
Da alma ao eu: a ilha interior de Descartes 

      
 
Nada melhor do que a vida do pai da filosofia moderna para revelar as atribulações do explorador. 
Cientista versátil, obcecado pelas maravilhas do mundo exterior, Réne Descartes (1596-1650) foi também 
o criador da ideia moderna do eu. Versado e treinado nos dogmas de Aristóteles e da eclesiástica, fez 
carreira a desmantelá-los. 
Descartes tinha todas as condições para avançar a partir de Aristóteles e da eclesiástica medieval, já que 
neles tinha sido formado desde tenra idade. Nasceu no seio da noblesse de rode da Turíngia, onde o pai foi 
advogado e juiz. 
Dez anos de estudante aplicado prepararam-no para avaliar a extensão e as limitações da erudição católica 
convencional e deram-lhe uma fé católica que nunca viria a perder. Foi mandado para a Universidade de 
Poitiers na esperança de que satisfizesse o desejo da família de fazer dele um homem de leis. 
Na Holanda, “o livro do mundo” abriu-se para Descartes de formas surpreendentes. Despertou-o um 
encontro casual com um médico flamengo, Issac Beeckman, que, como ele, se interessava por matemática. 
 
“E assim, nada querendo esconder-lhe acerca do teor do meu trabalho”, escreveu Descartes, “ gostava de 
dar ao público não uma Ars Brevis, mas uma ciência completamente nova capaz de resolver geralmente 
todas as questões da quantidade, contínua e descontínua” 
Teve outra inspiração. “Onde me levará o destino? Onde irei ter descanso?” 
 
Com ironia melodramática, a sua missão de fundador da moderna filosofia racionalista ocorreu-lhe na 
noite 10 de Dezembro de 1619, numa experiencia mística.  
Num sonho viu um livro chamado Quod vitae sectabor iter? (Que caminho de vida seguirei?). Um estranho 
apontou-lhe alguns versos começados por Est et non (Sim e não). Descartes identificou os versos como 
sendo dos Idílios, de Ausónio, poeta latino e funcionário de Roma do séc. IV. O “Est et non” (de Pitágoras) 
podia ser as divisões entre a verdade e o erro.  
 
Descartes declarou que esta revelação de razão era “os fundamentos duma ciência maravilhosa” (mirabilis 
scientiae fundamenta). Num encontro de teólogos católicos realizado em Paris para estudar alternativas a 
Aristóteles, Descartes deu algumas pistas quanto ao método e a um recurso mais alargado ao raciocínio 
matemático. O cardeal de Bérulle (1575-1629), que liderava um renascimento católico, estava presente e 
ficou muito impressionado. Convidou Descartes a fazer-lhe uma visita privada e convenceu-o de que era 
seu dever divino beneficiar a espécie humana pela aplicação das suas técnicas (ainda indefinidas) à 
medicina e à mecânica.  
 
Em 1630 o “livro do mundo” levou-o a desenvolver estudos de própria iniciativa nos campos das ciências 
físicas e naturais – sobre a natureza da luz, a óptica, a meteorologia, a física e a biologia. Em 1633 
Descartes tinha pronta a sua obra “Le Monde”, obra prodigiosa da ciência unificada.  
Só aos 40 anos publicou alguma coisa. Foi então que o “Discurso do método” (1637), lhe valeu o epíteto de 
primeiro filósofo moderno e um dos primeiros cientistas modernos.  
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Escreveu “ Por isso, o meu objetivo aqui não é ensinar o método que toda a gente deve seguir para 
promover a boa condução da sua razão, mas apenas mostrar de que modo procurei conduzir a minha.” 
 
“E, se escrevo em francês, que é a língua do meu país, enão em latim, que é a dos meus mestres, é porque 
tenho esperança de que aqueles que só podem socorrer da razão natural na sua pureza sejam melhores 
juízes das minhas opiniões do que aqueles que só acreditam nos escritos antigos.” 
 
“As verdades são mais facilmente descobertas por um homem isolado do que por uma nação inteira” 
 
Começando pela dúvida como catalisador, faz do duvidador o centro do seu universo. Ainda mais 
elementar do que a máxima, “Cogito, ergo sum” (Penso, logo existo), seria o axioma, “Duvido, logo existo” 
(Dubito, ergo sum). É que a sua via de exploração não tinha por meta alcançar verdades empíricas 
transcendentes, mas sim apaziguar a dúvida pessoal e satisfazer o ego. 
Não admira que esta via de exploração o tenha levado a um mundo privativo que nunca se cruzou com o 
mundo universal exterior. 
 
Em vez da filosofia especulativa que se ensina nas escolas, possamos descobrir uma filosofia prática por 
meio do qual, conhecendo a força e ação do fogo, da água, do ar, das estrelas, dos céus e de todos os 
outros corpos que nos rodeiam, da mesma forma distinguimos claramente as diferentes artes dos artífices, 
também possamos emprega-los em todos aqueles outros usos a que eles se adaptem, e assim nos 
tornaremos os senhores e donos da natureza.” 
A animadora conclusão é que “aquilo que o homem sabe é quase nada em comparação com o continua 
por saber.” 
 
A sua declaração da independência do eu de maneira nenhuma o impedia de explorar as forças que davam 
forma ao mundo exterior.  
Formulou a lei da refração, estabeleceu a relação do tempo com as alterações da pressão barométrica e 
apresentou as novas importantes técnicas de geometria analítica, aplicando a álgebra aos problemas de 
geometria. A fé de Descartes na matemática como meio para atingir a certeza da solução dos problemas 
foi reforçada pelo sistema de matemática que ele próprio desenvolveu, de que a geometria analítica foi a 
mais conhecida. Foi ele que inventou grande parte do vocabulário básico da álgebra e da matemática. 
 
