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resumo: O presente artigo estuda a 
abordagem feita pela mídia nos últimos 
anos a respeito do tema das origens. Por 
meio da análise de veiculações impres-
sas e virtuais, o artigo expõe o precon-
ceito contra a teoria criacionista e a do 
design inteligente, demonstrando que os 
meios de comunicação de modo geral 
favorecem o pensamento evolucionista. 
No final do artigo, o autor apresenta oito 
aspectos do criacionismo e o resumo de 
uma reportagem publicada no jornal Fo-
lha de S. Paulo sobre como os brasilei-
ros mantêm fé na criação e, ao mesmo 
tempo, creem na teoria darwinista.

aBstraCt: This article studies the appro-
ach adopted by the media in the last ye-
ars concerning the origins. By analyzing 
printed and virtual materials, the article 
reveals the prevailing prejudice against 
the creationist theory and the intelligent 
design, demonstrating that the means 
of communication generally favor the 
evolutionist thinking. At the end of the 
article, the author presents eight aspects 
of creationism as well as a summary of a 
Brazilian newspaper report (Folha de S. 
Paulo) on how Brazilians keep faith in 
the creation and, at the same time, belie-
ve in Darwin`s theory.

introdução

Em abril de 2008, a mídia deu am-
pla cobertura à descoberta de um peixe 
fossilizado batizado com o nome de Ti-

ktaalik roseae. O fóssil bem preservado 
foi aclamado então como um exemplar 
da suposta transição de peixe para qua-
drúpede terrestre ou tetrápode. Seria, 
assim, um tipo de “elo perdido”, con-
forme classificou o site do Instituto Ci-
ência Hoje.1 Pesquisadores e a imprensa 
se apropriaram do fóssil e elaboraram 
ilustrações do peixe saindo da água para 
a terra. O clima de euforia persistiu, até 
que outra descoberta, feita na Polônia, 
“bagunçou” tudo de novo. Um grupo 
de cientistas concluiu que pegadas en-
contradas em uma montanha no sudes-
te do país têm cerca de 395 milhões de 
anos (na escala de tempo evolucionis-
ta), ou seja, foram feitas 18 milhões de 
anos antes do que se estimava ter sido a 
origem dos tetrápodes. A descoberta foi 
publicada numa das principais revistas 
científicas do mundo, a Nature, em 7 de 
janeiro de 2010.

As marcas mostram que o animal, 
além de ser quadrúpede, não rasteja-
va, como certos répteis. Ou seja, ha-
via quadrúpedes andando pelo mun-
do antes mesmo de seu “ancestral” (o 
Tiktaalik) supostamente ter chegado 
à terra – ou pelo menos convivendo 
com esse “ancestral”. 

Os cientistas acreditam que os te-
trápodes tenham evoluído dos peixes 
por meio de um estágio intermediário, 
conhecido como elpistostege, cujos 
representantes tinham cabeça e corpo 
de quadrúpede, mas com caracterís-
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ticas de peixes, como nadadeiras no 
lugar das patas. Só que eles ainda não 
conseguiram provar essa “crença”, e 
as marcas fossilizadas encontradas na 
Polônia são bem mais antigas do que 
os mais antigos supostos fósseis de 
elpistostege até hoje descobertos.

Assim, “de acordo com os autores 
do novo estudo, a descoberta sugere 
que os exemplares de elpistostege en-
contrados não eram as formas de tran-
sição entre peixes e tetrápodes como 
se imaginava. Segundo eles, isso mos-
tra o pouco que ainda se sabe sobre a 
história primordial dos vertebrados 
terrestres”, afirmou a agência Fapesp, 
em matéria publicada em seu site.2

Conclusão de Henry Gee, um dos 
editores da Nature:

Isso significa que a correlação bem 
embrulhada como presente entre a es-
tratigrafia e a filogenia, na qual os el-
pistostegídeos representam uma forma 
transicional na súbita evolução dos tetrá-
podes na metade do período Frasniano, 
é uma cruel ilusão. Se – como as pega-
das polonesas revelam – os tetrápodes já 
existiam no período Eifeliano, então um 
enorme vazio evolucionário se abriu de-
baixo de nossos pés.3

Ocorre que a contraevidência 
não teve o mesmo destaque midiá-
tico da evidência.

