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ENTREVISTA EXCLUSIVA COM 
DR. GERRIT GLAS

“A ‘filosofia cristã’ como um projeto filosófico é 
dificilmente tolerada nas universidades secula-
res”, comenta Dr. Gerrit Glas. 
Confira na página 5.

Foto site Het Parool

NOVOS LIVROS DA SÉRIE

ABC² traz para o Brasil livros de Denis Alexander e Peter Harrison. Confira na página 4.
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Editorial

Nós, da ABC², temos advogado desde sempre a necessidade 
de se promover um diálogo de alto nível entre a teologia 
cristã e a ciência: isto constitui, na verdade, um dos nossos 
objetivos centrais. Para os cristãos familiarizados com argu-
mentos históricos que atestam a influência cristã na origem 
da ciência moderna e são conhecedores das principais cau-
sas (também históricas) do gradual afastamento entre estes 
dois campos, a necessidade de tal diálogo é autoevidente. 

Quando se pensa, porém, em quais bases se daria este di-
álogo ou como caracterizar os interlocutores numa conver-
sação deste gênero, certas questões não triviais se apresen-
tam. Seria possível, por exemplo, que um dos polos desse 
diálogo (ou mesmo ambos) prescindisse de fé? Enquanto 
possibilidade, a resposta é obviamente sim. Pode-se facil-
mente imaginar uma conversação dessa natureza sendo tra-
vada em bases puramente objetivas entre um teólogo e um 
cientista, ambos ateus. [Sim, caro leitor, cara leitora: pode 
parecer estranho, mas assim como pode haver açougueiros 
vegetarianos, existem teólogos ateus.] Certamente, não é 
um diálogo entre ateus que estamos prefigurando, muito 
menos, advogando: para nós, o elemento fé é essencial. 

Contudo, o exercício de imaginar uma situação um tanto 
bizarra como esta (ateus dialogando sobre questões que en-
volvem fé) não é totalmente ocioso se considerarmos que, 
por um lado, a prática científica se assenta sobre o que mui-
tas vezes é chamado de ateísmo metodológico e, por outro, 
não raro a reflexão teológica se inspira, se não no próprio 
modus operandi da ciência, numa forma de argumentação 
que muito se assemelha a um arrazoado científico. Mas, e 
daí, qual o problema disso? O que estou tentando sugerir, 
na verdade, é que, se a teologia não se cuida, os termos 
deste diálogo serão totalmente ditados pela própria ciên-
cia. Isso não corresponderia exatamente a um diálogo entre 
ateus, como imaginado acima, mas poderia implicar em que 
a teologia (ou a instância que deveria ser por ela ocupada) 
fosse inadvertidamente deslocada para o campo no qual a 
metafísica naturalista assenta suas bases. 

A esta altura, convém observar que quando falamos em 
diálogo entre teologia e ciência, na verdade, não estamos 
pensando exatamente em uma conversação real entre in-
terlocutores distintos (embora isto seja possível), mas nos 

referimos, de forma figurada, a um tipo de reflexão que 
coloca em interação estes dois campos de conhecimento, 
estas distintas formas de encarar a realidade, com suas res-
pectivas abordagens epistêmicas. 

Neste ponto, é digna de nota a advertência lançada pelo te-
ólogo ortodoxo Alexei Nesteruk: “A ciência contemporânea 
está historicamente enraizada na chamada modernidade, 
que é responsável por dualismos como a oposição entre fé 
e razão, que estabeleceu as bases para se excluir o divino 
e o transcendente. (...) Neste contexto histórico, a teologia 
foi forçada a dialogar com a ciência, seguindo as regras da 
modernidade, mas não a sua própria lógica intrínseca de 
comunhão com Deus.”* Em outro ponto do mesmo traba-
lho, este autor assinala a maneira dissimulada como a lin-
guagem científica pode ser usada para viabilizar o discurso 
ateísta: “A agenda ateísta adquire as características do secu-
larismo sob o disfarce da autoridade da ciência. Na verdade, 
para definir a humanidade de forma impessoal e anônima, 
em categorias simples que superem diferenças raciais, na-
cionais, de classe e religiosas, é necessária uma linguagem 
universal. É a ciência que se pretende seja tal linguagem.”

Veja bem, caro leitor, cara leitora: o que esperamos é que 
a teologia não abdique, em momento algum, do lugar que 
ela deve ocupar neste diálogo e de sua “lógica intrínseca de 
comunhão com Deus”. Não se trata, portanto, de trazermos 
para nossa reflexão uma atitude anódina, que se ocupe das 
coisas divinas de forma meramente impessoal, algo que, 
por razões várias, é típico do discurso científico. Ao con-
trário, o que esperamos é que esta atitude de comunhão 
com Deus parta da reflexão teológica, mas se estenda para 
além dela, envolvendo mesmo o próprio olhar que lança-
mos sobre os achados científicos. Assim, a reflexão sobre 
a interação teologia-ciência que nos interessa deve neces-
sariamente nascer de uma profunda relação de intimidade 
com o Senhor, pois “todas as coisas foram criadas por Ele e 
para Ele.” [Colossenses 1.16]

*Alexei V. Nesteruk, The ecclesial dimension in the dialogue 
between theology and science (International Journal for the 
Study of the Christian Church, 2013).

