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“A história do Big Bang, 
a teoria da origem do 
Universo, foi inventada por 
um padre católico”

O professor da Universidade de Ox-
ford, Inglaterra, Andrew Pinsent 
(foto), concedeu esta entrevista à 

“A3” quando esteve na UFJF participando 
do III Ciclo de Conferências Internaciona-
is em Ciência e Espiritualidade. Confira a 
seguir trechos da entrevista:

- A3: Qual a sua opinião a respeito da 
percepção do público sobre a relação 
entre religião e ciência?

- Andrew Pinset: Ela é frequentemente a 
de que as duas estão em conflito, a 
chamada metáfora do conflito. Mas, qual 
a origem desta percepção? Foi no século 
XIX, período em que se tinha a impressão 
de que o poder da ciência estava 

crescendo, particularmente o poder de 
transformar a sociedade. Assim, certas 
pessoas quiseram explorar este poder e 
fazer dele um meio para combater a 
teologia. Pessoas como Andrew Dickson 
White, que escreveu um livro sobre a 
história da guerra entre a ciência e a 
teologia e a cristandade. Ele era o Richard 
Dawkins do século XIX. Estas histórias 
começaram a ter circulação popular e 
esta é a narrativa na qual se acredita hoje. 
Mas devo ressaltar que narrativas não são 
ciência, narrativas são histórias que são 
contadas. A verdade sobre a história da 
ciência e da religião e sua interação é 
muito mais complicada, muito mais 
interessante do que qualquer narrativa 
simplista possa sugerir.

- Qual seria uma concepção mais 
equilibrada e realista?

- Seria não confiar em narrativas simples. 
Consideremos a história do Big Bang, a 
teoria da origem do Universo. O homem 
que a inventou era um padre católico e a 
maioria das pessoas não sabe disso. O 
nome dele era Georges Lemaitre, padre 
belga e astrofísico. Interessante é como a 
teoria foi recebida pelo mundo religioso e 
pelo mundo científico. O Papa Pio XII 
concedeu importantes honras ao padre 
Lemaitre, fez dele o diretor da Pontifícia 
Academia de Ciências, o mais alto 
privilégio que um papa pode conceder a 
qualquer pessoa no mundo científico. 
Mas na União Soviética, a teoria foi 
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rejeitada por 30 anos. Esta não é uma 
história encontrada em livros populares e 
é por isso que acredito na importância de 
ser crítico em relação às narrativas 
populares. A história real é 
frequentemente mais complicada e 
interessante.

- Como avalia a declaração de muitos 
cientistas que afirmam que a ciência e a 
religião não são compatíveis?

- Penso que a ciência e a religião certa-
mente não são a mesma coisa, e por que 
tudo no mundo deveria ser a mesma coi-
sa? Se fizéssemos tudo igual não tería-
mos a história, a arte, a literatura..., a reli-
gião é um tipo distinto de coisa. A maior 
parte da ciência hoje diz respeito à medi-
ção precisa e à relação de coisas no mun-
do por meio de leis quantitativas. E a reli-
gião, na maioria das vezes, diz respeito a 
pessoas e suas relações com o divino. 
Assim, na maior parte do tempo elas 
operam em diferentes aspectos da reali-
dade, portanto, não há razão em particu-
lar para que haja conflito. Às vezes, há 
conflitos acerca de temas acidentais, mas 
fundamentalmente elas lidam com dife-
rentes tipos de coisas. O que eu acho é 
que o mesmo tipo de desejo que opera 
na religião opera em certas áreas da ciên-
cia, particularmente na Física, pois quere-
mos conhecer as causas últimas das coi-
sas e este é o tipo de problema que per-
seguimos tanto na Física quanto na reli-
gião. 

- Quais são os maiores obstáculos para 
um diálogo entre a ciência e a religião?