o adeus de ida

Algo perecido com o incidente 
em torno do Tiktaalik aconteceu com 
outro fóssil, chamado de Darwinius 
masillae, em homenagem ao “pai 
da evolução”, o naturalista inglês 
Charles Darwin. Mais uma vez hou-
ve grande entusiasmo em torno da 

divulgação do fóssil do Darwinius, 
também conhecido como “Ida”, já 
que ele foi apontado como o supos-
to “elo perdido” da suposta evolução 
dos primatas. Quem trabalhou mesmo 
foram os marqueteiros darwinistas, já 
que aproveitaram ao máximo “a des-
coberta científica do ano”. 

O fóssil pertencia a um colecio-
nador havia mais de 20 anos, mas só 
veio a público – que coincidência! – 
no ano de Darwin (2009). Nesse perí-
odo, deu tempo de criar um site, pu-
blicar um livro e produzir um filme. 
Tudo em segredo, por dois anos. 

Acontece que um grupo indepen-
dente de cientistas analisou o fóssil e 
chegou a uma conclusão não muito 
empolgante: o bicho é provavelmente 
só um “primo” antigo e esquisito dos 
lêmures. Se eles estiverem corretos, o 
alarde midiático organizado em torno 
de “Ida, o elo perdido”, pode se tornar 
um dos casos clássicos em que a von-
tade de chamar a atenção do público 
“atropelou” a ciência. Os pesquisado-
res responsáveis por estudar Ida com-
pararam o fóssil com a Mona Lisa e 
com o Santo Graal, afirmando que ele 
mudava tudo o que se sabia sobre a 
evolução humana!4

Mas a descoberta que estampou 
capas de publicações importantes, 
uma vez posta em dúvida, não teve o 
mesmo espaço na imprensa.

a fraude do Microraptor gui

“Com os fatos corretos e uma pre-
missa errada você pode chegar à res-
posta errada pelos motivos corretos”, 
escreveu Winkie A. Pratney.5 Seme-
lhantemente, com o desejo sincero de 
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descobrir a verdade (que move muitos 
cientistas evolucionistas) – o motivo 
correto – e a pressuposição de que 
existe macroevolução – premissa erra-
da –, muitas vezes se chega à resposta 
errada. Mas o pior acontece quando 
pesquisadores desonestos forjam evi-
dências. É o caso (entre outros) do fós-
sil do Microraptor gui, o célebre “di-
nossauro” chinês de quatro asas que 
deixou os cientistas boquiabertos.

O paleontólogo Tim Rowe, da 
Universidade do Texas em Austin, 
declarou ao jornal Folha de S. Pau-
lo6 que o fóssil do Microraptor gui 
– considerado uma das maiores des-
cobertas científicas de 2003 – foi ha-
bilmente forjado a partir de restos de 
duas espécies de dinossauro e uma 
de ave. E enganou até os editores 
da Nature, que publicaram o achado 
como matéria de capa.

Segundo a reportagem da Folha, 
Rowe entende de fraudes paleon-
tológicas: foi ele quem desmontou, 
em 2000, a farsa do Archaeoraptor 
(que foi capa de revistas como a Na-
tional Geographic), outro fóssil chi-
nês, anunciado no fim dos anos 1990 
como o elo perdido entre dinossauros 
e aves – e que acabou entrando para a 
história como a maior falsificação da 
paleontologia moderna.

A tomografia computadorizada do 
Archaeoraptor mostrou que o fóssil 
foi montado com a cauda de um pe-
queno dinossauro predador e o corpo 
de uma ave, colados em um pedaço de 
rocha por contrabandistas de fósseis 
chineses. Rowe diz acreditar que o 
mesmo tipo de montagem tenha sido 
feito no caso do Microraptor gui.

Rowe diz que convidou duas vezes 
o pesquisador chinês que anunciou o 
fóssil para trazer o espécime para ser 
tomografado em Austin. A alta reso-
lução do aparelho da universidade 
permitiria sanar quaisquer dúvidas. 
“Eu me ofereci para pagar todos os 
custos da viagem e o exame. Ele não 
aceitou”, conta Rowe.

