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Em memória de meus pais, Reginald e Doris, com profunda gratidão.
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Prefácio

_

Este livro é o resultado de uma longa jornada pelos domínios da ciência, 
da história, da filosofia, da prática espiritual, da teologia e da religião, 
assim como de jornadas pela Inglaterra e Irlanda, Europa Continental, 
América do Norte, Malásia, Índia e outras partes do mundo. A ciência 
e as práticas espirituais fazem parte de minha vida desde a infância, e 
refleti muito sobre as relações entre elas em muitos contextos distintos. 

Nasci e cresci em Newark-on-Trent, Nottinghamshire, uma cidade 
comercial na região geográfica do centro da Inglaterra. Minha formação 
cristã foi razoavelmente convencional. Minha família era metodista, e 
fui mandado para um colégio interno anglicano para meninos. 

Desde muito cedo, demonstrei grande interesse por plantas e ani-
mais. Mantinha muitos deles em casa. Meu pai era herborista, micros-
copista e farmacêutico, e me incentivou sempre a seguir meus interesses. 
Eu queria ser biólogo e especializei-me em ciências na escola. Depois, fui 
para a Universidade de Cambridge, onde estudei biologia e bioquímica.

Durante minha formação científica, percebi que a maior parte dos 
meus professores de ciências era ateu, e que viam o ateísmo como algo 
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normal. Naquela época, na Inglaterra, a ciência e o ateísmo andavam de 
mãos dadas. Uma perspectiva ateísta parecia fazer parte da visão cientí-
fica de mundo, que era por mim aceita. 

Quando eu tinha 17 anos, no intervalo entre concluir o segundo 
grau e ir para a universidade, trabalhei como técnico de laboratório nos 
laboratórios de pesquisa de uma indústria farmacêutica. Eu queria ter a 
experiência de um pesquisador. Ao assumir o trabalho, ninguém me in-
formou que eu iria trabalhar em um centro de vivissecção. Eu queria ser 
biólogo porque amava os animais. Agora, porém, eu estava trabalhando 
em uma espécie de campo de extermínio. Nenhum daqueles animais re-
cém-nascidos e usados nos experimentos – gatos, coelhos, porquinhos-
-da-índia, ratos, camundongos ou pintinhos – jamais saiu vivo do labo-
ratório. Senti uma grande tensão entre meus sentimentos pelos animais 
e o ideal de objetividade científica, em que não havia nenhum espaço 
para as emoções pessoais.

Depois de ter falado com meus colegas sobre algumas de minhas 
dúvidas, eles me fizeram ver que tudo aquilo era feito em nome do bem 
da humanidade; aqueles animais estavam sendo sacrificados para salvar 
vidas humanas. E eles tinham alegações fortes. Todos nós nos benefi-
ciamos dos medicamentos modernos, e quase todas essas drogas foram 
testadas primeiro em animais. Seria imprudente e ilegal testar em seres 
humanos substâncias químicas nunca antes testadas e potencialmente 
tóxicas. Como os seres humanos têm direitos, a argumentação é válida. 
Os animais de laboratório não têm quase nenhum direito. A maioria das 
pessoas concorda com esse sistema de sacrifício animal pelos benefícios 
que pode trazer à medicina moderna. 

Enquanto isso, li Sigmund Freud e Karl Marx, que consolidaram 
minhas concepções ateístas, e, quando fui para Cambridge como aluno 
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de graduação, juntei-me à Associação Humanista de Cambridge. De-
pois de participar de algumas reuniões, comecei a achá-las entediantes, 
e minha curiosidade me fez buscar outros caminhos. O fato que ficou 
mais cravado em minha mente ocorreu quando ouvimos uma palestra 
do biólogo sir Julian Huxley, um dos maiores luminares do Movimento 
Humanista Secular. Ele argumentava que os seres humanos devem assu-
mir o controle de sua própria evolução e aperfeiçoar a raça humana por 
meio da eugenia, isto é, reprodução seletiva. 

Ele antevia uma nova raça de crianças geneticamente aprimora-
das, que seria gerada por inseminação artificial mediante a doação de 
esperma. Huxley enumerava as qualidades que os doadores de esperma 
deveriam ter para poderem criar esse aperfeiçoamento da humanidade: 
deveriam ser homens provenientes de uma longa linhagem científica, 
que fossem responsáveis por grandes realizações na ciência e tivessem as-
cendido a uma posição de grande apreço na vida pública. Na verdade, o 
doador de esperma ideal deveria ser alguém com os atributos do próprio 
sir Julian. Mais tarde, aprendi que ele praticava o que pregava. 

