
Ensinando Ciências
Físicas sob a

Perspectiva Cristã

I
professor de ciências físicas pl1JC
às vezes ter dificuldadc dc
integrar a fé ao ensino da disci
plina porque parece ha\cr mClllh

oportunidades óbvias nessa
disciplina do que, por exemplo. no
ensino de literatura ou história. Hü. 1111
entanto, inúmeras maneiras dc integrar a
fé ao ensino de ciências físicas.' Este
artigo oferecerá algumas idéias c
sugestões para ajudar os alunos a
descobrirem que "verdade total é a
verdade de Deus".2

A primeira parte descre\e resumida
mente o fundamento judaico-cristãl1
histórico dos princípios científicos ..,\,
três partes seguintes fornecem cxemplo,
específicos de tópicos da ciência físiL'a
que se cruzam com o cristianismo e
esboça algumas das inerentes limitaL;l)cs
da ciência como demonstradas pelo
"novo físico", A sexta e sétima partes
do artigo tratam da evidência da ciência
física que aponta para o Criador. Essas
e as duas partes seguintes discutem
ligações entre as ciências físicas e a
Bíblia na questão de tempo, A parte
final sugere várias possibilidades
adicionais para integração.

por Ben Clausen

Relações Históricas Entre as
Ciências Físicas e a Religião

Embora pessoas de outras culturas,
como os chineses, gregos e árabes
mUL;ulmanos 3 compreendam certos
conceitos científicos, a cultura judaica
cristã na Europa Ocidental influenciou
fortemente o desenvolvimento da ciência
como a conhecemos atualmente. Por
considerarem Deus como Criador e
Legislador, os cientistas e teólogos na
Europa Ocidental concluíram que Sua
criação seria legítima, acessível ao
estudo com averiguação racional e sujeita
a relações de causa e efeito. Sua crença
de que o Deus pessoal do cristianismo

está separado da natureza os levou a
concluírem que há leis naturais abstratas
e que os princípios e resultados de tais
leis podem ser descobertos e estudados
de modo objetivo. O Gênesis descreve
um mundo criado livremente que deve
ser experimentado a fim de ser compre
endido, um mundo bom e digno da
experimentação humana. A Bíblia diz
que o ser humano foi criado à imagem
de Deus, com capacidade racional de
compreender o mundo e com uma
ordem para cuidar dele.

Muitos dos pioneiros da ciência
como Kepler, Boyle, Newton, Faraday,

Muitos dos pioneiros da ciência

como Kepler, Boyle, Newton,

Faraday, Kelvin e Maxwell eram

cristãos e viam pouca tensão

entre sua teologia e sua obra

científica.
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Kelvin e Maxwell eram cristãos e viam
pouca tensão entre sua teologia e sua obra
científica. Suas biografias fornecem
atraente luz adicional para uma considera
ção das leis que eles descobriram.4

Na Bíblia, Deus é freqüentemente
retratado como a causa direta de todas
as coisas que aconteceram - inclusive a
aparente manipulação ou suspensão das
leis da física, como por exemplo: ao
fazer com que objetos normalmente
invisíveis se tornem visíveis, fazer o
ferro de um machado flutuar na água,
andar sobre as águas, transformar água
amarga em água boa, abrir um caminho
no Mar Vermelho, causar a queda dos
muros de Jericó e punir malfcitores com
relâmpago, terremoto ou fogo. Os que
professam a ciência cristã atribuem
muitos desses fenômenos à sobrenatural
anulação da lei natural, mas podem
também sugerir, como explicação,
eventos de pouca probabilidade divina
mente dirigidos ou leis naturais desco
nhecidas nos tempos bíblicos.

A
Síntese da teologia cristã de Tomás
de Aquino com a geocêntrica
visão de mundo de Aristóteles se
tornou a filosofia oficial da igreja
do século 16. Tomás de Aquino

convenientemente acreditava que a
razão e a revelação deviam harmonizar
se, uma vez que tinham o mesmo Autor;
no entanto, quando a teologia se unia a
uma determinada teoria científica, os
argumentos contrários àquela teoria
pareciam solapar igualmente a Bíblia.'

