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Falo na qualidade de alguém cujo pai queria que tivesse sido criado como 
um Racionalista. Meu pai era tão Racionalista como eu sou, mas ele morreu 
quando eu tinha três anos, e o Tribunal de Chancery decidiu que eu deveria 
ter os benefícios de uma educação cristã.

Eu acho que, talvez, o Tribunal de Chancery deve ter lamentado desde 
então. Não parece ter feito tanto bem quanto eles esperavam. Talvez você 
possa dizer que seria uma pena se a educação cristã viesse a cessar, 
porque então não se obteriam mais Racionalistas.

Eles surgem principalmente como reação a um sistema de educação que 
considera muito correto um pai decretar que seu filho deve ser educado 
como um Muggletoniano, vamos dizer, ou  educado em qualquer outro tipo 
de absurdo, mas em caso algum deve ser ele educado para pensar 
racionalmente. Quando eu era jovem isso era considerado ilegal.

Pecado e os Bispos

Desde que me tornei um racionalista eu descobri que ainda há uma margem 
considerável no mundo para a importância prática de uma perspectiva 
Racionalista, não só em matéria de geologia, mas em todos os tipos de 
questões práticas, como o divórcio e controle de natalidade, e uma questão 
que surgiu muito recentemente, a inseminação artificial, onde os bispos nos 
dizem que é pecado grave, mas é apenas pecado grave porque há um texto 
na Bíblia sobre isso. Não é pecado grave porque isso faz mal a alguém, e 
esse não é o argumento. Contanto que você possa dizer, e enquanto você 
pode convencer o Parlamento a continuar a dizer, que uma coisa não deve 
ser feita apenas porque há um texto na Bíblia sobre isso, obviamente haverá 
uma grande necessidade do Racionalismo na prática.
Como você deve saber, eu tive problemas nos Estados Unidos simplesmente 
porque, em algumas questões práticas, considerei que o aconselhamento 
ético dado na Bíblia não foi conclusivo, e que em alguns pontos se deve agir 
diferentemente do que diz a Bíblia. Por este motivo, foi decretado por um 
tribunal que eu não era uma pessoa apta para lecionar em qualquer 
universidade nos Estados Unidos, portanto eu tenho certos motivos práticos 
para preferir o Racionalismo à outras perspectivas.

Não Tenha Tanta Certeza!



A questão de como definir Racionalismo não é de todo fácil. Eu não acho 
que você poderia defini-lo pela rejeição deste ou daquele dogma cristão. 
Seria perfeitamente possível ser um Racionalista completo e absoluto no 
verdadeiro sentido do termo e ainda aceitar este ou aquele dogma.

A questão é como chegar a suas opiniões e não quais são suas opiniões. O 
que acreditamos é na supremacia da razão. Se a razão deve levá-lo a 
conclusões ortodoxas, muito bem; você é ainda um Racionalista. Para mim o 
essencial é que se deve basear os seus próprios argumentos no tipo de 
razões que são aceitas na ciência, e não se deve considerar qualquer coisa 
que se aceite como absolutamente certa, mas apenas como provável em um 
maior ou menor grau. Não ter absoluta certeza é, penso eu, uma das coisas 
essenciais para a racionalidade.

Prova de Deus

Aqui surge uma questão prática que muitas vezes me perturba. Sempre que 
eu entro em um país estrangeiro ou uma prisão ou em qualquer lugar 
semelhante eles sempre me perguntam qual é a minha religião.

Eu nunca sei se eu deveria dizer "Agnóstico" ou se eu deveria dizer "ateu". É 
uma questão muito difícil e eu diria que alguns de vocês tem sido 
incomodados por ela. Como filósofo, se eu estivesse falando para um público 
puramente filosófico devo dizer que eu deveria me descrever como um 
agnóstico, porque eu não acho que há um argumento conclusivo pelo qual 
se prova que não há um Deus.

Por outro lado, se desejo passar a impressão correta para o homem comum 
na rua eu acho que deveria dizer que sou um ateu, porque quando eu digo 
que não posso provar que não existe um Deus, eu deveria adicionar também 
que não posso provar que não existem os deuses de Homero.

Nenhum de nós consideraria seriamente a possibilidade de que todos os 
deuses de Homero realmente existem, e no entanto, se você fosse tentar dar 
uma demonstração lógica que Zeus, Hera, Poseidon, e o resto deles não 
existem você se encontraria em maus lençóis. Você não poderia obter essa 
prova.

Portanto, no que diz respeito aos deuses olímpicos, falando para um público 
puramente filosófico, eu diria que sou agnóstico. Mas, falando popularmente, 
eu acho que todos nós diríamos que em relação a esses deuses somos 
ateus. No que diz respeito ao Deus cristão, eu devo, eu acho, seguir a 
mesma abordagem.

Ceticismo



Há exatamente o mesmo grau de possibilidade e probabilidade da existência 
do Deus cristão como há da existência do Deus de Homero. Eu não posso 
provar que tanto o Deus cristão como os deuses de Homero não existem, 
mas eu não acho que suas existências são uma alternativa suficientemente 
provável para ser digna de séria consideração. Portanto, suponho que a 
respeito desses documentos que apresentam para mim nessas ocasiões eu 
deveria dizer "ateu", embora tenha sido um problema muito difícil e, às vezes 
eu tenho dito uma coisa e às vezes a outra sem seguir qualquer princípio 
claro.

Quando alguém admite que nada é certeza é preciso, penso eu, também 
admitir que algumas coisas são muito mais quase certezas que outras. É 
muito mais quase certo que estamos reunidos aqui hoje à noite do que é que 
este ou aquele partido político está com a razão. Certamente há graus de 
certeza, e deve-se ter muito cuidado para enfatizar esse fato, porque senão 
caímos em um ceticismo absoluto, e o ceticismo absoluto seria, 
naturalmente, totalmente estéril e completamente inútil.

Perseguição

É preciso lembrar que algumas coisas são muito mais prováveis que outras, 
e podem ser tão prováveis que não vale a pena lembrar, na prática, que elas 
não são totalmente certas, exceto quando se trata de questões de 
perseguição.

Se se trata de alguém ser queimado na fogueira por não acreditar, então vale 
a pena lembrar que no final ele pode estar certo, e não vale a pena persegui-
lo.

Em geral, se um homem diz, por exemplo, que a terra é plana, sou 
completamente a favor que ele deva propagar sua opinião tanto quanto ele 
queira. Ele pode, é claro, estar certo, mas eu não acho que ele está. Na 
prática você vai, penso eu, agir melhor em supor que a Terra é redonda, 
embora, é claro, você pode estar enganado. Portanto, eu não acho que 
devemos partir para o ceticismo completo, mas para uma doutrina de graus 
de probabilidade.

Eu acho que, em geral, esse é o tipo de doutrina que o mundo precisa. O 
mundo tornou-se muito cheio de novos dogmas. Os dogmas velhos talvez 
tenham se deteriorado, mas dogmas novos surgiram e, em geral, eu acho 
que um dogma é prejudicial em proporção à sua novidade. Novos dogmas 
são muito piores que antigos.
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