
PORQUE SOU UM RACIONALISTA? 

por Bertrand Russell

Sou, nesta época quando há um grande número de apelos à irracionalidade, 
um Racionalista impenitente. Tenho sido um Racionalista desde que eu me 
lembro, e eu não pretendo deixar de ser assim quaisquer que sejam os 
apelos à irracionalidade. Ouvimos um discurso, que eu acho nos deixou 
muito comovidos, sobre os pioneiros do passado que fizeram o que podiam 
para promover a causa da liberdade de pensamento. Suponho que cabe a 
mim falar sobre a grande necessidade de continuar este trabalho em nossos 
dias, e sobre o quanto há ainda para todos os que simpatizam com seus 
objetivos a realizar. Ainda não somos, e eu suponho que os homens e as 
mulheres nunca serão, completamente racionais. Talvez, se fossemos, não 
teríamos todos os prazeres que temos no momento, mas eu acho que a 
racionalidade completa é uma perspectiva tão distante que não precisamos 
ficar muito alarmados por ela, e a maior aproximação que temos chances de 
conseguir certamente será para o melhor. Eu realmente creio que ainda 
existe muita irracionalidade no mundo.

Enquanto o professor Graham Wallas estava falando sobre os legados que 
têm sido deixados para a Associação de Imprensa Racionalista eu fiquei 
pensando: Qual é a crença, qual é o dogma, e que vai ser a, por assim dizer, 
doutrina que estes benfeitores vão se dedicar a propagar? Você tem, é claro, 
de ser um pouco cuidadoso, quando você se acha recebendo doações e 
benefícios, para que você não se torne outra igreja. (Risos.) Tanto quanto eu 
posso ver, o fim ao qual estamos comprometidos, e que eu já afirmei em 
uma ocasião anterior, é que não devemos acreditar, e não devemos tentar 
fazer com que outros acreditem, em qualquer proposição para a qual não há 
qualquer evidência. Essa parece uma proposição modesta, e se você puder 
cumprir apenas ela já poderá ter certeza que não vai se tornar uma espécie 
de igreja ossificada. Não devemos nos comprometer com negações 
dogmáticas nem com afirmações dogmáticas; devemos apenas dizer que há 
um grande número de proposições sobre o qual homens e mulheres têm 
muita certeza, mas sobre as quais não têm direito de ter certeza, e é o nosso 
dever como Racionalistas tentar fazê-los ver que essas coisas não são 
certezas. Disseram-me que esta é uma posição muito malvada de se manter. 
Tenho aqui um livro recentemente publicado que eu recomendo à sua 
atenção. Você pode ou não saber que algum tempo atrás, sob os auspícios 
da National Secular Society, eu proferi uma palestra sobre "Porque Não sou 
Cristão". Agora, parece que eu não sabia por que é que eu não sou cristão; e 
aqui está um livro que vai lhe dizer porque eu não sou – escrito pelo Sr. H. G. 
Wood, que é membro algo eminente da Society of Friends, uma organização 
a qual tenho o maior respeito. Seu livro se chama Porque o Sr. Bertrand 
Russell Não é Cristão. Parece que as razões não são aquelas que eu 



achava que eram. Ele diz em uma frase: "A principal razão por que ele não é 
um cristão é que ele simplesmente não sabe o que é religião." Pode-se dizer 
que o Sr. Wood não é um Agnóstico, por que ele não sabe o que é 
Agnosticismo. Afinal, eu tive todos os benefícios de uma educação cristã, e 
ele não teve os benefícios de uma educação Agnóstica; de modo que, 
possivelmente, o argumento pode ser considerado de dois gumes. No 
entanto, eu recomendo o livro à sua atenção, e então você vai saber por que 
é que eu não sou um Cristão. 

Há uma quantidade muito grande de trabalho Racionalista necessário no 
mundo. Acho que a batalha é tão feroz como sempre foi. Tomemos, por 
exemplo a América. A América é um país muito importante. O que a América 
pensa hoje o resto do mundo será forçado a pensar amanhã, e, portanto, o 
que a América pensa é importante. Existem algumas características 
esperançosas sobre a América. Estive recentemente em um barco indo para 
a América, e um ministro de religião no barco me convidou para falar com 
sua congregação sobre a minha opinião a respeito da religião. Eu disse: "A 
sua deve ser uma congregação muito tolerante"; e este ministro da religião, 
para minha surpresa, respondeu: "Oh, é claro, eu não acredito em Deus." 
Conheci outros ministros da religião nos Estados Unidos que seguiam a 
mesma linha. Isso, devo dizer, me surpreendeu um pouco; mas estes são, 
infelizmente, uma pequena minoria, e a grande maioria dos americanos 
ainda é extremamente teológica. Além disso, temos de enfrentar a situação 
muito séria devida ao crescimento da Igreja Católica Romana na América, 
porque, tanto quanto eu posso ver, é provável que a Igreja Católica Romana 
venha a dominar a América em cerca de cinqüenta ou cem anos puramente 
graças ao aumento dos números, e não por propaganda racional. Este é um 
assunto muito grave, e uma questão que eu acho que vai afetar em muito 
todo o mundo civilizado. É claro, você sabe que já em Boston, que foi outrora 
o berço do protestantismo avançado, os católicos romanos agora mandam 
em todo o lugar; e há uma censura da literatura mais severa do que em 
qualquer outra parte da América. Eu espero que vocês saibam que na 
América homens ainda são mandados para a prisão por ateísmo, não só nos 
Estados fundamentalistas, mas até nos Estados do leste, e de modo geral 
existe nessa parte do mundo uma necessidade enorme de propaganda 
sobre estas questões. É muito importante para todos nós, porque os 
americanos tendem cada vez mais a governar o mundo, e vamos nos 
encontrar em uma posição muito difícil a menos que possamos mais ou 
menos liberalizar-los - uma missão em que,  posso dizer, tenho feito o que 
posso, e minha esposa também. 