Sobre o diálogo entre teologia e ciência
por Roberto Covolan
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Não é por acaso que um grande número de pessoas pensa que as 
ciências e a fé estão em lados opostos de um campo de batalha. 
Nas universidades, é normalmente difícil encontrar cristãos traba-
lhando ou até estudando nas áreas das chamadas “ciências duras”, 
como química, física, matemática e, menos ainda, na biologia. Nas 
igrejas o cenário também não é diferente. Quantos de nós que deci-
dimos nos aventurar pelas ciências já não ouvimos comentários do 
tipo “ih, cuidado com isso aí...”, “cuidado pra não perder a fé...”, ou 
coisas do gênero. Tudo isso parece reforçar a ideia de que é preciso 
escolher entre Deus e Darwin, entre a fé e a ciência, entre o crer e 
o pensar. Um cientista cristão é, para muitos, uma contradição de 
termos – um oximoro, para usar um termo técnico.

Sobram exemplos na atualidade que ilustram essa realidade. Capas 
de revistas, reportagens de jornal e comentários na Internet dificil-
mente falarão de uma possível harmonia entre os campos, ou de que 
esse alegado conflito é absolutamente artificial, fabricado e desne-
cessário. Na realidade, os historiadores da ciência dão até nome para 
este fenômeno sociocultural prevalente na grande mídia e no incons-
ciente da sociedade ocidental: o “mito do conflito” entre ciência e 
religião. O interessante é que, nos estudos acadêmicos dos últimos 
50 anos, tal “mito do conflito” já foi amplamente descartado, e suas 
origens são bastante conhecidas, principalmente no que se refere 
à contribuição de A.D. White e J.W. Draper e seus influentes livros 
que popularizaram tal noção. Ademais, os maiores defensores con-
temporâneos de que ciência e religião estariam em conflito, dentre 
eles Richard Dawkins e seus asseclas, são frequentemente acusados 
pelos próprios cientistas de não representarem a opinião da maioria 
da ciência quando se trata de falar das relações ciência/religião.  

O que é alheio às massas e à grande mídia são os múltiplos esforços 
que têm surgido nos últimos 20 anos em direção a uma superação 
desse mito de conflito. Sabe-se hoje que as relações entre ciência 
e religião são complexas e não podem simplesmente ser reduzidas 
a explicações fáceis e rápidas. Por isso, dos anos 90 para cá, um 
grande esforço no intuito de compreender melhor as relações de 
ciência e religião e promover um diálogo sadio e honesto entre as 
áreas tem sido visto, principalmente nos países de fala inglesa. 

É exatamente sobre isso que Greg Easterbrook escreveu em seu 
artigo na prestigiada revista Science. Intitulado Science and God: a 
Warming Trend? (“Ciência e Deus: uma tendência em ascensão?” 
em tradução livre), o autor destacava, já em 1997, as iniciativas de 

aproximação entre os dois campos com a criação de projetos que 
estimulam o diálogo. Os dois principais são o DoSER - “Dialogue on 
Science, Ethics and Religion”, da AAAS – a American Association 
for the Advancement of Science, e outras iniciativas da NAS – a 
National Academy of Science. Tais agências são as duas mais im-
portantes instituições de fomento e apoio às ciências dos EUA. Veja 
bem o que isso significa: as duas maiores autoridades americanas 
no que diz respeito às ciências não “compram” o mito do conflito e 
têm projetos para estimular o diálogo. 

Grandes universidades mundiais também têm criado institutos 
de pesquisa e estímulo ao convívio pacífico entre ciência e reli-
gião, como a Universidade de Oxford, com o Ian Ramsey Centre 
for Science and Religion, que possui inclusive um projeto voltado 
para o fomento desta área de pesquisa na América Latina (ver www.
cyral.org). Também a Universidade de Cambridge, com o Faraday 
Institute, já parceira de iniciativas anteriores da ABC²; a Universida-
de de Chicago com o Chicago Center for Religion and Science, além 
de Princeton, Berkeley e diversas outras com cursos e matérias de-
dicadas à reconciliação das áreas. Easterbrook também enfatiza no 
artigo a abertura por parte dos religiosos aos achados da ciência, 
ressaltando o pedido de desculpas do Vaticano a Galileu e a decla-
ração do Papa João Paulo II à época de que “a evolução é mais que 
uma hipótese” (EASTERBROOK, 1997, p. 835).

Outra tendência que merece destaque também é o surgimento de 
organizações e associações de cristãos ativos na ciência, que têm 
procurado estabelecer diálogos com as comunidades de fé, tais 
como a Fundação BioLogos (fundada pelo diretor do Projeto Geno-
ma Humano, Dr. Francis Collins, cristão evangelical convicto e árduo 
defensor da evolução teísta), e a Red Ibero Americana de Ciencia y 
Fé (entidade ainda em processo de organização). Isso sem falar nas 
já antigas Christians in Science, na Inglaterra e a American Scientific 
Affiliation, nos EUA, dentre diversas outras. Periódicos reconheci-
dos sobre o tema também têm surgido, como a já consagrada re-
vista Zygon, associada ao Chicago Center for Religion and Science, 
bem como alguns bastante recentes, como a Revista Quaerentibus. 

Um outro artigo que demonstra que o mito do conflito não se con-
firma nem mesmo com cientistas é o de Larson e Witham, na revis-
ta Nature, também em 1997. Ali, os autores divulgam os resultados 
de uma pesquisa em que 40% dos cientistas responderam SIM a 
duas perguntas reveladoras: 
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1) Eu creio em um Deus que está em comunicação intelectual e 
emocional com a humanidade, isto é, um Deus para quem alguém 
pode orar na expectativa de receber uma resposta. Por ‘resposta’ 
entende-se mais do que o efeito psicológico subjetivo da oração. 

2)  Eu creio na continuação da pessoa depois da morte em outro 
mundo.

