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Ciencia e relixión: o conflito inevitábel 
 

Daniel Soutullo 
 

A polémica sobre o conflito entre a ciencia e a relixión volveu 
cobrar actualidade nos últimos anos, a raíz da publicación de 
varios libros e reportaxes nos medios de comunicación en que 
se defende unha relación harmoniosa entre ambas, que levaría 
á superación deste vello conflito. A publicación máis 
representativa desta postura é o libro Ciencia versus relixión 
(Crítica, 2000) do afamado biólogo de Harvard Stephen Jay 
Gould. 

	  
 Con diversos matices entre os distintos autores, este punto de vista sostén que a ciencia e a 
relixión se ocupan, ou deberían ocuparse, de asuntos diferentes, o estudo da natureza e do 
mundo material no caso da ciencia e de cuestións espirituais e morais no caso da relixión. 
En palabras de Gould, “a rede, ou maxisterio da ciencia cobre o reino do empírico: de que 
está feito o universo (realidade) e por que funciona da maneira que o fai (teoría). O 
maxisterio da relixión esténdese sobre cuestións de significado último e de valor moral. 
Estes dous maxisterios non se 
solapan”. A cuestión principal, que 
non a única, que suscita este punto de 
vista é se esa separación tan nidia 
entre ciencia e relixión é posíbel. 
 Ao longo da historia fixéronse 
célebres diversos acontecementos que 
documentan o conflito entre ciencia e 
relixión. Os dous máis coñecidos, e 
tamén máis estudados, foron, sen 
dúbida, o episodio que levou á 
condena de Galileo pola súa defensa 
do heliocentrismo copernicano, e a 
polémica suscitada pola publicación 
da teoría da evolución de Charles 
Darwin, que defende a mobilidade das 
especies fronte ao fixismo e 
creacionismo contido non relato 
bíblico da creación. Malia estes 
episodios ben documentados, e outros 
algo menos famosos pero non menos 
importantes, como a execución na 
fogueira, o 17 de febreiro de 1600, de 
Giordano Bruno, condenado por un 
tribunal da Inquisición, a cuestión a 
debate é se eses episodios históricos están superados e na actualidade é posíbel unha 
relación non conflitiva entre ciencia e relixión. 
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A ciencia e a relixión son contraditorias 
 
No que segue argumentarei que, malia a perda de virulencia da controversia e o aparente 
achegamento nalgunhas cuestións, a ciencia e a relixión son contraditorias e mesmo 
incompatíbeis nalgúns puntos fundamentais. 
 Quizais a premisa máis básica para que a relixión e a ciencia puidesen convivir sen 
friccións importantes sería que desde o campo da relixión se aceptase non intervir en 
querer explicar o mundo natural e o seu funcionamento desde presupostos que violen as 
leis da ciencia. Como afirmou o premio Nobel de Física Steven Weinberg, “a única forma 
de proceder en calquera tipo de ciencia é supoñer que non hai intervención divina, e ver até 
onde pode un chegar con esta hipótese”. 
 Para avaliar se a relixión, ou relixións, están en disposición de asumir ese presuposto hai 
que considerar tres aspectos: 1) o significado que para a xente relixiosa, que cre e practica a 
relixión, ten a súa crenza e a relación desta cos fenómenos da natureza; 2) a necesaria 
renuncia á existencia dos milagres, que supoñen, por definición, unha transgresión ou 
suspensión das leis da natureza; e 3) a existencia entre os dogmas básicos que definen cada 
relixión de fenómenos sobrenaturais que sexan abertamente contraditorios cos postulados 
da ciencia acerca do funcionamento da natureza. 
 No relativo ao primeiro punto, o citado Steven Weinberg sinalou atinadamente que “o 
significado da relixión se define polo que a xente relixiosa cre realmente, e a gran maioría 
da xente relixiosa do mundo sorprenderíase de saber que a relixión non ten nada que ver 
coa realidade fáctica”. As enquisas de opinión relativas ás crenzas relixiosas da cidadanía 
avalan este punto de vista, ao poñer de manifesto que a inmensa maioría das persoas que se 
definen como relixiosas cren (con diferenzas porcentuais entre diferentes países) que Deus 
intervén na vida cotiá en resposta ás pregarias que se lle fan. 
 Sobre o segundo punto, a 
ocorrencia de milagres, ningunha 
relixión renunciou, motu propio, á 
súa existencia para facer máis 
compatíbel o seu credo cos 
postulados da ciencia. Porén, tal 
renuncia non sería incompatíbel, 
en teoría, co mantemento de 
crenzas relixiosas. Existen 
moitas persoas católicas, 
incluídas científicas profesionais, 
que non recorren a argumentos transcendentes cando se trata de explicar os fenómenos da 
natureza. 
  Pero máis aló da necesaria renuncia á existencia de milagres cotiáns, unha cuestión 
fundamental, suxerida polo terceiro punto dos sinalados anteriormente, é saber se a relixión 
viola postulados ou leis importantes da ciencia ao establecer os fundamentos da súa 
doutrina. Stephen Gould sostén, erroneamente na miña opinión, que “a guerra actual (real) 
e frecuente da ciencia [non é] coa relixión no seu sentido cabal, senón con personificacións 
concretas mellor caracterizadas como teoloxía dogmática, e contrarias ao concepto de 
relixión que teñen a maioría das persoas”. Como xa foi sinalado anteriormente, a maioría 
das persoas de crenzas relixiosas aceptan a existencia de milagres e cren que Deus intervén 