E a polêmica ficou por isso mesmo.7

ufanismo darwinista

A revista Ciência Hoje, de julho de 
2009, traz a matéria de capa “Darwin 
e a evolução – Uma teoria que mu-
dou o mundo”. O editorial apresenta, 
em minha opinião, uma das melho-
res definições do que é darwinismo e 
mostra o tamanho do preconceito que 
existe contra o criacionismo e a teoria 
do design inteligente: 

Há 150 anos, era publicado um livro que 
mudaria radicalmente nossa concepção 
da natureza. A Origem das Espécies, do 
naturalista inglês Charles Darwin, pro-
punha uma teoria avassaladora: a de que 
existiria um parentesco evolutivo entre 
todos os seres vivos, mostrando que os 
humanos e os macacos descendem de um 
ancestral comum.
Dessa forma, Darwin rompia com o dog-
matismo religioso que concebe a nossa 
espécie como fruto da criação divina. 
Com sua teoria, ele atribuía um novo 
significado para o ser humano: o produto 
de um processo natural, responsável por 
toda a diversidade biológica existente. 
Mais de um século e meio depois, a obra 
de Darwin se mantém atual e poderosa: 
ela sobreviveu a todos os testes a que foi 
submetida desde sua origem. Com a in-
corporação dos conhecimentos advindos 
da genética, ela atingiu sua maioridade e 
mostrou-se capaz de contestar as teorias 
criacionista e do desenho inteligente, li-
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mitando-as a alternativas que não estão à 
altura do evolucionismo por terem argu-
mentos religiosos e não científicos.8

Alguns pontos se sobressaem ao 
se analisar esse editorial ufanista: 

1. A revista insiste na tese nunca 
empiricamente demonstrada de que 
todos os seres vivos descendem de 
um mesmo e desconhecido ancestral 
(macroevolução), extrapolando os 
dados observacionais que dizem res-
peito apenas à diversificação de baixo 
nível9 (microevolução). 

2. Tenta colocar Darwin como o 
herói que suplantou o “dogma” da 
criação, como se essa doutrina bíblica 
basilar se tratasse de simples dogma 
religioso e não houvesse evidências 
de design inteligente na natureza.

3. Afirma que o ser humano é “o 
produto de um processo natural, res-
ponsável por toda a diversidade bio-
lógica existente”, deixando claro que 
o evolucionismo teísta é darwinisti-
camente insustentável, uma vez que 
o darwinismo é puramente naturalis-
ta; assim, ou a pessoa é darwinista e 
exclui Deus de todo o processo, ou é 
criacionista e crê na criação sobrenatu-
ral dos primeiros tipos básicos de vida 
(afinal, vida só provém de vida, como 
demonstrou Louis Pasteur) que, desde 
então, passaram por processos mais ou 
menos limitados de diversificação.

4. O texto afirma também que 
mais de um século e meio depois a 
obra de Darwin se mantém “atual 
e poderosa”, ignorando completa-
mente o crescente número de cien-
tistas (não apenas criacionistas ou 
do design inteligente) que têm ade-
rido à lista Dissent from Darwin 
(www.dissertfromdarwin.org).

5. O texto ignora também o fato 
de que os avanços em genética e bio-
logia molecular, na verdade, ajudaram 
a abrir uma caixa-preta inconveniente 
para o darwinismo, uma vez que se 
provou ser a vida, mesmo a de uma 
“simples” célula, muito mais com-
plexa do que se supunha no tempo 
de Darwin; tanto é assim, que alguns 
cientistas evolucionistas têm pro-
posto a origem extraterrestre da vida 
(panspermia cósmica), já que estão 
percebendo que nem em mais de três 
bilhões de anos a geração espontânea 
da vida seria possível aqui na Terra.

6. Com um argumento evasivo, 
o editorial da conceituada revista 
polariza a questão como sendo um 
debate entre ciência (darwinismo) 
e religião (criacionismo/design 
inteligente); mas não é assim. Os 
teóricos do design inteligente nem 
sequer se referem a livros de tradi-
ção religiosa ou a Deus, apenas de-
monstram que existem evidências 
de teleologia (projeto) na natureza 
e não mero acaso cego. 