Tal número surpreendeu os autores da pesquisa, levando-os a con-
cluir que “cientistas ainda estão mantendo a fé” (o título do artigo 
em inglês). Mais uma derrota para o “mito do conflito”, segundo 
o qual “cientistas não podem ser religiosos” (LARSON, WITHAM, 
1997, p. 435).

Neste ano, em 20 de Setembro, um terceiro artigo importante fez 
notícia na Revista Nature. Em seu artigo Religion and science can 
have a true dialogue (“Religião e ciência podem ter um verdadeiro 
diálogo”), Kathryn Pritchard, que trabalha no Conselho de Arcebis-
pos da Igreja Anglicana,  advoga por mais conversa e mais experiên-
cias de compartilhamento entre cientistas e religiosos. 

Infelizmente, essa tendência mundial de aproximação entre os 
campos da ciência e da religião dá pouquíssimos sinais de existên-
cia no Brasil, onde o clima de inimizade entre as áreas ainda perdu-
ra fortemente, principalmente nas universidades federais. Tal fato 
pode ser facilmente comprovado pela virtual inexistência de cursos 
de teologia, ou mesmo de ciências da religião em universidades pú-

blicas, ambiente em que, ao que parece, a palavra Deus é proibida, 
até mesmo como objeto de pesquisa, salvo raras exceções. Ao que 
parece, por aqui, o mito do conflito se mantém, na contramão da 
tendência mundial. 

Por isso, cremos ser imperativo para o nosso país o trabalho da As-
sociação Brasileira de Cristãos na Ciência, tanto para o ambiente 
acadêmico quanto para a igreja brasileira. Queremos servir como 
ambiente de diálogo sadio, honesto e respeitoso para discussões 
sobre esse tema tão importante, além de sermos mais um exemplo 
de que não precisa haver conflito entre um compromisso sério com 
a ciência e uma fé viva e atuante. 

Referências: 

EASTERBROOK, Gregg. Science and God: A Warming Trend? Science 
277.5328, p. 890-93, 1997.

LARSON, Edward J., WITHAM Larry. Scientists Are Still Keeping the 
Faith. Nature 386.6624, p. 435-36, 1997.

PRITCHARD, Kathryn. Religion and science can have a true dialogue. 
Nature, v. 537, n. 7621, p. 451, 2016. Disponível em: <http://www.
nature.com/news/religion-and-science-can-have-a-true-
dialogue-1.20627>.  Acesso em: 08 dez 2016. 
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1. Você é um filósofo, como também médico, diretor da residên-
cia médica em psiquiatria e professor universitário. Acima de 
tudo, entretanto, você é um cristão. Quais fatores foram decisi-
vos para relacionar sua fé com o seu trabalho?

Eu fui filho de um pai que tinha um grande interesse no papel 
histórico do cristianismo no mundo (por exemplo, na história da 
escravidão) e que me ajudou a compreender o pensamento Neo-
Calvinista. Em tenra idade, eu li o teólogo Klaas Schilder que, em 
sua própria maneira, explicou o que Abraham Kuyper ensinou dé-
cadas antes, isto é, que: “não existe um centímetro quadrado em 
que Cristo não possa dizer ‘É meu!’”. Com isso, Kuyper e Schilder 
queriam dizer que o evangelho não é apenas para a alma, mas que 
o seu âmbito abrange todo o cosmos. Na mesma linha, a fé cristã 
tem implicações para a medicina como um todo e não apenas para 
a minha motivação pessoal e inspiração.

2. Quais foram as pessoas e as ideias, que mais lhe influenciaram 
durante o seu período de formação acadêmica e pessoal?

Como estudante, eu comecei a ler filósofos reformacionais, entre 
os quais Herman Dooyeweerd e Dirk Th. Vollenhoven. Dooyewe-
erd almejava nada menos do que uma “reforma interna” de todo 
o pensamento teórico. Com isso ele queria dizer que os cientistas 
deveriam reconhecer que existe sempre algo “atrás” ou “embaixo” 
de boas teorias e explicações. Ou seja, existe uma orientação a res-
peito do mundo a qual é, em última instância, de caráter religioso. 
Ele também enfatizou que as ciências alcançam possíveis aplicações 
e, ao fazê-lo, revelam o potencial oculto do cosmos em todos os seus 
diferentes aspectos. Assim, sempre há algo por debaixo e além das 
ciências e esse “algo” traz você mais cedo ou mais tarde para a re-
ligião. Ou seja, para o reconhecimento (ou negação) do fato de que 

Ele estudou medicina na Universidade de Amsterdã (UvA) e filosofia na Universidade Livre de Amsterdã (VU). Depois de sua especialização 
em psiquiatria, ele trabalhou no Centro Médico Universitário de Utrecht (1985-2001) e também para o Grupo Dimence: instituto para saúde 
mental na província de Overijssel (2001). No Grupo Dimence ele é psiquiatra, como também o diretor do programa de residência em Psi-
quiatria. Ele fez seu doutorado em Utrecht sobre “Conceitos de transtornos de ansiedade e ansiedade: um estudo clínico e filosófico”. De 
1992 a 2009 ele ocupou a cadeira especial em Filosofia Reformational na Universidade de Leiden. De 2006-2012, ele ocupou uma cadeira 
de Filosofia e Psiquiatria, no Centro Médico da Universidade de Leiden. A partir de 2008, foi-lhe concedida a cadeira Herman Dooyeweerd 
para a filosofia cristã na Universidade Livre de Amsterdã. Em 2016, ele foi nomeado como o primeiro professor para a cadeira de Filosofia da 
Neurociência no Departamento de Anatomia e Neurociências do Centro Médico da Universidade Livre de Amsterdã. Suas principais áreas 
de interesse são questões conceituais e normativas na interface entre a filosofia, a psiquiatria, neurociência e sociedade. Juntamente com 
Henk Jochemsen e Jan Hoogland, ele desenvolveu um “modelo de prática normativa” para a medicina. O professor Gerrit Glas é também 
o editor-chefe do periódico Philosophia Reformata, é membro do conselho do Centro Abraham Kuyper para a Ciência e Religião, e é presi-
dente da Fundação para a Psiquiatria e Religião e também da Plataforma de Psiquiatria e Filosofia da Associação Holandesa de Psiquiatria.

