 

objecção reinou soberanamente durante o século XVII. "Não é científico!" é o seu equivalente 

no século XX. 

Se também concordo que existe uma, e uma lacuna perigosa, entre a ciência e o resto 

da nossa cultura, não são as deficiências mencionadas por Charles Snow, como a ignorância 

da termodinâmica exibida pelas pessoas da literatura, que tenho em mente. Mesmo os 

cientistas maduros pouco mais sabem do que os nomes da maioria dos ramos da ciência. Isso 

é inerente a divisão do trabalho em que o progresso da ciência moderna se baseia e que é 

indispensável para o avanço de toda a nossa cultura moderna. A amplitude de nossa herança 

cultural ultrapassa em dez mil vezes a capacidade de carga de qualquer cérebro humano e, 

portanto, deveríamos ter 10 mil especialistas para a transmitir. Acabar com a especialização 

do conhecimento seria criar uma competição de quebras cabeças e destruir a nossa cultura em 

favor de um diletantismo universal.  

A nossa tarefa não é suprimir a especialização do conhecimento, mas sim alcançar a 

harmonia e a verdade em toda a gama do conhecimento. Aí é onde eu vejo o problema, onde 

parece residir uma profunda confusão entre a ciência e a cultura. Eu acredito que esta 
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perturbação era originalmente inerente ao impacto libertador da ciência moderna sobre o 

pensamento medieval, e que só mais tarde se tornou patológica. 
A ciência rebelou-se contra a autoridade. Rejeitou deduzir a partir de primeiras causas 

e a favor de generalizações empíricas. O seu ideal supremo era uma teoria mecanicista do 

universo, embora no que diz respeito do homem procurasse apenas uma explicação naturalista 

das suas responsabilidades morais e sociais.  

Libertados por estes principies, o génio científico estendeu o controle intelectual do 

homem sobre a natureza muito além dos horizontes anteriores. E pela secularização das 

paixões morais do homem, o racionalismo científico provocou um movimento de reforma que 

melhorou quase todos as relações humanas, tanto públicas como privadas. Os ideais 

racionalistas do bem-estar e de uma população educada e responsável criaram uma vigorosa 

preocupação mútua entre milhões de pessoas isoladas e submersas. Em suma, o racionalismo 

científico foi o guia principal para todo o progresso intelectual, moral e social de que o século 

XIX se orgulhava – e assim como para o grande progresso também alcançado desde então.  

Mesmo assim, seria fácil mostrar que os princípios do racionalismo científico, em 

sentido estrito, não fazem sentido. Nenhuma mente humana pode funcionar sem aceitar a 

autoridade, os costumes, e a tradição: precisa de contar com eles para a mera utilização de 

uma linguagem. A indução empírica, aplicada com rigor, não podem gerar qualquer 

conhecimento, e a explicação mecanicista do universo é um ideal sem sentido. Não por causa 

do muito invocado princípio da indeterminação, que é irrelevante, mas porque a previsão de 

todas as posições atómicas no universo não responderia a qualquer questão de interesse. E 

quanto à explicação naturalista da moralidade, esta precisa de ignorar, e portanto negar, a 

própria existência do ser humano responsável. Também é um absurdo.  

O racionalismo científico serviu bem o homem enquanto este se movia desde uma 

grande distância mas em direcção aos falsos ideais. Mas isso não poderia durar. 

Eventualmente, foi obrigado a esgotar a capacidade dos seus ideais absurdos, e o absurdo 

gritante afirmou-se por si próprio.  

Isto foi o que aconteceu no século XX. O obscurantismo científico permeou a nossa 

cultura e isso agora até a própria ciência distorce, ao impor falsos ideais de exactidão. Sempre 

que falam de órgãos e das suas funções no organismo, os biólogos são assombrados pelo 

fantasma da "teleologia”.  Tentam exorcizar tais concepções afirmando que, eventualmente, 

todas se reduzirão à física e química. Não os preocupa o facto de que tal sugestão não faz 

sentido. Os neurologistas seguem o mesmo exemplo afirmando que os processos mentais 
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também serão explicados pela física e pela química. A dificuldade de lidar com a consciência 

elimina-se, declarando (2) :  
 

"A existência de algo chamado consciência é uma hipótese venerável: não é 

um dado, não é directamente observável. . .” (Hebb).  
"Embora não possamos passar sem o conceito de consciência, na realidade 

não existe tal coisa” (Kubie).  
"O conhecedor como uma entidade é um postulado desnecessário" (Lashley) . 
 

 O manifesto absurdo de tal posição é aceite por esses homens ilustres como o ónus 

da sua vocação científica. Os neurologistas, tal como o resto de nós, conhecem a diferença 

entre consciência e inconsciência; quando a negam querem dizer que, uma vez que escapa à 

explicação em termos de ciência, a sua existência põe em perigo a ciência e, no interesse da 

ciência, deve ser negado. Na realidade, qualquer neurologista que iria desafiasse seriamente 

este fanatismo seria considerado como um incómodo para a ciência.  