O que Ciência Hoje faz é evitar os 
desafios científicos afirmando que o 
assunto não pode ser debatido por se 
tratar de ciência versus religião, cam-
pos que, no entender deles, não devem 
ser misturados. E essa acaba sendo a 
postura de quase todos os meios de 
comunicação populares, para os quais 
a controvérsia é bem interessante, já 
que “vende jornais”.

modelo naturalista-filosófiCo

A mídia prestaria grande favor se 
mostrasse ao público que a discussão 
em torno das origens está carregada 
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de “sabor filosófico”. Se, por um lado, 
criacionistas bíblicos fundamentam 
suas convicções na Palavra de Deus, 
por outro, os darwinistas se escoram 
no naturalismo filosófico. 

Segundo o professor Orlando Rit-
ter, pioneiro na defesa do criacionis-
mo no Brasil,

evolucionismo é um modelo tipicamen-
te naturalista, uniformista e afinalista, 
preconizando um contínuo aumento de 
complexidade em toda a natureza. Pre-
tende explicar a origem, o desenvolvi-
mento e mesmo o significado de todas 
as coisas e seres em termos estritos de 
leis naturais e de processos operando 
tanto hoje quanto no passado (princí-
pio do uniformismo, segundo o qual 
o presente seria a chave do passado). 
Assume o aumento crescente de com-
plexidade das coisas e dos organismos, 
sem a intervenção de qualquer agente 
criador externo à natureza e postula 
que, independentemente de desígnio, 
o universo e as entidades que nele há 
evoluem continuamente, por si mes-
mos, e mediante propriedades neles 
inatas, para níveis cada vez mais eleva-
dos de organização.10

 
O advogado e professor Phillip 

Johnson, em seu ótimo e contunden-
te livro Darwin no Banco dos Réus, 
sustenta que

“Evolução” pode significar qualquer 
coisa desde a declaração não contro-
versa de que a bactéria “desenvolve” 
resistência aos antibióticos à grande 
afirmação metafísica de que o univer-
so e a humanidade “evoluíram” in-
teiramente por forças mecânicas sem 
propósito. Uma palavra elástica assim 
é capaz de induzir ao erro, dando a en-
tender que sabemos tanto sobre a gran-
de afirmação quanto sabemos sobre a 
pequena afirmação.11

Ritter e Johnson estão de acor-
do em afirmar que o darwinismo (a 
despeito das várias compreensões a 
respeito do que seja “evolução”) é 
um modelo naturalista, ou seja, está 
teoricamente embasado no naturalis-
mo filosófico.12 Isso significa que não 
há espaço para o sobrenatural em ne-
nhum momento da história, nem mes-
mo na origem de tudo. Mas isso quer 
dizer que pesquisas criacionistas são 
inviáveis? Não é o que pensa o Dr. 
Leonard Brand, professor de Biologia 
e Paleontologia da Universidade de 
Loma Linda, na Califórnia:

Mesmo que os paradigmas teísta ou 
naturalista incluam conceitos que não 
podem ser testados pela ciência [ex.: 
Deus existe/Deus não existe], é possí-
vel definir hipóteses que descrevam re-
sultados que poderiam ser descobertos 
na natureza se uma daquelas hipóteses 
não testáveis for verdadeira. O primei-
ro requisito para formular hipóteses 
testáveis é deixar fora qualquer consi-
deração sobre se um ser divino ou pla-
nejador estava ou não envolvido. O que 
fica são questões sobre dados objetivos 
que poderiam ser encontrados nas ro-
chas ou em seres vivos.13

Em outras palavras, isso é natu-
ralismo metodológico, com o qual 
os criacionistas também concor-
dam. Afinal, é evidente que não se 
pode testar se Deus se envolveu na 
história da Terra – mas se Ele se en-
volveu, conforme descrito na Bíblia, 
esses eventos (especialmente a cria-
ção e o dilúvio) devem ter deixado 
algumas evidências no mundo natu-
ral, e essas evidências, sim, podem 
ser investigadas cientificamente. O 
problema é que, segundo Brand, “o 
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naturalismo tem uma forte influên-
cia tendenciosa na ciência [e tam-
bém na mídia popular e científica], 
ao direcionar o pensamento cientí-
fico e, em muitos casos, ao decidir 
sobre que conclusões devem ser 
obtidas”.14 Ironicamente, o próprio 
conceito de naturalismo não pode 
ser uma parte testável de uma hipó-
tese evolucionista! O naturalismo é, 
antes, uma posição filosófica assu-
mida a priori – o sobrenatural não 
existe, e mesmo que haja evidências 
apontando para ele, devemos buscar 
outras explicações.