Como ateu e biólogo mecanicista incipiente que eu era, esperava-se 
que eu acreditasse que o universo fosse essencialmente mecânico, que 
não havia nenhum fim último e nenhum Deus, e que nossa mente nada 
mais fosse que a atividade de nosso cérebro. No entanto, terminei por 
achar complicado demais acreditar em tudo isso, sobretudo quando me 
apaixonei. Eu tinha uma bela namorada e, em uma fase de intensa emo-
ção, eu estava ouvindo palestras de fisiologia sobre hormônios. Apren-
di muitas coisas sobre testosterona, progesterona e estrogênio, e de que 
modo eles influenciavam partes distintas dos corpos masculino e femini-
no. Contudo, havia um abismo entre estar apaixonado e aprender essas 
fórmulas químicas. 
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Conscientizei-me também da grande lacuna entre minha inspira-
ção original – um interesse por plantas e animais vivos – e o tipo de 
biologia que vinham me ensinando. Praticamente não havia nenhuma 
ligação entre minha experiência direta com animais e plantas e o modo 
como eu vinha aprendendo sobre eles. Em nossas aulas de laboratório, 
matávamos os organismos que estávamos estudando, depois os dissecá-
vamos para separar seus componentes em partículas cada vez menores, 
até por fim chegarmos ao nível molecular.  

Achei que havia alguma coisa muito errada, mas não conseguia 
identificar o problema. Então um amigo que estudava literatura me em-
prestou um livro sobre filosofia alemã em que havia um ensaio sobre os 
escritos de Johann von Goethe, poeta e botânico.1 Descobri que Goe-
the, no início do século XIX, tinha uma concepção de um tipo diferente 
de ciência – uma ciência holística que integrava experiência direta e en-
tendimento. Não implicava a fragmentação de tudo em partes distintas 
e a negação da evidência dos sentidos. 

Essa ideia de que a ciência podia ser diferente me encheu de espe-
rança. Eu queria ser cientista. Contudo, não queria me aprofundar em 
uma carreira de pesquisa, algo que meus professores pressupunham ser 
minha intenção. Eu queria dispor de mais algum tempo para examinar 
um quadro mais amplo. Tive a sorte de receber uma bolsa de estudos 
Frank Knox em Harvard e, depois de minha graduação em Cambridge, 
ali permaneci por um ano (1963-1964) concentrando meus estudos na 
filosofia e na história da ciência. 

O livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas S. Kuhn, 
tinha sido publicado há pouco tempo e me fez ver que a teoria mecani-
cista da natureza era o que Kuhn chamava de “paradigma” – um modelo 
coletivamente circunscrito da realidade, um sistema de crenças. Kuhn 
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mostrou que os períodos de mudanças científicas revolucionárias impli-
cavam a substituição de antigos modelos científicos da realidade por no-
vos modelos. Se a ciência havia mudado de maneira radical no passado, 
então seria possível que voltasse a mudar no futuro – uma possibilidade 
estimulante.  

Voltei para Cambridge, na Inglaterra, para trabalhar com plantas. 
Não queria trabalhar com animais, minha intenção original, porque 
não queria passar minha vida matando-os. Defendi um Ph.D. sobre o 
modo como as plantas produzem o hormônio auxina, que estimula o 
crescimento dos caules, a formação da madeira e a produção de raízes. 
O hormônio enraizador em pó que os jardineiros usam para fomentar 
o enraizamento das mudas contém uma forma sintética de auxina. Em 
seguida, continuei com minhas pesquisas sobre o desenvolvimento das 
plantas como bolsista do Clare College, em Cambridge, e também como 
pesquisador da Royal Society, que me deu uma liberdade extraordinária 
pela qual serei sempre grato. 

Durante esse período, me tornei membro de um grupo chamado 
“Filósofos Epifenomenalistas”* com sede em Cambridge.2 Esse grupo 
era uma confluência improvável de físicos quânticos, místicos, budistas, 
quacres, anglicanos e filósofos, inclusive Richard Braithwaite, que era 
professor de filosofia em Cambridge e um dos maiores filósofos da ciên-