As observações dc Galileu estavam em
conflito com essa geocêntrica visão de
mundo e a oposição a ele por parte da
igreja pode bem ser o mais conhecido
exemplo da discordância entre a ciência e
a fé [cristã].6 Entretanto, Galileu não era
infalível tampouco. Seu sarcasmo fez
inimigos e seu livro fez o papa pareeer um
tolo. Sua ciêneia também tinha proble
mas, com o uso da astrologia, rejcição das
órbitas elípticas, argumentos incorretos
acerca da maré, fé arbitrária na matemáti
ca e exagero da sua conjetura.

Os debates em classe acerca da relação
histórica entre a ciência e a religião
devem incluir as questões da verdade
progressiva, as inválidas reivindicações
científicas baseadas na Bíblia e a "lingua
gem da aparência", como "os cantos da
Terra" e "as janelas do Céu".

A Tendência Para o Naturalismo
Embora muitos dos pioneiros da

ciência fossem cristãos, sua ênfase na

Laplace

lei natural mecanicista gradativamente
dominou a ciência. Por isso, quando
Laplace usou a hipótese nebular para
explicar as origens do sistema solar,
dizem que ele mencionou a Napoleão
que não era necessário incluir Deus.
Sendo que os fenômenos físicos podiam
ser expl icados scm a nccessidade da
direta intervenção de Deus, os cientistas
concluíram que talvez Deus não fosse
neccssário em lugar algum, nem para a
vida. Portanto, o argumento do deus
das-brechas - na realidade, qualquer
apelo às forças não-naturais - finalmen
te perdeu a reputação. O raciocínio
científico se volveu gradativamente a
uma visão de mundo totalmente
mecanicista baseada no naturalismo,
racionalismo objetivo, determinismo e
rcducionismo. aparentemcnte não
deixando cspaço para o sobrenatural.

É próprio para a eiência explicar
tanto quanto possível de forma
naturalística; entretanto, ela vai longe
demais quando exclui outras explica
ções possíveis. Recentes descobertas
nas ciências físicas sugerem que uma
visão de mundo completamente
naturalística não é plenamente
satisfatória. Essas descobertas recentes
podem ser apresentadas aos alunos
começando com um debate sobre as
propriedades da luz - um tópico
particularmente significativo e impor
tante para os cristãos, bem como para os
cientistas físicos. x

H
istoricamente, as propriedades da
luz têm sido explicadas através
do uso de teorias de partículas e
ondas, embora a teoria das ondas
tenha se tornado padrão por volta

do final do século 19. Vários quadros de
dados, no entanto, permanecem
inexplicados. As tentativas de lidar com
esses problemas ocasionaram duas
grandes revoluções, relatividade e
mecanismos dos quanla. Além disso,
descobertas na cosmologia e astrofísica,
tcoria da complexidade/caos, e intcli
gência artificial (e sua relação à mente
consciente) se combinaram para criar
uma "nova física"." Esses desenvolvi
mentos físicos de modo algum negam as
muitas virtudes da ciência, mas mos
tram que a ciência não é uma visão dc
mundo completa, única.

As partes que se seguem descreverão
como essas novas teorias parcialmente
solap~lram algumas das suposi(;ôcs
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básicas da ciência sobre a intuição e
objetividade humana, o determinismo,
reducionismo e naturalismo. Assim
como os fundamentos da ciência se
baseavam em um Deus legítimo, pessoal,
justo, essas novas descobertas também
são compreensíveis em termos de um
Deus bíblico que é exclusivamente todo
poderoso, onisciente e eterno. Essas
limitações do naturalismo podem ser
incorporadas em debates sobre os
desenvolvimentos do século 20 nas
ciências físicas.