Não desprovido de importância foi o fato de Descartes não ter levado a vida num mosteiro ou na 
universidade nem se ter rodeado de discípulos.  Não procurou posições nem responsabilidades públicas. 
 
Embora Descartes fosse um católico confesso e Isabel da Boémia, princesa palatina tenha sido criada no 
protestantismo, numa época de guerras religiosos tinham as preocupações teológicas. Tinham ainda em 
comum o velho problema dos 3 círculos, que Isabel resolveu para deleite de Descartes. 
A jovem e intelectual rainha Cristina da Suécia (1626-1689), que recebera as obras de Descartes por um 
amigo e admirador deste, o ministro da França na Suécia, quis que ele viesse juntar ao círculo de brilhantes 
celebridades da sua corte. Ele mostrou relutância em deixar o seu retiro na aldeia, mas ela insistiu com a 
proposta de mandar um navio busca-lo. 
 
Quando finalmente cedeu e em 1649 chegou, ficou impressionado com o espirito vivo daquela rainha. 
Naquela terra “de ursos entre rochedos e gelo” observou que “os pensamentos dos homens congelam 
durante o inverno”. As lições foram marcadas pela rainha para as 5 da manhã, o que provocou nele 
resfriados, que evoluíram para pneumonia, conduzindo á morte em 1650. 
 
 
Será preciso queimar Descartes? (entrevistas de Guitta Pessis-Pasternak 
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Em Junho de 1981, teve lugar no centro internacional de Cerisy-la-Salle um colóquio consagrado à auto-
organização ( Titulo do colóquio: Auto-organização. Da Física à Politica, sob a direção de Paul Dumouchel e 
Jean-Pierre Dupuy. 
Os oradores que aí participaram eram de 1º plano: Henry Atlan, Cornélius Castoriadis, Jean-Pierre Dupuy, 
René Girard, Edgar Morin, Pierre Rosanllon, Isabelle Stengers, Francisco Varela e outros … Acolheu 
também os melhores Nobel Kenneth Arrow e Ilya Prigogine, Michel Serres, Heinz von Foerster, Paul 
Watzlawick, Terry Winograd e o núcleo de Cerisy-la-Salle. Já não era possível ocultá-lo: o “novo paradigma” 
ultrapassava o Hexágono e tornava-se um fenómeno internacional.  
 
A situação é suficientemente paradoxal para justificar a interrogação de neófito: como é que a ciência, 
cuja ambição é descobrir a ordem oculta da natureza, pode solicitar deste modo as potencialidades 
organizadoras da desordem, do caos e do acaso? 
 
Existirá o acaso na natureza ou será ele o resultado da nossa ignorância das causas, ignorância que a 
ciência tem precisamente o objetivo de reduzir? Acaso essencial ou o acaso pela ignorância. 
 
Paul Feyerabend diz “Adeus á Razão”, nada é “objetivamente verdadeiro” porque “para todo o enunciado, 
teoria, ou ponto de vista concebido como verdadeiro com boas razões, existem argumentos suscitáveis de 
provar que uma visão alternativa é pelo menos tão boa, se não melhor”.  
È o mesmo que dizer: a ciência a que o Ocidente concede tanta importância é apenas uma tradição como 
outra qualquer, de modo nenhum superior às mitologias que ela finge criticar.  
Feyerabend diz: “indispensável defender a epistemologia anarquista perante o racionalismo crítico, e, 
analisando a evolução cientifica - mistura indistinguível de intuição, de lógica, mas também de 
propaganda- elaborada por sábios de modo a impor as suas descobertas pretendo obrigar os 
“racionalistas” a exclamar “MY GOD”, parece que em ciência anything goes. 
Podemos pensar que diz apenas respeito ao mundo da física teórica, o que justificaria por exemplo que aí 
se seja por vezes tentado pelo ensinamento das espiritualidades orientais para apoiar as conceções que se 
vão elaborando sobre o universo.  
 
Mesmo sem ser necessariamente levado a dizer que a comunidade científica oferece o espetáculo de uma 
“cruzada”, o homem de sentido comum espanta-se coma violência dos debates e mesmo sem tirar daí 
lições e ceticismo (como Feyerabend de certo modo convida a que se faça) ele desejaria, sem dúvida, ver 
mais claramente o que se passa. Mesmo que nem todos estejam convencidos da necessidade de um 
diálogo com religiões ou sabedorias ancestrais, nenhum deles dissimula a responsabilidade política e social 
que lhe incumbe. 
 
Paul Feyerabend: Um anarquista na ciência 
 
Depois da guerra, Paul teve uma dupla carreira de físico e de homem de teatro em Veimar e depois Viena. 
Depois de ter recusado ser assistente de Bertolt Brecht ( “o mais grave erro da minha vida” diz ele hoje) 
orientou-se para a filosofia das ciências.  
Apaixonado e provocador, este defensor de um saber libertário- grau zero de metodologia pluralista- 
insurge-se contra o dogmatismo dissimulado dos epistemólogos clássicos, “estes funcionários do 
pensamento”, e renova, com uma saudável veemência e um humor dadaísta, o debate sobre o mito da 
razão. Afirma: “ Pareceu-me indispensável defender a epistemologia anarquista em face do racionalismo 
crítico.  
 