A sombra desses absurdos reside nas profundidades na actual teoria da evolução por 

selecção natural. O selecionista precisa de assumir, e de facto costuma supor, que a 

consciência é útil, pois de outra forma teria sido suprimida pela selecção natural; mas como 

todos os processos corporais se devem explicar pela física e pela química, não pode admitir 

que a consciência pode pôr um corpo vivo em movimento, o que significa que assume que ela 

é estritamente ineficaz (3). Procurei na literatura uma resposta para esta auto-contradição 

decisiva, mas em vão. Os cientistas não alargam em tais questões, se quiserem ser levados a 

sério como cientistas. 
Exemplos de tal duplo falar e pensar poderiam multiplicar-se em toda a gama de 

ciências biológicas. Mas não penso que essa negação da verdadeira natureza das coisas, por 

causa dos padrões científicos,  tenha causado danos generalizados à própria ciência; em geral 

permanece no papel. Em todo caso, nesta nota preocupo-me principalmente com o efeito dos 

princípios científicos correntes sobre a nossa cultura em geral, onde o desprezo pela verdade a 

favor de ideais científicos construído à pressão espalhou a confusão e eventualmente levou a 

resultados sinistros. 
 Este processo fez o seu curso ao longo de várias linhas. Tome-se, uma vez mais, 

Freud e Marx. Os seus pensamentos têm transformado a herança do século XVIII de várias 

maneiras paralelas. O Iluminismo acreditava que a responsabilidade moral do homem se 

fundamentava com segurança na natureza. Rousseau confiou no homem natural não 
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corrompido pela sociedade, e estabeleceu os direito intrínsecos das grandes paixões, de 

espontaneidade criativa e da individualidade única. Um versão mais árida e mais mecanicista 

do naturalismo foi desenvolvido por Helvetius e por Bentham, que reduziu o homem a um 

feixe de apetites que se alimentam de acordo com uma fórmula matemática.  

Tal como a selvajaria nobre de Rousseau, a libido de Freud é refreada pela sociedade. 

Mas não se lhe atribui qualquer aspecto nobre; pelo contrário, a moralidade é imposta 

externamente sobre a libido, e esta restrição está, na realidade, condenada, porque conduz à 

enfermidade. O bem e o mal são substituídas pela saúde e pela doença.  

O movimento paralelo de Bentham para Marx é determinado pela negação de 

interesses comuns entre as diferentes classes sociais. A rectidão já não se alcança pelo triunfo 

de utilidade sobre o preconceito, mas pelo triunfo de uma classe sobre outra; o bem é aquilo 

que contribui para a vitória do proletariado, e o mal é o contrário. O naturalismo transforma-

se assim de um mandamento moral numa doutrina do cepticismo moral.  

No entanto, não é esse cepticismo por si só que é distintivo da mente moderna. 

Porque o cepticismo moral, e o hedonismo, libertinismo, maquiavelismo, etc seguintes foram 

já anteriormente correntes, e são agora apenas tão eficazes como o foram nos tempos antigos. 

O passo decisivo na formação da mente moderna tem lugar na jogada seguinte, quando o 

cepticismo moral se combina com indignação moral. É a fusão destas duas atitudes - 

logicamente incompatíveis - que produz o niilismo moderno. 

Para o típico revolucionário moderno, o grau de maldade que está preparado para 

cometer ou desculpar em nome da humanidade é a medida da sua força moral. Realiza a sua 

moralidade imanente através da sua manifesta imoralidade. Mas tal inversão moral nunca é 

absoluta; nalgum ponto os homens hão-de recuar perante as exigências da inversão e tentar 

restabelecer a verdade e os ideais humanos de seu próprio direito. É nessa altura que ouvimos 

falar de um deus que falhou. 

No entanto, aqueles que recuam de uma posição invertida para uma moral recta ainda 

irão sentir que a sua inversão foi um sinal de uma paixão ainda intensa pela justiça social. E, 

num certo sentido, estão certos. Pessoas insensíveis têm permanecido imunes à inversão 

moral, simplesmente por falta de zelo social em busca de uma manifestação activa.  

Na nossa época é, portanto, impossível falar só dos homens como nobres ou ignóbeis. 

Quando Snow escreve que “esmagar o amanhã” muitas vezes traz à tona o mais nobre no 

homem, deve-se perguntar qual é a moral a que ele se quer referir, a "imanente "ou a 

"manifesta ". Actos que são gloriosos por um desses padrões são também verdadeiramente 

repugnantes pelo outro.  
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Esse conflito de normas dividiu as massas humanas, separou famílias, e arruinou 

amizades em todo o mundo, como nenhum outro conflito anterior. "Se alguma vez na história 

houve uma época", escreve Tillich, "em que os objectivos humanos apoiados por uma 

quantidade infinita de boa vontade redundaram em catástrofe sobre a catástrofe sobre a 

humanidade, foi o século XX" (4) .  E desastres ainda maiores nos ameaçam pela contínua 

desordem das normas morais. Porque, a despeito da recente melhoria, ainda dificilmente 

haverá terreno comum entre as grandes potências revolucionárias, por um lado, e os poderes 

tradicionais, por outro lado, para assegurar a sobrevivência do homem armado com bombas 

atómicas.  

