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A favor da razão
Divulgador de ciência norte-americano combate
irracionalismos e fundamentalismos em voga
Marcos Pivetta

C

olunista desde 2001 da edição norte-americana da revista Scientific American, o californiano Michael Shermer,
63 anos, dedica-se a divulgar
explicações científicas que refutam a
existência de fenômenos supostamente
extraordinários ou sobrenaturais, como a
possibilidade de ressurreição, e a combater ideias pseudocientíficas. Formado em
psicologia, com doutorado em história
da ciência, é autor de livros sobre ciência, moral e religião e editor da revista
Skeptic. Também leciona um curso básico
sobre ceticismo na Universidade Chapman, uma instituição regional de ensino
superior do sul da Califórnia mantida pela denominação protestante Discípulos
de Cristo. Shermer, que já foi religioso e
hoje é ateu, esteve em São Paulo no início
de outubro para participar de um evento
sobre divulgação da ciência.
O senhor acredita que ser religioso e
fazer ciência é incompatível?
Muitos cientistas profissionais são pes
soas religiosas. Então, aparentemente,
isso é possível. Mas é lógico proceder
assim? Acho que na maioria das vezes
não. Os cientistas que são religiosos ado66 z novembro DE 2017

tam uma estratégia para lidar com ciência e religião: colocam esses temas em
diferentes categorias mentais e não os
deixam se sobrepor. A maioria das afirmações religiosas pode ser testada pela
ciência. Se os religiosos dizem que a Terra tem 10 mil anos de idade e os geólogos,
que ela tem 4,5 bilhões de anos, não se
pode somar essas duas idades e dividir
por dois para encontrar a verdade. Uma
dessas afirmações está simplesmente
errada. No caso, a dos religiosos. Mas,
quando se trata de determinar valores
morais, a espiritualidade, o sentido da
vida, o que é certo e o que é errado, a
maioria das pessoas acha que isso só pode ser obtido por meio da religião. Não
concordo com isso. Acho que podemos
usar o método científico para abordar
esses temas. Devemos trabalhar e nos
esforçar mais para proceder assim.
Como o método científico pode ajudar
nesse tipo de questão?
Vou dar um exemplo. Podemos usar a
ciência para determinar qual é o melhor
sistema político para se viver. Há muitos
dados sobre isso, acumulados ao longo
de uns 500 anos. A democracia é melhor
do que teocracias, ditaduras, monarquias
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Por que as pessoas acreditam em pode
res sobrenaturais e explicações religio
sas para fenômenos naturais?
O cérebro humano está biologicamente
preparado para acreditar nessas coisas.
As pessoas podem encontrar padrões
em certos eventos e tentam estabelecer
causas e conexões entre eles. As pessoas
acham que esses padrões não são aleatórios, inanimados. Os eventos ocorreriam
por uma razão. Elas acreditam que há
uma entidade por trás deles, um espírito, uma força, alguém manipulando as
cordinhas. Daí é um passo para chamar
essa força de Deus, espírito, fantasma,
alienígena, anjo ou demônio. O mundo
sempre viveu assim até o momento em
que a ciência desbancou essas ideias.
Não é que as pessoas sejam ignorantes
ou pouco instruídas. Apenas é mais fácil seguir esse caminho. As teorias sobre
conspirações modernas também se alimentam dessa lógica.

e estados comunistas. Estes últimos são
estados falidos. É possível medir as consequências dos sistemas políticos em termos dos níveis de sobrevivência da população e do desenvolvimento. Esse é um
argumento utilitário. As sociedades em
que foram implantados esses sistemas
políticos são experimentos naturais que
foram conduzidos pelo homem. Quando houve o desmembramento da Coreia
em dois países [em 1948], o norte e o sul
eram iguais. Hoje os dois países não são
nem remotamente parecidos. Cada um
tem um sistema político, legal e econômico diferente. Por que a antiga Alemanha Ocidental era mais desenvolvida do
que a Oriental? Essas perguntas podem
e devem ser respondidas por cientistas
políticos e econômicos. Isso é ciência.
O senhor acha que a ciência social deve
ser encarada da mesma forma que as

chamadas ciências duras? Não é mais
difícil fazer previsões no campo da ciên
cia social do que em química ou na ma
temática?
Sim. Mas, na verdade, acho que as ciências duras, no sentido de que são mais
difíceis de fazer, são as sociais. Nelas, há
muito mais variáveis envolvidas. Átomos,
moléculas, gases, rochas, planetas e estrelas, todos esses objetos de estudo apresentam um número limitado de variáveis. São
sistemas mais previsíveis. Como disse, o
comportamento dos seres humanos, da
economia, envolve muito mais variáveis.
Mas essa ciência pode ser feita. Aliás, tem
sido feita há séculos. Adam Smith [17231790] fez isso no seu livro Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza
das nações. Ele é o Newton [1643-1727]
da economia. Mas essa minha posição é
minoritária entre os cientistas. Eles não
sabem nada das “ciências moles”.

Por que o criacionismo é tão forte nos
Estados Unidos?
Vejo duas razões. Somos, de longe, a nação mais religiosa entre as industrializadas do Ocidente. Nenhum país da
Europa chega nem mesmo perto. E não
se trata de qualquer tipo de religião. Os
Estados Unidos são protestantes, batistas. A maioria dos católicos, até o papa,
fez as pazes com Darwin [1809-1882] e
a teoria da evolução. Para eles, a evolução foi a forma que Deus encontrou
para criar as espécies. Newton também
achava que a gravidade era o jeito de
Deus criar planetas. Já os protestantes,
sobretudo os fundamentalistas, precisam crer que a Bíblia está certa. Eles
fazem uma leitura literal, não de forma
metafórica, da Bíblia. Se a Bíblia fala
em dias, entendem que se trata literalmente de dias – não de uma figura de
linguagem que se refere a uma noção de
tempo. Outra razão diz respeito a uma
tensão entre religião e política na arena
pública, a despeito da existência da divisão entre Igreja e Estado. Não há, por
exemplo, um conselho geral que dite o
currículo para todas as escolas públicas
do país. Cada estado, cada condado, às
vezes cada distrito, tem os seus próprios
conselhos. Às vezes, há uma maioria
de religiosos fundamentalistas nesses
conselhos e eles decidem ensinar criacionismo ao lado da teoria da evolução,
ou até no lugar dela. n
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