 
Propõe que a separação entre Estado e a Igreja seja completada pela do Estado e da Ciência, que 
considera uma das religiões mais agressivas e dogmáticas. Não será isso uma utopia? 
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-Essa ideia, poderia, com efeito, parecer utópica, se se pretendesse concretiza-la de repente, mas não 
procedendo gradualmente. Poder-se-ia, por exemplo separar o Estado e a ciência no domínio médico, 
como em acupuntura, onde poderia ser supervisionada pelos cidadãos. Em seguida, seriam separadas 
outras especialidades de acordo com zonas geográficas problemáticas. Progressivamente o problema seria 
resolvido. 
 
Nietzche já tinha previsto que se a ciência ocupasse o lugar de Deus, se afundaria por si própria e que 
seria por fim possível colocar as verdadeiras questões. Estará a ciência disposta a renunciar à sua 
“extraterritorialidade”? 
 
-A questão não está em saber se a ciência está pronta para o fazer mas se os cidadãos estão dispostos a 
renunciar a isso 
Num tal caso, ela seria obrigada a fazê-lo pois são os cidadãos que a pagam. Refere as “questões 
essenciais”, mas “essenciais” para quem? Há as que são postas pelos cientistas, pelos epistemólogos – 
esses funcionários do pensamento- mas porque razão deveríamos aceitar os seus critérios? Na minha 
opinião as questões essenciais são as que me tocam mais profundamente na minha vida e essas só 
raramente são colocadas pela ciência.  
As coisas seriam diferentes se vivêssemos numa sociedade totalitária dirigida por cientistas como 
preconizou Platão, pois a “polícia do pensamento nos teria impedido de o fazer”. Hoje em dia, o único 
handicap é a nossa própria autocensura; mas quem são os sábios para nos intimidar de tal modo? 
 
A “razão” parece um instrumento especificamente europeu. Defende, contudo, que, “sem uma 
destituição frequente da razão, não poderia haver progresso”. 
 
-Posso apoiar esta minha hipótese na análise da história das ciências. Foram muitas vezes feitas 
constatações desconcertantes: não se disse, por exemplo, na antiguidade, que a Terra estava em 
movimento? Ora, tendo em conta as teorias científicas e crenças religiosas da época, era uma ideia 
surpreendente. Era como se defendesse hoje que a Terra está imóvel no centro do universo. Foi. No 
entanto, contra a razão da sua época que a ciência pôde progredir. Afirma que a razão é “especificamente 
europeia”: pensa, por acaso, que as pessoas da idade da pedra ou da Africa Central não “pensam”? 
 
Para Karl Popper, “ o que é verdade em lógica é verdade (…) no método científico”. Ora, você afirma que 
“a ciência só progride transgredindo as regras impostas pelos lógicos”. Quem tem razão? 
 
- Ninguém. Precisa de descobrir a resposta por si. Quando o problema é importante para a comunidade, 
como se poderá confiar nos cientistas que terão sempre opiniões conflituais? Deve levar a cabo a sua 
própria investigação. 
 
Para fazer triunfar a sua nova cosmologia, Galileu recorreu à propaganda: “Assim a Terra e a ciência 
moderna puseram-se em movimento”. Que diferença haveria, pois, entre ela e outras ideologias? 
 
- Nenhuma. Vejamos o que se passa numa reunião paroquial ou numa comissão científica, onde os sábios 
têm ideias divergentes que procuram defender: muito depende da inteligibilidade das suas teorias, porque 
as ideias, mesmo justas, expressas em equações matemáticas herméticas não serão aceites. Importa 
igualmente saber de que lado se coloca o prestigioso establishment. È por isso que se recorre a 
preconceitos e, portanto á propaganda. No que se refere ao caso particular de Galileu, ele instalava muitas 
vezes novos fatos nas antigas evidências: examinando os seus argumentos etapa a etapa, podemos ai 
descobrir muitas vezes os métodos do propagandista; “a razão ganha graças a más razões e a ciência, para 
se opor a Fé, recorre à má Fé”. 
 
Porque é que diz que o “anarquismo teórico é mais propício ao progresso do que as doutrinas fundadas 
sobre a lei e a ordem”? 
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-Empreguei a palavra “anarquismo” num sentido bem preciso, a saber, aquele que lhe daria um 
“racionalista” que analisasse todas as iniciativas elaboradas pelos cientistas para atingirem as suas 
descobertas e que exclamassem: “Mas é a pura anarquia”.   
 
Deseja uma “democracia relativista”: os cidadãos decidindo as principais questões da vida – uma ágora 
moderna. Não acha que as nossas sociedades são demasiado complexas para que uma tal utopia se 
possa realizar? 
 
- Se as nossas sociedades fossem demasiado complexas sê-lo-iam também para os cientistas, porque isso 
significaria a existência de uma imbricação de todas as especialidades de que os sábios apenas conhecem 
uma parcela. Se a situação fosse demasiado complexa todo o mundo sofreria com isso. 
 
Não contente em ser um anarquista que joga o jogo da razão a fim de melhor a socar, proclama-se um 
dadaísta desenvolto para o qual “tudo é bom” 
 
-Não me julgo um anarquista mesmo que tenha escrito um livro anarquista. Do mesmo modo, não é 
evidente que eu goste da epistemologia anarquista mesmo que a tenha defendido. Parecia-me 
indispensável defende-la, pois tantos cientistas, defensores da razão, se encontram na outra margem. Quis 
provar que os seus raciocínios não eram tão irredutíveis como pretendiam. Qual é a melhor maneira de o 
demonstrar? Defendendo o ponto de vista contrária. Mas nunca revelei a minha opinião.  
 