No livro Ensaios Apologéticos há 
uma ilustração útil:

Para um naturalista, o universo é análo-
go a uma caixa selada. Tudo o que existe 
na caixa (a ordem natural) é causado ou 
explicável em termos de outras coisas 
existentes no interior da caixa. Nada, 
nem mesmo Deus, existe fora dessa cai-
xa; portanto, nada fora da caixa que cha-
mamos universo, ou cosmo, ou natureza 
pode ter qualquer efeito causal sobre o 
interior da caixa.15

Vejamos alguns exemplos de hi-
póteses testáveis e não testáveis apre-
sentados pelo Dr. Brand:16

Fica evidente que a cosmovisão ou 
ponto de vista filosófico/teológico do 
pesquisador vai afetar a condução de 
suas pesquisas. Foi o que aconteceu 
com o paradigma geológico unifor-
mista (ou uniformitarista) de Charles 
Lyell (1797-1875), que dominou a ci-
ência por muitos anos e impediu que 
geólogos reconhecessem as evidên-
cias de eventos catastróficos. Atual-
mente, a parcialidade de Lyell é reco-
nhecida e sua visão foi abandonada.

Outro bom exemplo é apresentado 
por Thomas Kuhn, em seu livro A Es-
trutura das Revoluções Científicas:

Um investigador, que esperava aprender 
algo a respeito do que os cientistas con-
sideram ser a teoria atômica, perguntou a 
um físico e a um químico eminentes se um 
único átomo de hélio era ou não uma mo-
lécula. Ambos responderam sem hesitação, 
mas suas respostas não coincidiram. Para o 
químico, o átomo de hélio era uma molé-
cula porque se comportava como tal desde 
o ponto de vista da teoria cinética dos ga-
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ses. Para o físico, o hélio não era uma mo-
lécula porque não apresentava um espectro 
molecular. Podemos supor que ambos fala-
vam da mesma partícula, mas a encaravam 
a partir de suas respectivas formações e 
práticas de pesquisa. Suas experiências na 
resolução de problemas indicaram-lhes o 
que uma molécula deve ser.17 

Kuhn conclui que “o que um ho-
mem vê depende tanto daquilo que 
ele olha como daquilo que sua expe-
riência visual-conceitual prévia o en-
sinou a ver”.18

Assim, de posse dos mesmos da-
dos, um cientista naturalista pode 
chegar a conclusões diametralmente 
opostas às de um cientista criacio-
nista, e isso nada tem que ver com os 
fatos em si, mas com a interpretação 
deles à luz da cosmovisão escolhida e 
previamente adotada. 

Esta nota publicada no site da re-
vista Galileu ilustra bem o que esta-
mos dizendo:

Seu namorado tem essa péssima mania 
[de olhar disfarçado quando passa uma 
mulher atraente]? Culpe a seleção natu-
ral (como quase tudo que tem relação 
com o comportamento sexual masculi-
no e feminino). Ao longo da evolução 
humana o macho se destacou por sua 
capacidade de visão. “Nos primórdios 
a mulher ficava muito mais circunscrita 
a um local para onde o homem voltava 
e trazia prendas, alimento, frutos da ca-
çada. Nessa busca por carne o homem 
desenvolveu grande afinidade com a 
atividade visual, ela se apresenta não 
apenas com relação ao sexo. Mas certa-
mente tem grande peso em sua dinâmica 
de atração, é o que primeiro lhe chama a 
atenção e segue tendo muito apelo até o 
final de sua vida”, afirma Carmita Abdo, 
doutora em sexualidade e coordenadora 
do Núcleo de Medicina Sexual da Fa-

culdade de Medicina do Hospital das 
Clínicas, em São Paulo. Então, você 
pode até dar um beliscão bem forte no 
seu namorado/marido/pretê, mas saiba 
que as raízes de seu comportamento es-
tão naquele antepassado caçador de mi-
lhares de anos atrás. Isso também con-
firma o que você já sabia: seu namorado 
é um pouquinho troglodita.19

Graças à cosmovisão darwinista/
naturalista, cada vez mais os seres hu-
manos se tornam menos responsáveis 
por seus atos. Adultério, fornicação, 
lascívia, concupiscência dos olhos... 
Enfim, pecado não mais existe. É tudo 
uma questão de “evolução”. Somos 
escravos dos genes (determinismo 
genético). Livre-arbítrio ou vontade 
livre é tido como uma “bobagem” que 
os religiosos tentam colocar na cabe-
ça das pessoas. 