Entrevista com DR. GERRIT GLAS
por Pedro Dulci

tudo no mundo, de alguma forma, se refere e expressa uma plenitu-
de de significado – que os cristãos atribuem a Deus. Outras pessoas 
importantes foram Henk van Riessen (que supervisionou minha tese 
de mestrado), Cornelis van Peursen (que me introduziu na filosofia 
da ciência) e pensadores judeus como Emanuel Levinas e Joshua 
Heschel com aquela (hiper) sensibilidade para qualquer tipo de tota-
litarismo e suas ênfases sobre responsabilidade e o sofrimento. Pos-
teriormente Soren Kierkegaard também se tornou uma importante 
fonte de inspiração. 

Uma das importantes ideias orientadoras na filosofia de Dooyewe-
erd é que a estrutura e a direção sempre caminham juntas. “Es-
trutura” refere-se à análise filosófica da constituição da realidade 
(leis, regularidades normativas, análise de entidades e o conceito 
de identidade, dentre outros). A “direção” refere-se à atitude de 
um pensador ou profissional e ao processo de divulgação, não só 
no pensamento científico, mas também na própria cultura e em 
práticas diferentes. As culturas podem desenvolver-se de forma 
normativa ou “anti-normativa”. A ênfase de Dooyeweerd na cone-
xão entre estrutura e direção é outra maneira de dizer que a fé não 
é algo somente para a alma e que é importante para a existência 
como um todo. Durante meus anos de residência em psiquiatria 
meu foco mudou um pouco para questões de antropologia filosófi-
ca, especialmente a filosofia da emoção e os tópicos de identidade 
pessoal e o “eu” [Self].

3. Quais foram os mais comuns, ou recorrentes, obstáculos que 
você enfrentou durante os anos de formação enquanto cristão 
na ciência?

Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que logo depois de termi-
nar minha tese (sobre conceitos de ansiedade e transtornos de an-
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siedade), tive muita sorte em encontrar dois cargos acadêmicos, 
um em psiquiatria e outro em filosofia. Então, pessoalmente, eu 
não experimentei muitos problemas. Deixe-me também mencionar 
que a Sociedade para a Filosofia Cristã tem sido capaz de financiar 
sete cadeiras especiais em Filosofia Reformacional em diferentes 
universidades seculares neste país. Estas cadeiras são empregos de 
tempo parcial (geralmente um  dia ou um e meio) e são ocupados 
por filósofos que também têm outro emprego (profissão, posição 
acadêmica em outro campo). Essas cadeiras dão uma imensa opor-
tunidade para que os estudantes cristãos (ou não) sejam apresen-
tados à filosofia cristã e à cosmovisão cristã. 

No entanto, de um ponto de vista mais amplo, existem muitos obstá-
culos. O que me surpreendeu enquanto estudante foi a falta de con-
senso entre os filósofos cristãos, não só na Universidade Livre, mas 
também num contexto global. Este é ainda um problema, embora 
menos paralisante como era há trinta anos, e em uma forma consi-
deravelmente diferente. Outro obstáculo maior e mais importante 
é que a “filosofia cristã” como um projeto filosófico é dificilmente 
tolerada nas universidades seculares. É permitido estudar aborda-
gens cristãs em uma grande variedade de questões filosóficas, mas 
apenas adotando um ponto de vista distanciado, não tendencioso 
(o que significa ponto de vista “neutro”), algo que é um pouco dife-
rente nos departamentos teológicos. Isto é, naturalmente, um pou-
co irônico, porque é precisamente o pressuposto de que existe tal 
“neutralidade” que é criticada por Dooyeweerd e seus seguidores. 
Preocupantes são, além disso, as políticas de financiamento, o que 
torna cada vez mais difícil adquirir uma posição de doutoramento 
financiado e / ou empregos em departamentos de filosofia.
 
4. Como você avalia a importância de associações, centros de 
pesquisas e fundações de fomento – tais como a ABC², o Centro 
Abraham Kuyper e a Fundação John Templeton – para o avanço e 
o fortalecimento desse diálogo entre ciência e fé cristã?

Essas associações e agências de financiamento são muito impor-
tantes para a construção de redes, para oferecer plataformas para 
intercâmbio interdisciplinar e para o financiamento de projetos de 
pesquisa relevantes e de ponta.

5. Quais os desafios que você vê hoje em dia para o diálogo entre 
fé, ciência e filosofia? É necessário desenvolver uma postura es-
pecífica para os nossos dias?

Há não muito tempo, um colega me disse: “Gerrit, mesmo com um 
modelo adequado, você não vai mudar o mundo”.  De certa forma, 
isso é verdade. A meu ver, é de extrema importância que os filó-
sofos alcancem o mundo real e abandonem a torre de marfim da 
filosofia acadêmica. Eu mesmo estou cada vez mais envolvido na 
prática da formulação de políticas no campo dos cuidados de saúde 
(mental). Com base no modelo de prática normativa, que foi men-
cionado na introdução, desenvolvi um modelo para pensar sobre a 
“psiquiatria orientada para o valor”. A diretoria do hospital deu a 
mim e a um colega meu a oportunidade de colocar esse modelo em 
prática. Então, o que estamos fazendo agora é estimular discussões 
sobre valores conflitantes na prática de cuidados de saúde e tentar 
resolvê-los usando o modelo de prática normativa. O modelo não 
é um “mapa teórico abstrato”, mas antes um ponto de partida para 
discussão no local de trabalho.