 
Com esse objetivo são precedidas de uma breve apresentação de cada uma das pessoas interrogadas. 
 
Como é que a ciência se constitui em realidade? O que é a realidade instituída pela ciência? 
 
Thomas Khun recusa-se a ver a ciência como uma fonte de verdades: não é afinal a ciência uma serie 
infinita de paradigmas de que ninguém pode garantir que um seja mais verdadeiro que outro? 
 
 
René Thom, matemático das “catástrofes” ou: a aventura científica em risco de heresia 
 
 
De certo modo, “enxerta-se” um ramo estranho num tronco da ciência. De início, constata-se uma forte 
reação de rejeição, mas posteriormente o enxerto pode pegar, e a heresia temporária revelar-se assim 
estratégia audaciosa no mercado da “admiração dos pares” da recompensa do gosto do risco.  
Uma segunda categoria de herético “normal” é o sábio desconhecido, que, na sequência de uma 
descoberta, publica um artigo, esquecido nas bibliotecas até ser redescoberto, havendo então a 
consciência de que o investigador em questão tinha umas dezenas de anos de avanço sobre o seu tempo. 
Proclama-se então a sua glória.  
A comunidade científica, como outra qualquer, é cruel! 
Muito mais subtil é a heresia que ultrapassa o estreito passo do mundo científico e que encontra eco junto 
do grande público. 
 
Para valorizar a sua própria imagem de pioneiros, os cientistas tem muitas vezes tendência para se 
abrigarem atrás de personalidades às quais pode conferir a auréola de mártires.  
De resto, a ciência, atividade “responsabilizada” cujos resultados escapam muitas vezes aos seus 
produtores, é também um instrumento de poder industrial, militar, financeiro ou espiritual, do que ela 
pode fazer uso na luta de poder e domínio.  
É por outro lado esclarecedor que os sábios conhecidos pelas suas afinidades filosóficas sejam também 
muitas vezes antigos heréticos científicos (do primeiro tipo) que, depois de uma luta intensa por impor as 
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suas conceções adquiriram o reconhecimento do mundo científico para o qual são agora gigantes 
respeitados. São mesmo por vezes apoiantes de abordagens esotéricas, persistentes sobrevivências do 
tempo em que a ciência era apenas ainda o cálculo das mais espantosas correspondência entre o 
microcosmos e macrocosmos. Em síntese, do tempo em que a magia era ainda uma ciência! 
Contudo a mecânica quântica, instrumento de trabalho privilegiado e firme apoio dos experimentadores 
de todas as disciplinas, foi alvo dos maiores ataques (Einstien, Louis de Broglie). 
 
A ciência que é construída a partir da rejeição da evidência sensorial com Descartes, Galileu e Mersenne. 
Contudo, na conceção destes modelos, a matemática não é o seu único suporte; participam nele 
motivações menos claras. Copérnico era um verdadeiro “pagão” vendo o “Sol como a imagem de Deus”. 
Newton era um alquimista convicto, fato que a Royal Society conseguiu ocultar durante 3 séculos.  
 
Perguntas a René Thom, aventureiro do pensamento.  
 
Em que é que a mecânica quântica se diferencia então da teoria “da participação” de Lévy-Bruhl, 
segundo a qual o homem primitivo acreditava que dois serdes separados podiam comunicar à distância? 
 
Quanto o fenómeno se manifesta em física ele é meticulosamente produzido: a mesma interação ejeta 
duas partículas que se comportam a partir daí como uma só. Ora não é esse o caso da “participação de 
Lévy, segundo o qual há a presença simultânea de um ser em dois locais diferentes: o feiticeiro pode estar 
na sua cubata ao mesmo tempo que corre na selva. Este “fenómeno” deve também ser preparado, mas 
segundo processos muito diferentes: sacrifícios, rituais ou fórmulas mágicas. Consta-se então uma 
abordagem fundamentalmente diferente entre ciência e a magia e, é precisamente a geometria que 
estabelece a distância. A ação à distância só é tolerada em ciência na medida em que é controlada por uma 
fórmula explícita.  
 
Não podemos constatar a existência de duas visões do mundo diferentes: numa dada sociedade o 
consenso é mágico, enquanto noutra é científico? 
 
Com efeito, antes da ciência surgir, havia em todas as sociedades um consenso em relação á magia, ela 
apenas diferia de grupo para outro. Ora, nós pensamos que a ciência é universal, e apesar dos diferentes 
comportamentos sociológicos, trata-se sempre da mesma Ciência! As ações cientificas à distância são 
rigorosamente controladas, precisamente pela geometria, que é o verdadeiro antídoto da magia. 
 
Porque pensa que a sua “teoria das catástrofes” permitiria reconciliar a ciência e a religião?  
 
Porque o conceito das “pregnâncias” tem uma vitalidade que ultrapassa a distinção entre ciência e magia. 
Podemos utilizá-las quer no universo pré científico quer no moderno universo científico. As “formas” 
investidas por uma pregnância têm algumas propriedades intrínsecas sendo, pois, um fator de poder, 
exatamente como sucede com as formas mágicas. Ora a ciência moderna conseguiu precisamente eliminar 
esse poder inicial das formas. 
 
Têm medo da magia? 
 
Os cientistas não têm medo da magia, pois eles próprios estão convencidos de possuírem uma magia bem 
mais poderosa do que as outras! 
 