William Provine resume bem o 
pensamento darwinista aplicado ao 
comportamento humano:

A ciência moderna [ele deveria ter dito 
darwinismo naturalista] implica de for-
ma direta que o mundo é organizado es-
tritamente de acordo com princípios me-
canicistas. Não há quaisquer princípios 
cheios de propósito na natureza. Não há 
deuses nem forças de design que sejam 
detectáveis com racionalidade... Em se-
gundo lugar, a ciência moderna [idem] 
implica diretamente que não há leis mo-
rais ou éticas inerentes, nem princípios 
guiadores absolutos para a sociedade 
humana. Em terceiro lugar, os seres hu-
manos são máquinas maravilhosamente 
complexas. O indivíduo humano se torna 
uma pessoa ética por meio de dois me-
canismos primários: herança e influên-
cias ambientais. Isso é tudo o que existe. 
Em quarto lugar, devemos concluir que 
quando morremos, morremos e isso é o 
nosso fim... Por último, o livre-arbítrio, 
como é por tradição concebido – a liber-
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dade para fazer escolhas não forçadas e 
imprevisíveis entre cursos de ações al-
ternativas possíveis – simplesmente não 
existe... Não há meio pelo qual o proces-
so evolutivo, como é concebido hoje em 
dia, possa produzir um ser que seja ver-
dadeiramente livre para fazer escolhas. 

Se você é mulher, responda com 
sinceridade: Você escolheria casar 
com um homem darwinista para quem 
todo e qualquer tipo de comportamen-
to (especialmente o sexual) se trata de 
um imperativo da natureza, ou com 
um criacionista, que busca poder em 
Deus para vencer suas más tendências 
herdadas e/ou cultivadas?

Quando a metafísiCa21 atropela o 
empirismo

Quando se fala em empirismo, 
geralmente se está fazendo referên-
cia à experimentação. Na ciência, o 
empirismo é normalmente utilizado 
como equivalente ao método cientí-
fico tradicional, que defende que as 
teorias científicas devem ser baseadas 
na observação do mundo, em vez de 
na intuição ou na fé.

Por mais que alguns darwinistas 
tentem passar a ideia de que o evolu-
cionismo é totalmente empírico, en-
quanto o criacionismo trata apenas de 
religião ou metafísica, as coisas não 
são assim tão simples. O exemplo a 
seguir deixa isso claro: 

A revista Superinteressante em seu 
artigo “29 Coisas que Não Fazem Sen-
tido”, publicada em junho de 2008, traz 
uma série de mais de 60 matérias sobre 
temas que, sob as lentes naturalistas, 
não fazem sentido. Exemplo: Por que 
as baleias têm cérebro tão grande? Por 

que temos câncer? Se os ETs existem, 
por que não fazemos contato? Por que 
o homem é o primata com o maior pê-
nis? Por que temos fé? Por que mor-
remos? Por que somos o único bicho 
[sic] com linguagem? Para que serve 
o sexo? Por que os humanos têm cons-
ciência? Se somos primatas, por que 
temos tão pouco pêlo no corpo?

Entre explicações risíveis e outras 
até bem fundamentadas, o texto que 
mais chama atenção no contexto da dis-
cussão sobre metafísica é o que trata da 
pergunta “Por que a vida surgiu no uni-
verso?” A matéria começa lamentando: 