6. Você tem um livro que será publicado em breve, sobre Psiquia-
tria Centrada na Pessoa, e outro do qual você é o organizador 
juntamente com o professor G. J. de Ridder (outro cristão na ciên-
cia) a respeito de Ciência, Tecnologia e Práticas Normativas. Além 
disso, quais são seus planos para este futuro próximo?

Meus planos são continuar a desenvolver a abordagem orientada 
para o valor aos cuidados de saúde (mental), como também ter 
mais conhecimento sobre um conjunto de questões em filosofia da 
neurociência, especialmente o papel das metáforas na “tradução” 
de descobertas científicas de áreas afins (cuidados de saúde, profis-
sões, público) e o poder explicativo das teorias científicas.

Gostaria também de escrever uma introdução para estudantes 
sobre as questões de antropologia filosófica de um ponto de vista 
filosófico cristão. Mais à frente tem um projeto que eu já comecei 
com um residente em psiquiatria: um estudo sobre a relação entre 
as emoções, o Eu e o desenvolvimento pessoal.

NOVIDADE NO CANAL DO YOUTUBE OFICIAL:

Primeiro episódio: Ziel Machado
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Para Egbert Schuurman, a causa-raiz dos principais problemas 
que ameaçam a cultura ocidental é o tecnicismo. Este pode ser 
entendido como o depósito da fé e da esperança na tecnologia, 
buscando repousar sobre ela o olhar do coração. Como tal, o tecni-
cismo envolve a inclinação dos afetos para a técnica, entregando-
lhe lágrimas de súplica e exclamações de louvor; temor e maravi-
lhamento. Portanto, trata-se de uma atitude religiosa para com a 
tecnologia. A fonte última de significado, legisladora sobre todos 
os aspectos da vida, é atribuída à invenção e ao uso de ferramentas 
capazes de moldar a realidade.

Nesse sentido, o tecnicismo é motivado distintivamente pelo ideal 
de controle, que vê na tecnologia o cetro por meio do qual o ser 
humano poderá, finalmente, reinar sobre a matéria e o século, re-
alizando o seu antigo desejo de liberdade autônoma. A técnica é 
tida como uma potestade que outorga à humanidade o caráter de 
Sujeito - a quem tudo deve se sujeitar, pela imposição da vontade 
subjetiva aos objetos externos. Por isso, o desenvolvimento tecno-
lógico é venerado, recebendo os sacrifícios das vidas e as ofertas 
dos capitais e competências de uma sociedade.

A tese de Schuurman é que o tecnicismo, assim caracterizado, é 
uma idolatria ainda mais fundamental para os problemas do Oci-
dente do que o cientificismo e o economicismo. Afinal, apesar de 
geralmente atuar em conjunto com a confiança irrestrita na razão 
e no mercado, o tecnicismo prevalece mesmo quando a racionali-
dade humana e o progresso são questionados. Nesses casos, a fé 
e a esperança na técnica apenas se transfiguram em uma versão 
individualista de construtivismo, como se vê na pós-modernidade. 
Portanto, o tecnicismo - e não alguma outra forma de reducionis-
mo - seria a unidade básica por trás da diversidade dos grandes 
problemas enfrentados neste início do século XXI, fornecendo-lhes 
coerência estrutural.

Segundo Schuurman, o tecnicismo consegue essa inigualável in-
fluência cultural, pois, sendo a principal disposição espiritual do 
Ocidente nos últimos séculos, ele inevitavelmente se expressa nos 
pensamentos e ações dos atores sociais, impregnando tanto a prá-
xis quanto as instituições. Dessa forma, a tecnologia, ao invés de 
libertar, acaba por aprisionar toda a cultura na obediência às suas 
normas imperativas de eficácia e eficiência. A essa capacidade do 
espírito tecnicista de permear todos os setores da sociedade, tor-

nando-se culturalmente onipresente, Schuurman denomina “tec-
nicização”. A manifestação desse fenômeno pode ser percebida, 
por exemplo, na abstração de plantas, animais e dos próprios seres 
humanos às suas funções, tratando-os como meros objetos-má-
quinas que podem ser moldados conforme o engenho dos sujeitos 
livres que os manipulam. Quando esses processos de tecnicização 
são liderados pelos poderes políticos e econômicos, tem-se a ins-
tauração de uma verdadeira tecnocracia.

Obviamente, muitas soluções tecnológicas foram obtidas a partir 
dessa exaltação cultural da tecnologia na história recente, abrin-
do novas oportunidades deslumbrantes para a humanidade. Con-
tudo, tem-se tornado inegável que diversos problemas pessoais, 
sociais e ambientais também resultam dessa cultura técnica e a 
ameaçam.

Consequentemente, filosofias igualmente diversas se apresentam, 
tentando fazer sentido dessas problemáticas e apontar caminhos 
de reorientação cultural para o Ocidente. Algumas mantêm uma 
inclinação tecnicista, buscando saídas para os becos da cultura 
tecnológica internamente, por meio de pequenos ajustes de rota 
ainda dentro do mapa mental predominante. Outras rompem com 
a tendência à tecnicização tecnocrática, chegando, em alguns ca-
sos, ao extremo oposto: o de abraçar apaixonadamente a nature-
za, rejeitando, com desprezo, a tecnologia. A maioria se posiciona 
em algum ponto intermediário nesse espectro, entre os polos do 
tecnicismo e do naturalismo. Contudo, todas constroem seus sis-
temas filosóficos partindo do ideal materialista e secularista de 
autonomia humana.