Intuição e Objetividade São
Incompletas

O ser humano tem dificuldade em
compreender condições extremas. A
intuição normal se prova inadequada
quando o ser humano tenta visualizar
conceitos complicados na ciência, bem
como na religião. A teoria da relativida
de especial descreve como a massa
aumenta e o tempo fica mais lento em
grandes velocidades. A teoria da relati
vidade geral descreve como a luz se
desvia e o tempo fica mais lento em
fortes campos gravitacionais. As teorias
quânticas descrevem fenômenos do
tamanho do átomo: a constante criação c
destruição de partículas, a
indeterminação da posição e do momen
to cinético de uma partícula, a diferença
indistinta entre onda e partícula. As
teorias cosmológicas requerem a mais
ousada extrapolação na ciência para
descrever as imensas distâncias c tempos
do Universo, inclusive uma singularida
de (uma anulação da lei natural) no
princípio. Essas teorias moldam o
desconhecido usando o conhecido.
Assim como a Bíblia não pode explicar
Deus completamente cm linguagem
humana, a ciência também tem dificul
dade em explicar condições extremas em
termos compreensíveis. Em ambos os
casos, a realidade supera as tentativas
humanas de descrição.

A teoria da relatividade pode ser
relacionada a assuntos teológicos. Tanto
a teoria especial como a geral abordam a
relatividade do tempolU e provocaram
especulações acerca de como Deus
considera o tempo. A equação E=mcê

sugere que um Deus com energia infinita
pode facilmente criar matéria ex nihilo
[do nada]. A teoria da relatividade geral
sugere dimensões adicionais para o
espaço, tornando mais compreensíveis as
habilidades sobrenaturais dos anjos, tais
como a capacidade de aparecer e
desaparecer à vontade e de passar

através de paredes. II

A ciência supõe que o ser humano
pode ser observador imparcial de uma
realidade objetiva. Contudo, o observa
dor aparentemente afeta o que é obser
vado, não só nas ciências humanas
como a psicologia, mas também nas
ciências físicas. Na teoria da relativida
de, a localização do observador é
importante; absoluta simultaneidade não
é possível. De acordo com a mecânica
quântica, o que é visto depende da
experiência c do observador. Os átomos
radioativos, por exemplo, são tanto
imperecíveis como perecíveis até que
sejam observados, como parodiados
pelo gato de Schrodinger. A
objetividade é impossível na astrofísica.
sendo que há um só Universo para
observar e fazemos parte daquilo que
observamos. A mente humana também
introduz um certo grau de subjetivida
de. 12 Pelo lado de fora ela pode alterar o
mundo natural, fazendo do Universo
físico um sistema aberto.

Determinismo e Reducionismo
São Insuficientes

Já se creu que a natureza era total
mente determinística. Laplace chegou a
sugerir que o futuro comportamento do
Universo seria completamente previsí
vel se as condições atuais fossem
perfeitamente conhecidas.

A
teoria do caos, porém, reconhece
que, na prática, a maioria das
situações são complexas demais
para que cada efeito seja relaeio
nado à sua causa. Níveis supcri

ores de ordem não podem ser explicados
pelos primeiros princípios, pois impre
cisões minúsculas nas condições iniciais
podem alterar tremendamente os
resultados finais. O princípio de
Heisenberg quanto à incerteza afirma
que mesmo na teoria, a posição c a
velocidade exatas de uma partícula não
podem ser conhecidas.

Embora as propriedades gerais da
radioatividade, por exemplo, possam ser
descritas, nenhuma causa específica
pode ser dada para a dissolução de um
único átomo.

Nessas condições, descritas pela
nova física, as relações entre causa e
efeito se rompem. O determinismo não
mais proporciona uma descrição
completa da realidade. Embora a boa
vontade dependa até certo ponto da
causa e do efeito, essas novas descober
tas podem prover uma avenida para o

Criador intcrvir e para a criatura agir
livremente. A boa vontadc é proprieda
de exclusiva da mente conscientc.

A teoria da complexidade também
sugere que o todo é maior do que a
soma de suas partes. Embora uma
novela requeira a combinação de letras
e palavras, seu produto final consiste de
algo mais do que meramente ortografia
e gramática. Do mesmo modo, a
natureza também parecc ter nívcis
hierárquicos com propriedades emer
gentes. A mente consciente, por exem
plo, requer matéria c vida, mas consiste
em mais do que simplesmente leis
físicas e químicas, interações celulares
ou a lógica da informática.

