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James L. Hayward

Que dizer da ciência?

I ue devemos pensar a respeito da ciência se uma de suas pressuposições é
que Deus não existe?" Um seminarista que recentemente fez essa pergunta
expressou uma perplexidade comum: A despeito de estarmos imersos em
uma sociedade inundada pela compreensão científica do Universo, muitos

adventistas do sétimo dia ainda não sabem o que pensar da ciência. A tecnologia 
chamada de "ciência aplicada" - tem sempre sido abraçada pelos adventistas que
estão à procura de meios mais eficazes de pregar o
evangelho e curar os doentes. Mas a ciência básica, a
tentativa humana para compreender a natureza e sua
história, continua sendo vista com suspeita por muitos
membros da igreja.

O antigo abraço da tecnologia pelos adventistas, no
entanto - especialmente na área da medicina - significou
que a igreja requeria o serviço de profissionais
especializados e entendidos. Eles precisavam conhecer a
respeito da fisiologia da corrente sangüínea, da química da
nutrição, da biologia das células cancerígenas - e todas elas exigiam compreensão
da ciência básica. A única maneira de fornecer tal conhecimento era prover a esses
profissionais a experiência científica requerida. Em outras palavras, a igreja
precisava de cientistas.

E agora ela conta com cientistas - centenas deles. Os colégios e universi
dades adventistas do sétimo dia oferecem treinamento nas ciências básicas desde a
escola fundamental até o nível de doutorado. Os cientistas adventistas e seus
alunos desenvolvem vastas pesquisas, freqüentemente em cooperação com
colegas de outras universidades. Os resultados dessas pesquisas são apresentados
em reuniões profissionais nacionais e internacionais, e publicados em periódicos
científicos padronizados, revisados pelos próprios colegas. Em alguns casos, os
cientistas adventistas servem como editores de tais periódicos. Uma significativa
fração dessas pesquisas tem lugar nas ciências com forte tendência histórica como
geologia, paleontologia e geocronologia - disciplinas uma vez suspeitas entre os
adventistas.

O fato de que treinamento científico e pesquisa são realizados por grande
número de cristãos adventistas do sétimo dia claramente desmente o sentimento
expresso por meu amigo seminarista: Ciência de boa qualidade pode e é praticada
sob a pressuposição de que Deus existe e que Ele é o Criador de todo o vasto
cosmo! Uma importante tarefa dos educadores adventistas da área de ciências em
todos os níveis é ajudar os alunos a compreenderem esse fato e desenvolverem
uma apreciação sadia da metodologia e do conhecimento científico.

Esta edição especial da Revista fornece como que um relatório do
progresso do pensamento adventista a respeito da ciência e do seu ensino nas
escolas denominacionais. Para preparar este relatório, organizamos uma comissão
composta de estudiosos e educadores zelosos para nos conduzir através do
labirinto do conhecimento, dos pontos de vista e das opiniões sobre esse tema
complexo.

Continua na p. 40
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para a eternidade. Eu sei disso; já o
experimentei.

E por causa dos meus professores,
estou começando a compreender
algumas coisas que até agora não têm
sido coerentes. Primeiramente, que a
sabedoria de Deus não é a sabedoria
deste mundo (I Coríntios 1:21). Além
disso, percebo agora que a fé em Deus
não resulta logicamente de lutas
intelectuais da ciência ou de qualquer
outro empreendimento acadêmico. Deus
nos fornece evidência que é mais
impelente do que aquela provida pelos
nossos sentidos - a evidência do
coração. Essa evidência jamais pode ser
desaprovada. Ela nos circunda e nos
envolve. Se a abraçarmos completamen
te, ela nos conduzirá a um outro tipo de
encontro: um encantador relacionamen
to com nosso Salvador. Esse encontro
marcará o começo de uma jornada
inteiramente nova, um tipo de ciência
totalmente nova e uma experiência de
aprendizado que durará pela eternidade.

Susan Mentges
liraduou-se em
biologia, em maio de
2002, Summa Cum
Laude [com máxima
distinçãoj pela
Universidade Andrews,
Berrien Sprinlis,
Michigan, EUA Ela é
membro de várias
sociedades de

distinção, incluindo a Phi Kappa Phi National
Honor Society e a Tri-Beta Biological Honor
Societv. t'la afirma sentir-se muito honrada em
poder escrever sobre a relação entre ciência e fé,
l/m aSSl/nto ql/e sempre a intrigol/. Ainda está
incerta quanto ao sel/ futuro, mas aspira ser
cientista competente e fiel discípula.

*Albert Einstein, Out ofMy Lata Years (New
York: Philosophical Library, Inc" 1950), pág, 26,
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Estamos inicialmente apresentando
três ensaios que oferecem contexto e
perspectiva. O historiador Gary Land
argumenta como a ciência adventista se
desenvolveu e descreve atitudes
adventistas relacionadas à ciência no
decorrer do último século e meio. O
filósofo Dei Ratzch explica alguns dos
pontos de vista variantes sobre a
epistemologia científica e argumenta
que embora a ciência possa não repre
sentar a última palavra, ela não deve ser
ignorada. O especialista em ética David
Larson examina questões morais
envolvidas no ensino e na prática da
ciência - tema altamente oportuno para
a complexa sociedade moderna.

Na seqüência são apresentados
insights de vários cientistas adventistas.
Como biólogo, eu argumento que o
ensino da ciência de boa qualidade só
acontece quando fé, evidência, interpre
tação e humildade assumem seu devido
papel no processo do ensino. O físico
Ben Clausen nos faz lembrar que a
ciência como um empreendimento
humano se desenvolveu com a percep
ção de que Deus criou um Universo
legítimo, acessível à averiguação
racional. O paleontólogo Tom Goodwin
demonstra que é possível a um educador
adventista da área da ciência abordar a
história da vida, tema freqüentemente
polêmico, com comprometimento tanto
à fé como à integridade. O geneticista
Anthony Zucarelli destaca alguns dos
dilemas éticos propostos pelos recentes
avanços da biotecnologia, dilemas que
devem receber atenção em todos os
níveis educacionais. Por último, Susan
Mentges, graduanda da área de biologia,
sugere que ensinar ciência no contexto
da fé significa ajudar os alunos a
moldarem os próprios pontos de vista
em vez de tentar inculcar-lhes as nossas
opiniões.

Esperamos que nossos esforços
ocasionem debates e elevem o processo
de ensino da ciência em todos os níveis
nas escolas adventistas do sétimo dia.

James L. Hayward é professor de biologia na
Universidade Andrews. em Berrien Springs.
Michigan. EUA. e coordenador desta edição
especial sobre ciência.
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