Schuurman rejeita essa motivação comum, propondo uma filoso-
fia cristã da tecnologia, que se abra para além da matéria e do sé-
culo, reconhecendo a verdadeira liberdade humana na submissão 
às leis estabelecidas pelo Deus triúno para o espaço-tempo. Assim, 
a tentativa de se aproximar do conhecimento dessa cosmonomia 
divina para o desenvolvimento tecnológico, tendo em Deus o legí-
timo Legislador de toda e qualquer atividade cultural, é a principal 
marca da abordagem filosófica de Schuurman. Daí a sua ênfase na 
necessidade de um contínuo esforço cristão por buscar derivar (e 
refinar) um framework ético abrangente para o empreendimento 
tecnológico, a partir dos princípios normativos implícitos na ordem 
criacional. Tal referencial contribuiria para promover uma ética 

Quem é Egbert Schuurman (1937-…)?

Formado em engenharia civil (Delft) e filosofia (Vrije), Sua Tese de doutorado foi intitulada: “Technology and the future: A philosophical 
challenge”. Foi professor de filosofia em Delft, Eidenhoven e Wageningen. Atua como membro do parlamento holandês (RPF, ChristianU-
nion). Fez parte do Broad DNA Comittee, Responsible Technology Project. Fundou e dirigiu o Prof. Dr. G. A. Lindelboom Institute de ética 
médica e o Institute for Cultural Ethics. Recebeu um doutorado honorário na África do Sul e o Prêmio Templeton de educador.
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cultural de responsabilidade, pois reconheceria em Deus aquele 
“de quem, por meio de quem e para quem” a atividade tecnológica 
deve ser realizada, encontrando nEle seu significado.

Nesse sentido, os cristãos deveriam, sim, fomentar, no espaço 
público, a reflexão e discussão acerca - não de uma “tecnologia 
gospel”! - mas de uma ética (e de seus desdobramentos políticos) 
que favoreça o florescimento cultural responsável intencionado 
por Deus para sua criação. Afinal, como aqueles que depositam fé 
e esperança em Cristo, os cristãos seriam chamados a sinalizar o 
reino de Deus por meio de seus pensamentos, ações e influências 
institucionais, cooperando virtuosamente no desenvolvimento 
tecnológico de suas sociedades, sem, contudo, compactuar com 
utopias tecnicistas ou naturalistas.

Em particular, o paradigma bíblico da cidade-jardim habitável sinte-
tiza, para Schuurman, a perspectiva cristã correta de futuro, subs-
tituindo as falsas expectativas fabricadas pelo coração humano ao 
absolutizar determinado aspecto da criação (como a tecnologia ou 
a natureza) no lugar de relativizar todas as coisas ao Criador. Ao 
olharmos para o modelo da Nova Jerusalém, encontraríamos um 
chamado à boa mordomia da criação, tanto pelo desenvolvimento 
quanto pela preservação dos recursos com vistas à sustentabilida-
de, para a manifestação transparente e permanente da glória de 
Deus na cultura.

Que os cristãos brasileiros caminhem nessa direção, oferecendo 
vozes e mãos ativas para contribuir com a necessária reorientação 
de nossa decadente cultura tecnológica. Essa é a chamada deixada 
pelo pensamento de Egbert Schuurman para a ABC².

***
Recursos em português introdutórios ao pensamento de Egbert 
Schuurman:
. Schuurman, E. (2016). Fé, esperança e tecnologia: Ciência e fé 
cristã em uma cultura tecnológica. Editora Ultimato. 272 p.
. Schuurman, E. (2016). Cristãos em Babel. Editora Monergismo. 
41 p.
. Assi, G. (2016). ABC² entrevista Egbert Schuurman. Disponível 
em: http://bit.ly/2ocim0R.

Adquira pelo site da Editora Ultimato: 
http://ultimato.com.br/sites/serie-ciencia-e-fe-crista/
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Ciência para além do cientificismo:  

As contribuições de 
René van Woudenberg

Muitas vezes a proposta de um diálogo entre ciência e fé cristã, tal 
como a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência (ABC²) está pro-
pondo, é encarada como o diálogo entre conhecimento acadêmico, 
científico e objetivo e a experiência religiosa subjetiva e privada. En-
tretanto, não existe nada mais distante dos nossos objetivos do que 
essa caricatura. Na verdade, por trás dessa forma bastante comum 
de pensar existe pressuposta uma polarização que é uma das pro-
vas mais seguras de que precisamos falar sobre ciência em diálogo 
com a religião. A saber, a polarização entre fé cristã e fé na ciência. 
É do engenheiro e filósofo holandês Egbert Schuurman o insight de 
perceber que o principal obstáculo para o diálogo entre fé cristã e 
ciência não são questões estritamente epistemológicas, mas com-
promissos religiosos que algumas pessoas assumem com a ciência. 
Em suas próprias palavras: “tornou-se cada vez mais claro para mim 
que essa questão é geralmente colocada de forma incorreta. O que 
se questiona não é a relação entre a fé e a ciência, mas a relação 
entre a fé cristã e a fé na ciência” ¹.  