No terreo da moral, a influencia da relixión no 
pasado exerceu unha exclusividade abafante. 
Hoxe en día, unha parte moi importante da 
cidadanía dos países occidentais sustenta a súa 
ética en fontes distintas da relixión ou mesmo 
contraria a esta. 
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no mundo ocasionalmente, ben en resposta a rezos ou por propia iniciativa. Pero quizais o 
máis importante é que non existe ningunha relixión que non se apoie en dogmas de fe. 
 Neste sentido, o termo “teoloxía dogmática” caracteriza perfectamente a esencia da 
relixión. Calquera das relixións máis importantes, como o cristianismo, manteñen dogmas 
considerados fundamentais que son abertamente contrarios á ciencia. Por citar un só 
exemplo, o embarazo virxinal de María que propiciou o nacemento partenoxénico de 
Xesucristo, un dogma fundamental do cristianismo, entre en aberta contradición con todo 
o coñecemento acumulado pola disciplina científica da embrioloxía. A propia idea da 
creación do universo por parte dun Deus creador, que as relixións monoteístas consideran 
un dogma básico do seu credo e moitos dos que defenden a harmonía entre ciencia e 
relixión aceptan, é unha cuestión que entra dentro do dominio da ciencia, malia que o 
desenvolvemento actual da cosmoloxía aínda estea lonxe de resolver. 
 Stephen Hawking e Leonard Mlodinow, no seu libro El gran diseño (Crítica, 2010), apoian 
esta idea cando afirman que “a observación de que o tempo se comporta como o espazo 
presenta unha nova alternativa. Elimina a obxección inmemorial a que o universo tivese un 
inicio e significa, ademais, que o inicio do universo foi rexido polas leis da ciencia e que 
non hai necesidade de que sexa posto en marcha por algún Deus”. 
 O resultado de todo o anterior é que a ciencia e a relixión conservan zonas de conflito 
inevitábel. A divisoria limpa entre o coñecemento do mundo material (ámbito da ciencia) e 
as cuestións espirituais (ámbito da relixión) é irreal, porque o enfoque materialista propio 
da ciencia non resulta compatíbel cos dogmas de fe propios da relixión. 
 
A argumentación sobre os científicos crentes 
 
Que a ciencia e a relixión manteñan unha oposición de principio na forma de enfocar a 
interpretación de certos fenómenos naturais, non impide que existan homes e mulleres de 
ciencia que profesen crenzas relixiosas. Aínda que, segundo as enquisas realizadas, a 
relixiosidade é menos frecuente entre as persoas de ciencia que na poboación xeral, existe 
unha boa representación de crentes entre os científicos profesionais. A actividade científica 
é moi variada e non toda ela entra forzosamente en contradición co mantemento de 
crenzas relixiosas particulares. 
 En calquera caso, como resolva cada un as posíbeis contradicións que poidan aparecer 
como consecuencia do mantemento desas crenzas non afecta ao problema xeral aquí 
tratado. Que as persoas teñen contradicións ou inconsecuencias lóxicas entre as súas ideas 
ou valores e a vida que desenvolven, é algo do que case ninguén está libre, sexa sobre a 
relixión ou sobre calquera outra faceta da vida, independentemente das súas opinións en 
materia de relixión. 
 Tamén é posíbel que existan científicos con crenzas relixiosas que vivan a súa 
relixiosidade como un estímulo para o seu labor científico. Un caso paradigmático que 
adoita citarse é o do gran físico Johannes Kepler. Semella que o seu luteranismo serviu de 
factor motivador da súa investigación das leis do movemento planetario, que el relacionaba 
coa súa idea de Deus como deseñador do cosmos. 
 Observada a cuestión desde unha perspectiva histórica, o conflito entre ciencia e 
relixión perdeu moita da virulencia que amosou en épocas pasadas. Os defensores da 
coexistencia harmónica entre ambas interpretan este feito como unha proba de que tal 
harmonía é posíbel. Pero, en realidade, a perda de intensidade do conflito é unha 
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consecuencia inevitábel do proceso de secularización experimentado polas sociedades 
occidentais nos últimos catro séculos, cunha forte aceleración nos últimos cen anos. Como 
consecuencia deste proceso, moitos espazos que antes estaban ocupados case en exclusiva 
pola relixión agora non o están. 
 O desenvolvemento da ciencia, paralelo a este proceso de secularización xeral, deu 
como resultado que a relixión non exerza unha autoridade en áreas que hoxe son exclusivas 
da ciencia, sempre que non afecten ao núcleo principal da súa doutrina. Isto non é 
exclusivo da ciencia. No terreo da moral, a influencia da relixión no pasado exerceu unha 
exclusividade abafante. Hoxe en día, unha parte moi importante da cidadanía dos países 
occidentais sustenta a súa ética en fontes distintas da relixión ou mesmo contraria a esta. As 
concepcións dunha maioría social en materias como o matrimonio, a familia, a reprodución 
e as técnicas biomédicas que a facilitan, a sexualidade (incluída a homosexualidade e a 
transexualidade) ou o aborto, baten abertamente coas concepcións morais defendidas pola 
relixión, por calquera das relixións máis importantes. 
 É moi común a idea de que non se debe criticar a relixión porque hai que respectar as 
crenzas relixiosas das persoas. Pero non son as crenzas o que se debe respectar senón as 
persoas que as posúen, non por esas crenzas senón incluso a pesar delas. Ese respecto 
inclúe a liberdade tanto de crer e practicar a relixión como a liberdade de criticar a relixión 
do mesmo xeito que se critica a astroloxía ou a superstición. 
 O celebrado científico e divulgador da ciencia Carl Sagan, malia a actitude de respecto 
que sempre o caracterizou, non deixou de criticar o núcleo da fe relixiosa. Despois de 
afirmar que “a relixión saíu danada da súa confrontación coa ciencia”, sinalou que “preto 
do núcleo de experiencia relixiosa existe algo tremendamente resistente á racionalidade”. 