Projeto
O acaso tem seu papel na natureza,

mas a vida e a humanidade são mais do
que meramente produtos finais da lei
natural. O Universo parece projetado,
com as constantes da natureza aparente
mente em perfeita sintonia para o resto
da vida. Inúmeros exemplos têm sido
dados 11 incl uindo a proporção entre a
resistência e a força eletromagnética, a
proporção das massas de prótons e
nêutrons e a massa do Universo. Alguns
cientistas como Steven Weinberg
reconhecem a perfeita sintonia, mas
crêem que uma teoria definitiva podia
prescrever valores para as constantes
sem coincidências surpreendentes.
Contudo, mesmo ele reconhece que a
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explicação de uma constante
cosmológica de exatamente zero pode
requerer algum tipo de princípio
antrópico 14 como explicação. 15

Tempo e Seu Princípio
Tempo, para Deus, aparentemente

não corresponde diretamente ao concei
to humano de tempo. (Ver Salmo 90:4 e
II Pedro 3:8.) Quando Deus intervém no
Universo, efeitos estranhos na percep
ção do tempo podem resultar, como a
aparência de idade em objetos criados,
os ajustes no cálculo do tempo devido
ao longo dia de Josué e o relógio de sol
de Ezequias, e o grau de mudança dos
processos naturais durante o milagre da
transformação de água em vinho.

Tempo é um fator essencial nas
ciências físicas bem como no cristianis
mo. O conceito científico de tempo
linear se assemelha ao cômputo bíblico
da progressão de tempo desde uma
criação e queda até um juízo e um
apocalipse. Isso contraria as culturas
hinduístas e budistas, onde o tempo é
considerado principalmente como
cíclico, com pouca mudança ou progres
SO.16

Lord Kelvin desenvolveu a segunda
lei da termodinâmica ao unificar dois de
seus mais sinceros compromissos
teológicos: (I) a lei natural é criada e
controlada pelo poder divino; e (2) o
mundo está progressivamente se
desenvolvendo rumo a um fim inevitá
vel. Ele acreditava que o Universo
precisou de um Criador/Planejador para
dar-lhe energia no princípio. 17

Quer se aceite ou não a teoria do Big
Búng, essa teoria não aponta para um
princípio do Universo, do espaço nem
do tempo. Ela sugere um efeito sem
causa, bem como um limite às explica
ções científicas. Por essas razões, a
teoria foi inicialmente rejeitada pelos
cientistas. IX

Arno Penzias, um contribuinte dessa
teoria, diz: "A astronomia nos eonduz a
um acontecimento singular, um Univer
so que foi criado do nada, que tem o
delicado equilíbrio necessário para
prover exatamente as condições
exigidas para permitir vida e que tem
um plano fundamental (que se poderia
dizer 'sobrenatural')."I'!

Origens
Assim como na teoria do Big Bang,

questões relacionadas com a origem da
Terra requerem uma compreensão de
princípios geofísicos e geoquímicos

oUniverso parece projetado, com

as constantes da natureza

aparentemente em perfeita

sintonia para oresto da vida.

como química paleoambiental, índices de
deslocamento das placas tectônicas,
paleomagnetismo e mudanças no campo
magnético da Terra, vulcanismo e
fracionamento do magma, circulação do
calor e resfriamento de grandes quanti
dades de magma, impactos de meteoritos
e datações radiométricas. Qualquer
professor que tratar de tais tópicos
superficialmente entre a ciência histórica
e a inspiração deve ter cautela.

I
s professores podem expor aos
seus alunos a evidência para
várias teorias de origens, junta
mente com os pontos fortes e os
fracos de cada uma. Quer escolha

ou não fornecer respostas específicas a
perguntas difíceis, o professor cristão
deve adotar uma abordagem profissional.
Demonstrando respeito pelos pontos de
vista eom os quais não concorde (sem
ridicularizar arrogantemente, dar respos
tas prontas, ou recusar discutir certos
assuntos), ele pode dar um exemplo aos
seus alunos do papel de um pesquisador
que está disposto a avaliar as alternativas
e por vezes admitir: "Eu não sei."

A ciência moderna elaborou uma
teoria de longa duração razoavelmente
compreensível, com evidência de apoio,
visto que não existe compreensível teoria
naturalista de curta duração. No entanto,
a ciência tem suas limitações, por isso
não é irracional rejeitar algumas de suas
alegações. A curta existência da vida na
Terra parece se enquadrar melhor
teologicamente; contudo, é importante
não se fazer alegações que não tenham
apoio baseadas em limitada informação
contida em fontes inspiradas.