* O dicionário Aurélio traz apenas “epifania”, “epifenômeno”, “epifenomenalismo” e 
“epifenomenalista”. O dicionário Houaiss limita-se a “epifania”, “epifenomenalismo” e 
“epifenômeno”. Já o dicionário VOLP é bem mais completo: “epifenomenal”, “epifeno-
menalismo”, “epifenomenalista”, “epifenomenalístico”, “epifenomênico”, “epifenomenis-
mo”, “epifenomenista”, “epifenomenístico” e “epifenômeno”. De modo geral, “epifenô-
meno” é um fenômeno acessório cuja presença ou ausência não importa na produção do 
fenômeno essencial que está sob exame. Foi esse o termo usado por alguns positivistas 
ingleses do século XIX (Huxley e Clifford, entre outros), para definir a consciência 
como um fenômeno secundário ou acessório, que acompanha os fenômenos corpóreos, 
mas é incapaz de reagir sobre eles. (N. do T.)
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cia;3 sua esposa Margaret Masterman, que era diretora da Unidade de 
Pesquisa de Idiomas de Cambridge e pioneira da Inteligência Artificial; 
e Dorothy Emmet, professora de filosofia na Universidade de Manches-
ter que havia estudado com o filósofo Alfred North Whitehead. Quatro 
vezes ao ano, durante uma semana, vivíamos como uma comunidade em 
um moinho de vento na costa de Norfolk, em Burnham Over Staithe. 
Discutíamos sobre física, biologia, medicina alternativa, acupuntura, 
pesquisas psíquicas, teoria quântica, a natureza da linguagem e a filosofia 
da ciência. Nenhuma ideia era descartada. 

Durante esses sete anos, tive a liberdade de fazer as pesquisas que 
bem entendesse, e onde me parecesse melhor fazê-las. Financiado pela 
Royal Society, estive na Malásia por um ano, pois queria estudar as flo-
restas tropicais. Minha base foi o Departamento de Botânica da Uni-
versidade da Malásia, perto de Kuala Lumpur. Dirigindo-me para lá, 
em 1968, viajei pela Índia e pelo Sri Lanka por vários meses, e tudo isso 
foi muito revelador. Descobri que havia maneiras totalmente distintas 
de olhar para o mundo, para as quais minha formação não havia me 
preparado. 

Quando voltei para Cambridge, continuei com minha pesquisa so-
bre o desenvolvimento das plantas e, em particular, me concentrei no 
modo como o hormônio vegetal auxina, que controla o crescimento das 
plantas, é transportado das folhas e dos caules para as extremidades das 
raízes, transformando a planta à medida que flui por ela. Embora esse 
trabalho não tenha sido bem-sucedido, fiquei cada vez mais convencido 
de que a abordagem mecanicista era incapaz de apresentar um entendi-
mento adequado do desenvolvimento da forma. Deveria haver princí-
pios organizadores de cima para baixo, e não apenas de baixo para cima. 
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Uma analogia arquitetônica para um princípio de cima para baixo 
seria a planta de um edifício como um todo, e uma explicação de bai-
xo para cima ocupar-se-ia com as propriedades químicas e físicas dos 
tijolos, as propriedades adesivas da argamassa, as tensões nas paredes, 
as correntes na fiação elétrica etc. Todos esses fatores físicos e químicos 
são importantes para o entendimento das propriedades do edifício, mas, 
por si sós, não conseguem explicar sua forma, seu traçado e sua função.

Por esses motivos, fiquei interessado pela ideia dos campos bioló-
gicos, ou campos morfogenéticos, ou, ainda, campos organizadores da 
forma, um conceito proposto pela primeira vez na década de 1920. A 
forma de uma folha não é determinada apenas por genes no interior de 
suas células, que lhe permitem criar certas moléculas de proteínas, mas 
também por um campo organizador de formas, uma espécie de planta 
ou molde invisível, ou “atrator” para a folha. O processo é diferente para 
folhas de carvalho, de roseiras e de bambus, ainda que todas tenham as 
mesmas moléculas de auxina e o mesmo tipo de sistema polar de trans-
porte de auxina, levando essa substância por uma única direção – dos 
rebentos para as extremidades das raízes –, e não para a direção oposta. 

Quando eu estava pensando em como os campos morfogenéticos 
podem ser herdados, ocorreu-me uma nova ideia: talvez houvesse, na 
natureza, um tipo de memória que fornecesse as conexões certas ao lon-
go do tempo, desde os organismos presentes até os mais remotos, e atri-
buísse a cada espécie um tipo de memória coletiva da forma e do com-
portamento. Denominei essa hipotética transferência de memória de 
ressonância mórfica, mas logo percebi que a proposta era extremamente 
controversa, e que eu não conseguiria publicá-la enquanto não a tivesse 
submetido a anos e anos de análises e estudos, nem obtido fortes indí-
cios de seu acerto – um processo que ainda poderia me ocupar durante 
muitos anos de pesquisas. 
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