Ilya Prigogine: arquiteto das “estorturas dissipativas” 
 
O homem sabe hoje que não está só na imensidão indiferente do universo; se a ciência clássica, do alto do 
seu saber omnisciente, tinha reduzido a natureza a um autónomo desencantado, a ciência 
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contemporânea, através da sua “escuta poética”, devolveu-lhe a sua potência inovadora e através de um 
diálogo frutuoso reintegrou o homem no universo que ele observa. 
As recentes metamorfoses da ciência contribuem para uma “nova aliança”, na convergência das culturas 
científica e humanista, que se questiona sobre o significado dos mesmos fenómenos: o devir, a reabilitação 
da desordem, o acaso organizador… Em resumo a ciência determinista clássica dá lugar a uma nova ciência 
pluralista: respeitadora de outras interrogações, de outras culturas e cuja mensagem parece poder integra-
se num campo cultural mais vasto, inaugurando talvez uma nova era do saber. 
 
Neste período de transição em fim de século, qual é a sua conceção do novo papel da ciência?  
 
Atravessamos um período de explosão demográfica. A ciência tem uma função sem dúvida decisiva a 
desempenhar nesta transformação: ela deixou de se identificar com o desencanto do mundo. Neste 
período de transição, a ciência dá-nos uma imagem do futuro menos mutiladora do que a que era dada 
pelo desenvolvimento automático das leis deterministas clássicas. A ciência libertou-se das prisões 
ideológicas do século XVII europeu, para procurar uma linguagem universal, mais respeitadora de outras 
tradições e de outras problemáticas. È talvez possível que nesta atmosfera renovada, vejamos, como o 
deseja Michel Serres, a problemática refluir das filosofias para as ciências: talvez vejamos surgir novas 
formas de encontro entre os nossos saberes e os nossos poderes. Mais do que alguma vez no passado a 
ciência surge como um dos diálogos mais fascinantes que o homem estabeleceu coma natureza. 
 
Henri Atlan, teórico da auto organização 
 
A obra de Henri, que recobre diversos domínios científicos – biologia celular, biofísica e inteligência 
artificial- encontra a sua unidade na procura de uma teoria da complexidade. A incompreensível 
originalidade de Henri está no feed back permanente que soube instaurar entre a pesquisa científica e a 
sua interrogação de uma tradição ancestral. Numa altura em que a racionalidade científica e a sabedoria 
espiritual pareciam muitas vezes antinómicas, o interesse reside precisamente na coesão do Talmude 
coma cibernética, de um biofísico com a Bíblia. Atlan procura mostrar, com humor, que existem numerosas 
racionalidades, legitimas embora diferentes, para compreender a realidade: atribuir o raio á cólera de 
Júpiter não é menos racional que atribui-lo a uma descarga elétrica. Na sua ultima obra, Atlan interroga-se 
sobre os problemas éticos e de sociedade suscitados pelas tecnociências sem fornecer os meios de os 
resolver, evidenciando assim o seu ideal socrático. È a vingança de Protágoras, da opinião e do poético. 
 
A racionalidade científica e as tradições espirituais são muitas vezes antimónicas. A originalidade da sua 
investigação, reside precisamente na coexistência da cibernética e do Talmude, na coesão da biofísica 
com o homem que se alimenta de uma tradição ancestral. Como é que elabora essa simbiose? 
 
-Para mim, a tradição talmúdica que dá continuação á tradição bíblica, e de um modo mais geral, rabínica e 
cabalística é, antes de mais, uma tradição de investigação que tem por objetivo o conhecimento da 
estortura do universo, das relações do homem com o seu meio e não gostaria de a assimilar às tradições 
espiritualistas. Encontramos nela aquilo a que os textos chamam de divindade, mas um papel muito 
preciso, diferente do que a consciência religiosa habitualmente designa por esse termo. Enquanto tradição 
da investigação, não é contraditória com o meu trabalho científico. È apenas diferente.  
 
A sua investigação científica alimenta-se da pesquisa talmúdica ou vice-versa? Ou trata-se antes de uma 
simbiose cujos contornos não se podem delimitar com muita precisão? 
 
-È importante delimitar os contornos, não misturar os conteúdos. Penso que esse é o erro no qual caem, 
certos cientistas que pretendem ser ao mesmo tempo espiritualistas e que misturam conteúdos de 
conhecimentos científicos. È um erro ver as alusões à mecânica quântica na tradição hindu, do mesmo 
modo que é um erro ver alusões aos antibióticos no Talmude. 
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Onde se situa então o “livre arbítrio”, já que o homem esmagado tanto pelos determinismos exteriores 
do “império do meio ambiente”, como pelos interiores da “república dos genes”, parece uma marioneta 
cujos cordelinhos são sempre manobrados algures? 
 
 -Provavelmente na interação entre os determinismos no meio, quero dizer que é através dessas 
interações que se constitui uma individualidade. O “livre arbítrio” não diz respeito ás margens de manobra, 
como à constituição do próprio sujeito, ao fato de ele se constituir em individuo.  
 
No momento em que os argumentos neobiológicos estão no centro da atualidade, a sua constatação que 
“fatores socioculturais podem modificar o património genético, criando novos meios ambientes, causa 
de novas seleções…” não corre o risco de alimentar ideologias racistas? 
 