Na verdade, a consumação do racionalismo científico que tem corrompido a vida 

pública de nosso século, abriu grandes avenidas de descoberta nas artes. A linha de escrita 

moderna descendente de Dostoievsky empenhou-se a explorar os limites do niilismo, em 

busca de um resíduo autêntico da realidade moral. Enquanto essa busca tem conduzido às 

vezes ao desespero sem sentido, o movimento tem, como um todo, endurecido o tom moral 

do nosso século e preparou o terreno para restabelecer os fundamentos da moralidade. 

Uma inquirição paralela tem explorado o caos criado pela rejeição de todas as formas 

existentes. Isso tem às vezes conduzido a inanidades (como dadaismo), mas o movimento tem 

sido em geral rico em descobertas. Produziu um mundo de harmonias que respondem a 

sensibilidades insuspeitas. Basta recordar o domínio mágico do surrealismo, a que um 

absurdo deliberado do conteúdo da narrativo abriu o caminho.  

Este movimento não foi, de facto, mais do que o culminar de uma emancipação 

anterior, menos radical. Começando com o impressionismo dos anos 60 do século passado, 

este conseguiu o feito notável de sair de uma descida universal ao realismo e ao 

sentimentalismo, para o vigor de uma nova cultura primitiva. Tal rejuvenescimento nunca 

tinha, creio eu, sido antes alcançado sem uma longa Idade das Trevas anterior.  

Recentemente, deu-se uma profunda mudança no temperamento da mente europeia e 

americana. Desde cerca de 1950 começou um declínio geral de zelo social. No Ocidente esta 

mudança de humor reduziu as aspirações utópicas por projectos mais concretos de melhoria, 

enquanto que, em toda a Rússia e Estados seguidores, tem causado um recuo das formas mais 

monstruosas de inversão moral. Na Polónia, a reversão dos intelectuais comunistas foi até 

muito mais longe do que isso, e na abortada revolução Húngara, teria sido esse o caminho. 

Nestes dois países o homem moralmente invertido virou-se violentamente para a direcção 

certa. Nunca antes a história conhecera um movimento assim.  
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O correspondente movimento intelectual, condenado como "revisionismo" pelo 

governo soviético, tem a sua contrapartida no Ocidente, na tendência a reinterpretar os 

mestres que tinha impulsionado a exploração do niilismo num sentido puramente idealista. 

Assim, Erich Fromm no seu livro muito lido, The Sane Society, discute Freud e Marx para 

concluir que uma pessoa mentalmente saudável é uma pessoa que vive pelo amor, pela razão 

e pela fé, que respeite a vida, a sua própria e a dos homem seus companheiros - uma condição 

que é dita produzir um socialismo comunitário humanista (5) .  

Mas, embora ainda sem uma doutrina clara, o revisionismo do Ocidente é tão forte 

quanto o do império soviético e vai por linhas paralelas. Assim como os comunistas rebeldes 

voltaram ao nacionalismo popular, também o povo francês se moveu para de Gaulle; em toda 

parte, o recuo de um racionalismo niilista apoiou-se na religião, mesmo quando os 

racionalistas humanitários do tipo do século XVIII apoiaram este recuo à sua própria maneira 

bem diferente.  

Este, creio eu, é o contexto no qual a relação da ciência para o resto da nossa cultura 

se tem que repensar hoje. A ciência continua a ser a única autoridade intelectual incontestável, 

e no entanto pouco pode sancionar das pretensões do nacionalismo, da religião e da ética 

natural, tal como antes. Na verdade, os seus critérios de objectividade precisam de negar 

realidade a qualquer reivindicação moral. Nenhuma análise química ou exame microscópico 

pode provar que um homem que levanta falso testemunho é imoral. Nem pode a lógica do 

racionalismo científico, que uma vez já conseguiu plantar entre nós as suas últimas 

conclusões sinistras, ser novamente suspensa pela inércia do costume. Não podemos 

recuperar um estado anterior de inocência.  

Não, um revisionismo humanista só pode ser assegurada através da revisão das 

reivindicações da própria ciência. A primeira tarefa precisa de ser a emancipação das ciências 

biológicas, incluindo psicologia, relativamente ao flagelo do fisicalismo; os absurdos agora 

impostos sobre as ciências da vida devem ser eliminados. A tarefa é difícil, pois põe em causa 

um ideal de objectividade impessoal em que, por si só, nós  sentimos confiança. No entanto, 

este ideal absurdo deve ser descartado. E se o conseguirmos, veremos que a ciência não mais 

ameaça a existência do homem responsável, e que podemos recomeçar o grande trabalho do 

Iluminismo, sem o perigo das armadilhas que tão desastrosamente têm enleado o seu 

progresso no presente século. 
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