Com esse giro de rara precisão nas discussões sobre fé cristã e ci-
ência, Schuurman nos fornece uma chave interpretativa para um 
fenômeno recorrente na prática e no ensino científico: o cientificis-
mo. Claro que o cientificismo tem muitas faces (acadêmico, meto-
dológico, filosófico) e nenhuma área do saber está livre dele – nem 
mesmo a teologia cristã. Entretanto, de modo geral, podemos defi-
nir o cientificismo como a reivindicação de que apenas os métodos 
científicos são capazes de nos fornecer conhecimento verdadeiro 
do mundo e de nós mesmos ².   Ou seja, trata-se de um compro-
misso e uma confiança de dimensões últimas na ciência – por isso, 
Schuurman fala de uma fé na ciência. Essa forma de proceder no 
conhecimento científico traça os limites daquilo que podemos dizer 
que existe, do que podemos conhecer e os parâmetros para nossas 
tomadas de decisão ética e religiosa. 

No contexto de pesquisa acadêmica e do pensamento cristão con-
temporâneo, um nome que se destaca no diálogo crítico com o 
cientificismo é o do professor René van Woudenberg ³.  Sua pesqui-
sa está concentrada em entender como o conhecimento comum 
se relaciona com o conhecimento científico, além de compreender 
como nossa visão de mundo ordinária se relaciona com a imagem 
científica do mundo. Nesse sentido, a busca de uma postura cientí-
fica sem, ou para além do cientificismo, se enquadra perfeitamente 
em suas produções intelectuais mais recentes. 

Uma das formas privilegiadas que Woudenberg escolhe para abor-
dar tal proposta cientificista é questionando o que foi chamado de 

“atitude científica”, mas que na verdade é a pressuposição cientifi-
cista por excelência: “[afirmações] devem ser comprovadas como 
(aproximadamente, provavelmente, etc.) verdadeiras apenas se fo-
rem suficientemente apoiadas pela aplicação de métodos validados 
de investigação ou descoberta” 4. Essa discussão assume importân-
cia especial para nós, pois o seu contexto é justamente o debate 
sobre as afirmações religiosas – a respeito das entidades sobrena-
turais, anjos, inferno, alma, céu – impossíveis de serem submetidas 
à “atitude científica”. Em síntese, o cientificismo reforça o modelo 
de conflito entre ciência e religião 5. 
 
A argumentação de Woudenberg quanto a essa “atitude científica”, 
bem como em relação ao cientificismo de maneira geral, é longa e 
complexa 6. Entretanto, enquanto uma introdução às suas contri-
buições mais recentes para esse tema, podemos esquematizar seus 
movimentos argumentativos em, pelo menos, três pontos chave.
 
Em primeiro lugar, o cientificismo descaracteriza a ciência. Quan-
do sustentamos que um conhecimento é científico tão somente se 
estiver apoiado pela aplicação de métodos de pesquisa, ao mesmo 
tempo retiramos o que é próprio da ciência e acrescentamos o que 
não é. Um exemplo é o seguinte: “verificar quantos quartos do hotel 
St. James são alugados em um determinado dia, contando o núme-
ro de chaves que foram entregues, deve ser chamado de ‘ciência’ 
também, desde que seja o melhor método no momento” 7.  Ou seja, 
a chamada “atitude científica” é apenas uma parte de uma ela-
borada caracterização da ciência, em que a aplicação de métodos 
é necessária, mas não é suficiente para definir ciência. Segundo 
Woudenberg, “a extensão da ‘ciência’ é muito mais ampla do que 
o uso comum dessa palavra sugere”. 
 
Em segundo lugar, o cientificismo desconhece o que é próprio da 
experiência religiosa. Um dos objetivos do projeto cientificista é des-
credibilizar alegações que não se encaixam na “atitude científica” 
como a religião teísta cristã. Entretanto, Woudenberg lembra que: 
“o teísta típico não acha que sua crença religiosa se baseia em, ou 
é um produto da pesquisa científica” 9.  Nem o relato normativo das 
Escrituras, as práticas tradicionais da Igreja, nem a vivência cotidiana 
da fé cristã reivindicam o método científico para a formação do con-
junto de suas crenças. Nesse sentido, “a acusação de que as pessoas 
religiosas, ao fazerem reivindicações religiosas factuais, carecem de 
‘atitude científica’ também não é um problema” 10. 
 
Em terceiro lugar, o cientificismo é reducionista em relação à forma-
ção do conhecimento verdadeiro. Não apenas no âmbito das práti-

Por Pedro Dulci

Foto: Abraham Kuyper Center
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cas religiosas, mas também de maneira geral podemos dizer que o 
cientificismo é incapaz de nos fornecer uma descrição do processo 
de formação de crenças verdadeiras. Woudenberg lembra que: 

Todos ocasionalmente formamos crenças sobre nossos pró-
prios estados mentais, como nos sentirmos “cansados” ou “fe-
lizes”. Suponha agora que você se sente cansado e reivindique 
isto e, então, que sua reivindicação é contestada (talvez seu 
chefe pense que você está dando uma desculpa esfarrapada 
para não ter que aparecer em uma reunião). [...] Então as ale-
gações de que você se sinta cansado devem ser endossadas 
somente se forem suficientemente apoiadas pela aplicação de 
métodos de pesquisa validados. Agora que métodos de pes-
quisa suportam alegações sobre fatos mentais? 11  

Com esse exemplo simples, Woudenberg quer nos mostrar que o 
conhecimento verdadeiro é formado em nosso aparato cognitivo 
cotidianamente, sem estar submetido à “atitude científica” – sem 
que, todavia, sejam conhecimentos falsos ou injustificados. Mais do 
que isso, a própria prática científica, em certa medida, depende do 
senso comum, e também está alicerçada na confiabilidade da per-
cepção sensorial, da memória e do raciocínio lógico do cientista. 
Entretanto, nenhuma dessas bases da ciência podem ser reduzidas 
àquela “atitude científica”. 