- Qualquer teoria científica pode alimentar qualquer ideologia; o erro consiste, precisamente, em procurar 
nas teorias científicas uma justificação, um fundamento para uma ideologia, genética nazi, por um lado, e 
da genética estalinista de Lyssenko, por outro lado, tinham sido suficientes para eliminar definitivamente 
este género de utilização abusiva das teorias científicas. Acontece que a genética sobre a qual se apoiaram 
os defensores da ideologia nazi é a genética aceite e ensinada atualmente.  
Mas é preciso sublinhar um aspeto externamente importante de uma teoria; não está em causa aqui uma 
programação consciente em que planificadores decidiram quais os genes benéficos ou maléficos e como é 
possível instituir um meio ambiente sociocultural que conduza à seleção de um dado gene ou à eliminação 
de outro.  
 
E exato afirmar que as pessoas se dirigem à ciência por causa da aura dos Prémio Nobel, esses 
demiurgos contemporâneos?  
 
- De certo modo. Eu conto no meu livro como os ouvintes de uma rádio cultural nos diziam explicitamente: 
“Não podemos acreditar nas religiões, nem nas filosofias, mas apenas na ciência, porque ela teve 
visivelmente êxito; é pois, dever dos cientistas indicar-nos como devemos viver.” Ora, todo o meu esforço 
consiste em explicar por que é que esta exigência não tem fundamento. 
 
Os critérios lógicos que são património da tradição ocidental não são talvez universais? 
 
- A racionalidade de que vos falo reúne um consenso suficiente largo para poder ultrapassar as fronteiras 
ocidentais. A prova disso está em que, quando se estabelecem diálogos entre representantes de diversas 
tradições, incluindo as orientais, os seus discursos procuram não ser contraditórios. E, quando o são, isso é 
deliberado: os Koans budistas manejam deliberadamente o paradoxo para estilhaçar os limites da própria 
razão. 
 
Não tinha já Einstein prevenido: “A investigação cientifica postulando a priori a inteligibilidade do 
universo, é da ordem da crença religiosa? 
 
-È necessário utilizar essa citação com precaução. Não julgo que Einstein quisesse dizer que a 
inteligibilidade do universo, tal como surge nos discursos científicos, é da ordem da crença religiosa. 
 
Existirão pontes entre a religião e a ciência? 
 
-Não, mas há a possibilidade de diálogos e de observação das diferenças. Não existe discurso unificador 
que permita englobar uma e outra. 
 
Os Nobel seriam então consideradas o equivalente aos sábios da antiguidade? 
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Sim, mas sem razão, bem entendido; o Prémio Nobel é atribuído em função da importância das 
descobertas cientifica em diferentes domínios; ora isso não pressupõe, de modo nenhum, uma sabedoria 
particular a propósito dos problemas da sociedade ou da salvação dos indivíduos. 
 
O triunfalismo do poder cientifico não suscitará, paradoxalmente, a necessidade simultânea, de o 
“divinizar” ou de o “diabolizar”? 
 
- Absolutamente, e é por isso que é preciso escapar a essa necessidade considerando-o um poder, entre 
outros, que é preciso relativizar, considerar indispensável, tanto no plano do conhecimento como das 
técnicas, mas sem, no entanto, o divinizar. È importante gerir um espaço que se escape ao poder absoluto 
da tecnociência, quer se trate da vida interior ou da estética, de modo a abordar os problemas éticos ou 
políticos sem rejeitar, contudo, as contribuições da ciência ao pensamento, ou da técnica para a 
organização da nossa vida quotidiana. 
 
Edgar Morin: Caçador furtivo dos saberes 
 
“Sou um caçador furtivo do saber, e é por isso que os guardas das coutadas disparam sobre mim”, disse de 
ele próprio. Apaixona-se por fórmulas brilhantes como “O único pensamento que vive é aquele que se 
mantem à temperatura da sua própria destruição.” 
Edgar Morin defende a ideia de uma “desordem organizadora”. 
 
Face a face, duas visões do mundo: Descartes queria o homem “dono e senhor do universo” e você deseja 
que a “ciência nos traga conhecimento” e você deseja que a “ciência nos traga autoconhecimento”. Que 
dialética se instaura entre dois métodos divergentes? 
 
- A diferença essencial está em que Descartes escreveu um “discurso do método”, enquanto eu elaborei 
um “discurso em busca do método”; no fato de ele pensar que se poderia deduzir um método a partir de 
princípios, enquanto eu procuro princípios. Descartes formulou a grande disjunção que vai dominar o 
mundo ocidental: entre o objeto e o sujeito, entre a natureza e o homem que deve dominá-la. A partir daí 
o autoconhecimento ficava confinado à filosofia e o conhecimento objetivo à ciência.  
 
Este “domínio da natureza” não seria também uma projeção do monoteísmo ocidental? 
 
- Certamente, mas esta visão do “homem dono e senhor da natureza” deve parecer-nos insensata. Não 
apenas porque aprendemos que não estamos no centro do mundo, mas na periferia, mas ainda que o 
domínio do nosso pequeno planeta faz de nós aprendizes de feiticeiros. É-nos necessário não apenas 
renunciar ao projeto gigante de conquistar e sujeitar a natureza. 
 