Temos de perceber que a atitude do Racionalismo, que defini como a de não 
acreditar ou causar outros a acreditar numa proposição a menos que haja, 
pelo menos, alguma razão para supor que seja verdadeira, não é de forma 
alguma predominante. Tome a questão da educação, sobre a qual o 



professor Graham Wallas falou. Na maioria dos países do mundo um grande 
número de proposições extremamente duvidosas são ensinadas aos jovens 
com grande ênfase, e os jovens crescem aceitando essas proposições 
extremamente duvidosas. Se por acaso você tentar, como minha esposa e 
eu estamos tentando neste momento, criar um pequeno número de jovens 
livres de superstições, você se encontrará em uma situação muito difícil. 
Você descobrirá, é claro, que o dinheiro público que vai para a educação não 
será dado a qualquer tipo de educação que não envolva nenhum elemento 
de superstição; você descobrirá que o apoio é extremamente difícil de se 
obter; você descobrirá que de modo geral pensa-se que, o que quer que seja 
que homens crescidos e mulheres podem ser autorizados a pensar, os 
jovens, em todo caso, devem acreditar em um monte de absurdos, e que é 
completamente impossível para os jovens atingir o mínimo necessário de 
virtudes, a menos que você produza um número extremamente grande de 
argumentos muito ruins a favor daqueles argumentos de virtude os quais, é 
claro, eles vão descartar assim que ficarem um pouco mais velhos; mas 
pensa-se que o que eles fazem após descartá-los não importa tanto. Eu não 
consigo apoiar essa opinião. Eu acho que qualquer virtude que você possa 
crer deve ser aquela que você pode apoiar desde o início sem apelar para 
qualquer coisa que você não acredite. A educação terá que ser  
enormemente transformada se esse ponto de vista for aceito. Eu acredito 
que é atualmente ilegal em todos os países do mundo, exceto a Rússia, 
ensinar as crianças de maneira que médicos qualificados considerariam o 
melhor para sua saúde mental. Esse é um ponto sobre o qual convicções 
irracionais geralmente aceitas interferem, e há muitas maneiras nas quais é 
atualmente impossível educar racionalmente sem ir contra as autoridades. 
As autoridades são organizadas sobre uma base de certos dogmas 
irracionais, e os dogmas não são todos eles teológicos. Alguns são 
teológicos, e alguns são de outros tipos; mas o hábito racional da mente é 
muito raro. 

Eu acho que devemos fazer tudo que pudermos para trazer perante o mundo 
a importância da atitude de que não vamos acreditar em uma coisa a menos 
que haja alguma razão para pensar que ela é verdadeira. Eu sei que isso é 
tido como muito chocante. Supõe-se que há um monte de coisas que você 
deve acreditar porque pessoas boas acreditam, e não porque há qualquer 
razão para acreditar nessas coisas. Eu não partilho dessa visão. Eu acho 
que qualquer coisa que vale a pena acreditar deve ter alguma base positiva 
a seu favor. 

Há sempre novos motivos sendo propostos a favor da irracionalidade; 
perpetuamente coisas novas surgem. Tomemos, por exemplo, o tipo de uso 
que tem sido feito por algumas pessoas da psicanálise. Se você ler as obras 
do fundador da psicanálise, você encontra uma atitude inteiramente 
racionalista; mas se você ouvir alguns dos discípulos menores você vai 



imaginar que esta doutrina eliminou a idéia de que as opiniões podem 
basear-se na razão. Isso, é claro, não é verdade. Você sempre vai encontrar 
uma série de pessoas inteligentes envolvidas em perverter qualquer coisa 
que vem à tona - engajados em dizer que os últimos resultados da ciência 
provam que as pessoas que sempre se opuseram a ciência estão, afinal, 
corretas. Aí é onde há sempre um disparate. Qualquer um que diz que os 
últimos resultados da ciência provam algo, ele mesmo não sendo um 
cientista, você pode ter certeza está falando bobagem.
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