O conflito entre a ciência e a revela
ção a respeito da questão do tempo
parece muito evidente e jamais pode ser
totalmente solucionado deste lado do
Céu. Quando debater sobre esses assun
tos com os alunos, o professor cristão
pode mencionar outros exemplos de
inevitável conflito devidos à nossa

compreensão finita como, por exemplo,
a natureza divina-humana de Cristo e a
dupla natureza de onda-partícula da luz.
Uma variedade de soluções de conflito
deve ser sugerida, uma vez que a
consideração de mais de uma alternativa
pode encorajar maior objetividade. À
medida que procuro desenvolver minha
compreensão das origens, incluo razões
baseadas em evidência tanto da natureza
como da Bíblia, mas também fé em um
Deus amoroso, onisciente e eterno. 211

O Fim
Vários anos atrás, a revista Discaver

sugeriu vários possíveis cenários do fim
do mundo ocasionados por aconteci
mentos físicos: impacto de asteróide,
explosão de raios gama, colapso do
vácuo, enganadores buracos negros,
gigantescas labaredas solares, inversão
dos campos magnéticos da Terra,
aquecimento global, um desastre no .
acelerador de partículas, uma calamida
de da microtecnologia, toxinas
amhientais, rohôs assumindo o controle,
invasão de alienígenas e intervenção
divina. 21

Devastação sem precedentes é
possível. A ética do desenvolvimento de
armas e força nuclear é um assunto
importante para o aluno de física, desde
bombas nucleares até a explosão
radioativa dc Chernobyl e a guerra
química. Ao falar da bomba atômica, J.
Robert Oppenheimcr disse: "Num
sentido rudc que nem a vulgaridade,
nem o humor, nem o exagero podem
extinguir totalmente, os físicos conhece
ram o pecado; e este é um conhecimento
que eles não podem perder."22

Outros sugerem que o Universo
terminará com um soluço em vez de
uma explosão. A segunda lei da
termodinâmica afirma que a quantidade
de energia útil no Universo está diminu
indo. O mundo poderia terminar com
desordem e poluição e o Universo
ficaria estagnado. 23 O professor cristão
pode comparar esses cenários da física
aos detalhes bíblicos de uma futura
catástrofe final como prenunciada por
um devastador juízo que a precede. (Ver
Gênesis 6-9; Mateus 24; II Pedro 3;
Apocalipse 15 e 16.)

Cientistas Modernos e Religião
Os professores podem compartilhar

com seus alunos debates acerca de
ciência e religião que aparecem regular
mente na literatura científica24 e na
imprensa popular. 25 Atualmente inúme-
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ros cientistas físicos eminentes são
cristãos. 26 Embora Steven Weinberg
expresse bem o ceticismo científico
padrão acerca de religião,27 Paul Davies
não compartilha seu desprezo pela
"opinião de que pode existir um
Deus."28

Tanto os professores como os alunos
de física compartilham responsabilida
des éticas com relação à ciência, as
quais incluem ser bons mordamos da
criação de Deus e prover perícia
científica à comunidade. A interação
social com cientistas no mundo secular
abre inúmeras oportunidades, que de
outro modo não seriam possíveis, de
compartilhar um estilo de vida e uma
visão de mundo.

O professor de física deve perceber
que a integração da fé ao aprendizado é
bastante viável, pois muito do funda
mento dessa ciência foi desenvolvido
por cientistas com uma visão de mundo
cristã. Alguns assuntos, como a
termodinâmica e a sintonia das constan
tes físicas, podem prover apoio para a
fé. Outros assuntos, como a luz e o
tempo, podem estabelecer ligações
diretas entre a fé c a ciência. As recen
tes teorias da física oferecem oportuni
dades para debater importantes assuntos
filosóficos como objetividade,
determinismo, reducionismo e naturalis
mo. Tanto a imprensa científica como o
noticiário popular apresentam temas
atuais relacionados à fé e à ciência
física. Com um pouco de reflexão e
planejamento, os professores de física
podem usar estas e outras idéias para
integrar a fé ao ensino de sua disciplina.
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