- Penso que seja a ignorância da história 
e da filosofia. A primeira pode ser atesta-
da pela frequência de narrativas simplis-
tas em livros populares. Já na filosofia, 
ainda vivemos sob a sombra do Positivis-
mo que sugere que o único conhecimen-
to válido é o conhecimento oriundo de 
um experimento científico. Isso não é 
verdade, pois o conhecimento pessoal 
não tem sua origem em experimentos 

científicos, nem a literatura e nem a histó-
ria. Temos assim, áreas da atividade hu-
mana que geram conhecimentos que não 
podem ser mensurados sob condições 
experimentais. É frequente ouvir pessoas 
dizerem: “A ciência diz que...”, como se a 
ciência fosse uma coisa só e a única fonte 
de todo o conhecimento, mas isso não é 
verdadeiro nem no mundo científico. 
Penso que para ambos, religiosos e cien-
tistas, é preciso humildade; nós precisa-
mos de humildade e também avaliar que 
a nossa área particular de conhecimento 
não é toda a história. Há 20 anos, eu era 
um físico e se não tivesse sido educado 
para ser padre eu nunca teria estudado 
Filosofia e isso teria empobrecido minha 
vida... não estudar Filosofia. Como físico, 
de maneira alguma eu me dava conta de 
que precisava dela... eu sabia de tudo... se 
você é capaz de medir algo então isso é 
tudo o que você precisa. Felizmente, tive 
sorte em ter professores pacientes que 
me ajudaram a superar minha crença de 
que sabia tudo e que me ensinaram no-
vas maneiras de pensar. Se eu tivesse que 
decidir, se houvesse uma área que eu 
tentaria incentivar, eu diria história de 
boa qualidade e filosofia de boa qualida-
de. Mesmo para ser um bom cientista é 
necessário ser um bom filósofo, do con-
trário ele se torna apenas um técnico 
criando mais experimentos no mesmo 
paradigma, e os grandes avanços na ci-
ência com frequência vêm de pessoas 
que possuem uma educação de fronteira, 
domina-se uma ciência, mas pensa-se 
também sobre o mundo de forma criativa 
e em termos mais amplos.

- Como vê o problema do dogmatismo 
na ciência e na religião?

- Dogmatismo no sentido de não estar 
pronto para receber novas ideias é um 
problema universal em todas as áreas. 
Mesmo nas melhores universidades é 
muito tentador para o professor já bem 
estabelecido dizer que agora ele sabe 
tudo, e para o aluno que faz perguntas o 
professor apenas diz: Fique quieto! 

Portanto, penso que devemos incentivar 
o questionamento genuíno, e isto vale 
tanto para a religião quanto para a ciên-
cia. Uma coisa que é muito difícil de ensi-
nar para as pessoas é o pensamento críti-
co; é muito importante ser capaz de 
pensar objetivamente, mesmo sobre coi-
sas nas quais você acredita com muito 
entusiasmo. Se ao final do debate eu me 
der conta que estou errado e que a outra 
pessoa está certa, eu vou me alegrar! Fi-
carei feliz, se descobrirmos algo verda-
deiro, Esta é uma atitude difícil de ser 
estabelecida no processo educativo, por-
que é muito fácil pensar nela como um 
tipo de jogo de futebol no qual eu venço, 
você perde, ou eu perco e você vence. O 
que é importante é encorajar o diálogo 
verdadeiro.

- Gostaria de saber mais sobre o diálogo 
entre ciência e religião em universida-
des tradicionais como Oxford e também 
como vê este campo de discussão na 
América Latina?

- Em Oxford o campo está crescendo 
porque ele é interessante para o público, 
por isso é importante que sejamos capa-
zes de ajudar as pessoas a fazerem bons 
trabalhos acadêmicos e a entenderem o 
tema claramente. Já na América Latina, 
penso que existem muitas oportunidades 
que são diferentes daquelas nos Estados 
Unidos. Vocês têm uma mescla de filoso-
fia Anglo-Saxônica e Continental aqui 
com influências do Iluminismo francês, o 
que significa que muitas pessoas de bom 
nível de educação no Brasil apresentarão 
uma combinação de influências filosófi-
cas que talvez sejam menos comuns em 
partes dos Estados Unidos ou na Europa. 
Estou particularmente empolgado com o 
trabalho feito em Juiz de Fora (MG) por-
que é interessante o grande número de 
colaborações que estão sendo desenvol-
vidas entre a UFJF e universidades na 
América do Norte e na Europa.
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