 
Bernard d’Espagnat: apóstolo da realidade “oculta” 
 
Em que medida é que as contribuições da física contemporânea nos permitem apreender a “realidade em 
si”? Para responder Bernard analisa as contribuições respetivas de numerosas teorias científicas e de 
diversas abordagens filosóficas.  
“Se uma realidade exterior ao homem, mas acessível à sua compreensão, possui um sentido, ele é 
forçosamente “não separável”.  
“os átomos concorrem para criar o meu olhar”, diz Bernard, “mas também concorre para criar os átomos”. 
A mecânica quântica introduz, assim, uma inseparabilidade de fato entre o observador e a coisa observada 
que não permite conceber uma realidade intrínseca.  
Hoje é pois a própria ciência que fornece argumentos para aceitar a dualidade filosófica do ser e do 
fenómeno.  
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A hipótese da mecânica quântica, de acordo coma qual a realidade seria apenas uma interação entre o 
observador e o objeto observado é, no entanto, muito perturbante…? 
 
-Mais para o homem de rua do que para certos filósofos que se inscreveram na linha de Kant. Para estes, 
somos nós, os homens, que introduzimos a causalidade da natureza. 
 
Porque é que concede então tão pouca importância às análises da escola espiritualista da nova física? 
 
  Eles vendem-se, com efeito, muito bem. Estou evidentemente a fazer alusão às analises de alguns 
participantes do colóquio de Córdova, mas não a todos. 
 
Fritjof Capra: o zen físico 
 
“Na história do pensamento humano, os desenvolvimentos mais fecundos surgem da interseção de duas 
correntes de ideias”.  
De acordo com a física atual o universo não é um sistema mecanicista composto por uma multidão de 
partículas independentes, mas um conjunto dinâmico de acontecimentos interconectados, em que apenas 
as interceções determinam a estortura da realidade. Este universo de processo e de energia evoca algumas 
das tradições espirituais muito particularmente as do budismo. Capra compara assim o fluxo incessante da 
matéria a dança cósmica de Shiva, para quem todos os elementos do mundo- criação e destruição 
permanente da matéria- são maya: não fundamentais, mas ilusórios e mutáveis. 
 
Porque é que o ocidente concebeu uma filosofia dualista enquanto o oriente fundou uma espiritualidade 
monista? 
 
- Podemos atualmente conceber a evolução da consciência, o seu “como” mas ainda não o seu “porquê”. 
Esta evolução do espirito humano, que deve ter sido realidade alguns milhares de anos antes da nossa era, 
situa-se simultaneamente no Ocidente e no oriente. Por motivos misteriosos identificámo-nos, no 
ocidente, com um espirito racional, que analisa e separa, que é expressão do ego estreito, oposto ao 
pensamento intuitivo e sintético, enquanto no oriente eles procuram transcende-lo. Existiram grandes 
místicos no Este como no Oeste. Mas foi no Oriente que uma tal corrente encontrou um terreno mais 
propício.  
 
A tradição mística não procura transmitir a sua mns? 
 
-A diferença essencial entre o cientista e o místico consiste em que este último não está particularmente 
interessado em explicar os fenómenos: preocupa-se mais em fazer sentir ao seu discípulo a realidade 
fundamental, colocando acento na iniciação à experiencia, enquanto o cientista procura antes do mais 
analisá-la e descreve-la.  
 
De que modo é que a teoria quântica estaria apta para revelar, à semelhança das filosofias orientais, a 
unidade fundamental do universo? 
 
-Constatamos que esta unidade e interdependência percorrem a física moderna, quaisquer que sejam a 
teoria e o modelo utilizados, incluindo a teoria quântica ou a relatividade. Mas sábios conseguiram associar 
a teoria da relatividade coma mecânica quântica a fim de obter uma teoria quântica dos campos.  
 
Albert Jacquard: o ecogeneticista 
 
“ Qualquer tentativa de justificação das desigualdades sociais que se apoia sobre avaliações tais como 
“quociente intelectual”, ou conceitos como heritabilidade, constitui uma utilização fraudulenta das 
contribuições da ciência.” Afirma Albert. Pois se a biologia moderna permite compreender a transmissão 
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da vida e nos esclarece sobre os mistérios da evolução, a genética é também invocada para justificar as 
desigualdades das raças e a hereditariedade da inteligência, suscitando as mais vivas esperanças nos 
desenvolvimentos biotecnológicos e paixões mais excessivas, tais como a manipulação genética ou mesmo 
a “melhoria” de espécies.  
“A nossa riqueza coletiva é feita da nossa diversidade, o “outro”, individuo ou sociedade, é-nos tanto mais 
precioso quanto é diferente.” Pois entre os homens, entre as populações, não há desigualdade mas 
diferença, ou mesmo complementaridade. Já Saint-Exupéry havia afirmado: “se sou diferente de ti, longe 
de te prejudicar, acrescento-te alguma coisa.” 
 
Será que recorremos ao acaso quando a complexidade dos mecanismos deterministas nos escapa? 
 
 Há com efeito, duas visões do acaso. Uma é a de um “acaso essencial” porque o universo em si é indeciso 
por natureza, outra postula que apenas o determinismo existe, mas que o real é tão complexo que nunca 
poderemos compreendê-lo; deveríamos então raciocinar como se o acaso estivesse presente. 
 
Se, de acordo com a “genética das populações”, a diversidade dos indivíduos no seio de uma população 
aumenta o seu “valor seletivo”, devemos concluir daí que a procura da “raça pura” seria – também- 
biologicamente desastrosa? 
 
  Quando se trata de grupos humanos e do seu património genético, que significado pode ter a palavra 
“puro”? O termo invoca a ideia de que estes grupos transmitiram o seu património genético de geração em 
geração sem nenhuma contribuição exterior. O resultado de um tal mecanismo é um empobrecimento 
progressivo do património genético. Enquanto alguns genes desaparecem, subsiste apenas um para cada 
carater. Ou dito de outro modo, para um geneticista, o termo “puro” é sinónimo de “pobre”.  
 