Em contrapartida, alguém poderia argumentar que a “atitude cien-
tífica” só deve ser aplicada a assuntos do âmbito das ciências natu-
rais. Pois bem, Woudenberg nos lembra de que: “a aplicação [da ati-
tude científica] às partes mais bem desenvolvidas da física faz com 
que problemas sérios surjam”12  , como a incompatibilidade entre 
a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade – incompatibilida-
de essa que não deveria acontecer, caso a “atitude científica” fosse 
corretamente aplicada. Diante isso, o que os cientistas deveriam fa-
zer? Desistir da Mecânica Quântica ou da Teoria da Relatividade, ou 
de ambas? Ou, ao invés disso, questionar essa “atitude cientifica” 
reducionista? A resposta é óbvia, uma vez que o cientificismo “não 
está escrito nas estrelas, mas simplesmente foi proposto por um 
filósofo”, então negar o cientificismo “é algo que eles podem ale-
gremente fazer, sem quaisquer dores ou culpa intelectual” 13.   

Conclusão

Podemos concluir que o cientificismo é um exemplo paradigmático 
de uma prática tipicamente idólatra: quando se exige muito mais do 
que algo pode nos oferecer, acaba-se perdendo até mesmo o que 
era oferecido legitimamente. No caso do cientificismo, fica evidente 
como a fé extremada nas capacidades que o método científico tem 
para produzir conhecimento verdadeiro afeta não apenas a própria 
ciência (descaracterizando-a), como, também, a experiência religio-

sa e a vivência ordinária de conhecimento. René van Woudenberg 
é muito competente em mostrar que o cientificismo extrapola os 
limites do cient[ífico – pretendendo ser normativo para esferas fora 
de sua atuação, como a religião, a moralidade e o cotidiano. 
Nesse sentido, o cientificismo precisa ser questionado, pois seus re-
sultados podem ser muito prejudiciais. Podemos pensar em como a 
auto-compreensão e o florescimento do ser humano são profunda-
mente prejudicados quando a moralidade e a experiência religiosas 
são descredibilizadas em nome dessa “atitude científica”. Ademais, 
várias práticas sociais e profissionais são afetadas também, como o 
direito, a psicologia, a teologia, a educação e assim por diante. Mas, 
acima de tudo, o cientificismo mostrou-se prejudicial à própria ci-
ência – questionando a confiabilidade da formação de crenças ver-
dadeiras na prática cotidiana de um cientista. Frente a esse cenário, 
é imperioso que os cristãos na ciência procurem desenvolver uma 
descrição do processo de formação de nossas crenças alternativo 
ao cientificismo típico de alguns ambientes de ensino e pesquisa. 

REFERÊNCIAS:

1 Schuurman, E. Fé, esperança e tecnologia: Ciência e fé cristã em uma cul-
tura tecnológica. Trad. Thais Semionato, Viçosa, MG: Editor Ultimato, 2016, 
p. 26.
2 Rosenberg, A. The atheist’s guide to reality. New York: Norton, 2011, p. 6. 
3 Woudenberg é professor de filosofia. Suas áreas de especialização são 
epistemologia e metafísica. Fez o seu Ph.D. com Nicholas Wolterstorff (que 
era na época professor da Universidade de Yale). Trabalhou por dois anos na 
Universidade de Notre Dame e fui decano do departamento de filosofia na 
Universidade Livre de Amsterdam de Setembro de 2008 até dezembro de 
2012. Atualmente é professor na mesma universidade e diretor do Abraham 
Kuyper Center para ciência e questões últimas. 
4 Plantinga’s Ignoratio Elenchis. European Journal for Philosophy of Religion, 
5, 87–110. 2013, p. 97. 
5 Segundo o posicionamento clássico de Alvin Plantinga “existe um conflito 
superficial, mas uma profunda concordância entre ciência e religião teísta”. 
Plantinga, A. Where the conflict really lies. Science, religion & naturalism. 
Oxford: Oxford University Press, p. ix. 
6 As mais recentes são: “Both random and guided”. Ratio (2015) 28: 332-48; 
“Christianity and science”, in: Steve Fuller, Mikael Stenmark & Ulf Zackarias-
son (eds.); Customized science? The impact of worldviews on contemporary  
science. (London: Palgrave McMillan), 55-72; “True qualifiers for qualified 
truths”, The review of metaphysics 68, 3-36; “Disagreement, design  and  
thomas  reid”.  Canadian  Journal  of  Philosophy 41, 224-239.
7 René van Woudenberg; Joëlle Rothuizen. Science and the Ethics of Belief. An 
Examination of Philipse’s Rule R.  Journal for the General Philosophy of Science, 
2016, p. 352.  
8 Ibid.
9  Ibid., p. 357.
10  Ibid., p. 358.
11  Ibid., p. 359. 
12  Ibid., p. 360. 
13  Ibid. 

EM ABRIL DEMOS INÍCIO ÀS JORNADAS DE CIÊNCIA E FÉ CRISTÃ. 

SERÃO EVENTOS COM PALESTRAS, BATE-PAPOS E WORKSHOPS PROMOVIDOS 
PELOS GRUPOS DE ESTUDOS COM O APOIO DA ABC². 

MAIS INFORMAÇÕES WWW.CRISTAOSNACIENCIA.ORG.BR

boletim 1 - 2017.indd   10 19/04/2017   10:29:44



11

boletim 1 - 2017.indd   11 19/04/2017   10:29:44



12

TITA VAI FAZER

boletim 1 - 2017.indd   12 19/04/2017   10:29:45