Pena que essa historinha [a do Big 
Bang e do surgimento e evolução da 
vida] ainda esteja longe de realmente 
explicar a coisa toda. Isso porque todo 
mundo entende o que aconteceu para 
que o universo acabasse produzindo 
vida, mas ninguém entende por que 
o universo nasceu ‘configurado’ para 
permitir todas essas maravilhas. Pare-
ce uma sorte tremendamente grande. 
[...] Aparentemente, nós só estamos 
aqui porque algumas regulagens espe-
cíficas das leis da física – a intensida-
de da gravidade, ou o nível de atração 
entre elétrons e prótons, partículas que 
compõem os átomos – vieram ‘certi-
nhas’ para permitir a nossa existência. 
Quer exemplos? Se a gravidade fosse 
um pouco mais forte, as estrelas te-
riam vida muito curta e nunca haveria 
tempo hábil para a evolução das es-
pécies; se fosse mais fraca, não seria 
capaz de agregar a massa em estrelas. 
E a atração mútua entre elétrons e pró-
tons? Se fosse diferente do que é, não 
existiriam átomos estáveis. São parâ-
metros que, devidamente ajustados, 
tornaram o universo em lugar habi-
tável. A pergunta que não quer calar: 
Quem ou o que fez essa ‘tunagem’, ou 
‘regulagem’ do Cosmos, lá no começo 
de todas as coisas?22
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Como se trata de uma revista 
científica popular e como o naturalis-
mo filosófico não admite que a Teo-
logia se atreva a sugerir uma resposta 
(sim, porque, como vimos, assume-se 
a priori que o sobrenatural não exis-
te), e como insistir no fator sorte para 
tanta organização não fica bem, eles 
propõem uma “resposta”: “Aplicar a 
teoria da seleção natural de Darwin 
ao universo poderia resolver de vez 
o mistério da existência. Tal como 
ocorre com os seres vivos na Terra, os 
universos que mais se ‘reproduzem’ 
seriam os mais bem-sucedidos.”23

É exatamente por isso que estudio-
sos como Enézio de Almeida Filho24 
consideram o darwinismo a “teoria-
explica-tudo”. Nada de sorte, nada de 
Deus. Seleção natural cósmica!

Segundo a Superinteressante, há 
cientistas que defendem a existência 
de infinitos universos, cada um com 
sua afinação diferente. “O nosso não 
teria nada de especial, seria apenas 
mais um de uma gama de universos 
totalmente desligados uns dos outros, 
componentes de um Multiverso.”25

E antes que alguém pergunte, eles 
respondem: a ideia é completamente 
metafísica, “outro tipo de roubalheira 
intelectual, em que se usa de hipóte-
ses não verificáveis para solucionar 
(entre aspas) um problema apresenta-
do pela configuração do universo”.26

Bastante constrangedor. Afastam-se 
do criacionismo por considerarem-no 
demasiadamente teológico, para, em se-
guida, defender a metafísica pura. Para 
não ficar no campo da especulação pura 
e simples, apelam para Darwin e a “te-
oria-explica-tudo”. E fica mais ou me-

nos assim: surgiram muitos universos 
diferentes a partir de buracos negros. 
Por “seleção cosmológica natural” (é 
assim que o físico Lee Smolin chama 
o processo, em seu livro A Vida do 
Cosmos27) os universos menos aptos 
a produzir vida ou mais aptos a pro-
duzir outros universos estariam em 
número maior que os que têm poucos 
“filhos”. “Resultado: torna-se, de sú-
bito, muito mais provável que esteja-
mos em um universo como o nosso, 
em vez de em qualquer outro menos 
prolífico, digamos.”28 E as evidências 
disso. Nenhuma.29

Detalhe: a matéria seguinte trata 
da pergunta “Por que sabemos tão 
pouco sobre a existência de Jesus?” 
A reportagem não aceita que os evan-
gelhos sejam documentos confiáveis 
sobre Jesus Cristo, embora admita 
que autores não cristãos do século 1 
e começo do século 2 (como Flávio 
Josefo, Tácito e Suetônio) O tenham 
mencionado. Um pequeno quadro na 
página 35 afirma que o ossuário de 
Tiago (urna funerária com uma ins-
crição em aramaico que menciona Je-
sus) é falso. O autor do texto deveria 
ter lido o convincente livro de Hershel 
Shanks (editor da Biblical Archaeolo-
gy Review), O Irmão de Jesus.30 

Resumindo: quando o assunto é 
religião, crença, criacionismo, Deus, 
etc., levanta-se todo tipo de questio-
namento, ainda que se possa contar 
com evidências históricas e arqueoló-
gicas que corroboram o texto bíblico. 
Mas, quando se trata de explicar do 
ponto de vista naturalista a origem do 
universo e da vida, os mais mirabo-
lantes argumentos podem ser usados 
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– mesmo que não haja evidências em-
píricas para eles. 