A manipulação genética, essa espantosa engenharia biológica que quer “melhorar” o homem, não 
implica o risco de conduzir à sujeição de uma maioria silenciosa a uma minoria manipuladora? 
 
-Sujeitar a maioria à minoria é, efetivamente, como o afirma, o sonho de alguns homens que pretendem 
que para o bem da sociedade, eles- a elite- deveriam tomar o poder. È essa exatamente a ideologia da 
nova direita: por que não “melhorar” o homem através da genética, tal como se “melhora” a raça cavalar? 
Sem duvida, será possível proceder a uma manipulação genética que permita fabricar homens capazes de 
corre 100 metros em 7 segundos; mas que significa então “melhorar” o homem? 
 
Desejarão verdadeiramente os sábios divulgar os seus conhecimentos: o seu “saber” não é o seu 
“poder”? 
 
 
- Pode acontecer que não façam voluntariamente, mas poderiam ser constrangidos a isso, pois são pagos 
para o fazer. O papel dos cientistas é ajudar as pessoas a compreender e não compreender por elas, e o de 
ajudar cada um a colocar melhor as suas interrogações; porque para mim “ser” é interrogar… 
 
Jacques Attali: prospetor do horizonte 
 
Segundo Attali, o poder é também caraterizado pela sua capacidade em gerir a violência, cujas duas 
dimensões essenciais são o local onde ela se situa, e a data em que ela é canalizada; resulta daí que todo 
processo que mede o tempo encerra a violência e reflete as nossas libertações e submissões respetivas.  
Cada sociedade existe apenas a partir de uma conceção da história, de um domínio do seu calendário: “O 
tempo dos deuses é o tempo ritual das sociedades arcaicas da antiguidade; o “tempo dos corpos” é o 
tempo laico do desenvolvimento urbano medieval; o “tempo das máquinas” que organizam o tempo e 
fazem dele valor. Como apoteose e metamorfose desse processo, emerge finalmente o “tempo dos 
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códigos”, invadido pelas micromáquinas cronológicas que inauguram a ordem última em que o homem, 
feito artefacto, volta a desempenhar o papel primitivo de relógio de si próprio.  
 
Não se terá o ritmo das crises acelerado com o advento da modernidade? 
 
-Sim, tem-se com efeito a impressão de que se acelerou o ritmo segundo o qual se modificam as formas. E 
como cada vez mais o tempo é absorvido pela “mercadoria”, as crises mercantis surgem em cada vez maior 
número; como se as sociedades se reescrevessem cada vez mais depressa. È contudo, necessário evitar um 
julgamento apressado: o nosso ponto de vista é subjetivo, porque olhamos as coisas do interior, porque 
analisamos a crise durante uma crise. Ora se examinarmos as três ordens precedentes, cada uma dominou, 
de fato, o mundo durante um lapso de tempo cada vez mais curto. E no interior de cada ordem, as formas 
sucederam-se em ritmos cada vez mais rápidos à medida que se aproximava o fim da própria ordem. Nós 
chegamos talvez não apenas ao momento de mudança de uma forma, que descrevo como a nona versão 
da ordem mercantil mas à orla da destruição dessa própria ordem. È isso que dá o sentimento da 
aceleração da história. 
 
Mas não pensa que é necessário uma educação para que possam ser aceites essas tecnologias 
vanguardistas? 
 
Sim, ela está a ser feita e far-se-á através de todas as instituições sociais, da música ou do jogo passando 
pela escola e a família. Mas o debate politico entre direita e esquerda manter-se-á intato: na nova forma, 
poder-se-á com efeito ou permitir ou proibir o desenvolvimento da liberdade para todos, em terrenos 
radicalmente novos, os do corpo e do saber, terrenos que se só podem descobrir através de uma analise 
da história longa, de uma filosofia da história. 
 
Não lhe parece estar a propor assim uma certa marginalização? 
 
Não, afirmo apenas que é sempre das margens que vêm aqueles que perturbam e regeneram as formas. A 
própria ordem mercantil nasceu, de resto, nas margens dos grandes impérios, e a marginalidade está, 
ainda hoje, na origem dos mercados económicos portadores da ordem dos códigos. As ideias dos marginais 
antecrise participam sempre no nascimento dos valores da pós- crise. 
 
Essas ideias têm, contudo, uma conotação elitista, porque é preciso “já” estar informado para poder 
recorrer ao self help… 
-Não, é inexato: e aí está todo o problema: tratar-se-á de um consumo de massas e o homem corre, de 
fato, o risco de ter de se limitar a vigiar a sua conformidade a uma norma muito simples e grosseira, de 
modo a que todos possam submeter-se a ela. 
 
A crise será então criadora de uma nova ordem 
 
Não a crise em si própria; esta seria antes sintomática da incapacidade da ordem anterior dominar a 
violência. Mas é, com efeito, no seio da crise que se organiza uma nova forma social de gestão da violência 
e de criação de ordem.  
 
Então á falta de combatentes, a guerra ideológica termina com o alinhamento universal do liberalismo? 
 
Não porque não há alinhamento, mas antes constatação da lei do mercado. E no interior desta, sente-se a 
necessidade de ter projetos de sociedade: quem tem direito á liberdade? Será que ela pertence ao mais 
forte ou é de todos? È para um país particular ou há escala do planeta? Tudo isto provoca importantes 
bifurcações, cada uma delas abrindo uma via inédita para novas ideologias. 
 
           