É uma atitude, no mínimo, estranha. 

preConCeito midiátiCo

Além de não informar devida-
mente sobre os meandros da discus-
são científico-filosófica envolvida na 
controvérsia entre o criacionismo e 
o evolucionismo, a mídia (especial-
mente a popular) colabora para o 
aprofundamento do preconceito con-
tra os criacionistas. Vejamos alguns 
exemplos levantados nos últimos dez 
anos, justamente a partir de quando 
o criacionismo passa a ganhar mais 
destaque na imprensa secular:

No dia 13 de dezembro de 1998, o 
caderno Mais!, do jornal Folha de S. 
Paulo, trouxe na capa o título “Extre-
mos da Evolução”. Nos artigos, foram 
abordadas as divergências entre expo-
entes evolucionistas como Richard Da-
wkins e Stephen Jay Gould (já falecido). 
Apesar das discordâncias, o comentário 
de John Maynard Smith, um dos papas 
da biologia moderna, é conclusivo: 

Por causa da excelência de seus ensaios, 
[Gould] tornou-se conhecido entre não-
biólogos como o mais destacado teórico 
da evolução. Em contraste, os biólogos 
evolucionistas com quem discuti seu tra-
balho tendem a vê-lo como um homem 
cujas ideias são tão confusas que quase 
não vale a pena ocupar-se delas, mas al-
guém que não se deve criticar em público 
por ao menos estar do nosso lado contra 
os criacionistas.31

Cadê a imparcialidade e a objeti-
vidade científicas? O que se percebe é 
a tendência explícita de se “blindar” o 
darwinismo e ironia (e mesmo desco-

nhecimento de causa) ao se tratar do 
criacionismo. As revistas de divulga-
ção científica populares, via de regra, 
apenas estimulam a polaridade entre 
os dois modelos. Passam a ideia de que 
o criacionismo se trata de um antievo-
lucionismo religioso, e ignoram total-
mente pesquisas feitas por institutos 
científicos respeitáveis, como o Geos-
cience Research Institute (www.grisda.
org), por exemplo, e de pesquisadores 
e cientistas em muitas Universidades, 
tanto no Brasil como no exterior.

Outros exemplos de preconceito:
• 25 de agosto de 1999: a revista 

IstoÉ publicou matéria na qual afirma 
que a crença na semana da criação é 
uma “bobagem sem tamanho”.

• Agosto de 2001: a revista Gali-
leu chama os criacionistas de “funda-
mentalistas” e o criacionismo de “mo-
vimento populista anti-intelectual”.

• Julho de 2002: a revista Galileu 
afirmou que a religião é um “subpro-
duto da evolução”.

• Julho e dezembro de 2003: a re-
vista Superinteressante fez ataques 
diretos à Bíblia. 

• A revista Época, do dia 22 de de-
zembro de 2003 trouxe uma declaração 
leviana de Neil Asher Silberman, um 
dos autores do livro A Bíblia Não Tinha 
Razão: “Depois que se provou que o 
mundo não foi criado em sete dias...”

• Novembro de 2004: a revista 
National Geographic afirmou que 
“os indícios da evolução são inegá-
veis”, apesar da pergunta estampada 
na capa: “Darwin estava errado?”

• 3 de janeiro de 2005: a revis-
ta Época chamou os criacionistas de 
“ignorantes”. 
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• Maio de 2005: a revista Ciência 
Hoje considerou o ensino do criacionis-
mo uma “esquizofrenia pedagógica”.

• 8 de fevereiro de 2006: a revis-
ta Veja disse que a “tese” bíblica de 
que Deus criou todos os seres vivos 
é “treva”.

• E, para completar, no dia 28 de 
junho de 2005, a Folha de S. Paulo 
publicou matéria sobre o físico Mar-
celo Gleiser, na qual ele afirma que 
“ensinar criacionismo é crime”.32

Graças a esses veículos da impren-
sa, a ideia que se tem dos criacionis-
tas é de que eles são bobos, anti-inte-
lectuais, ignorantes, esquizofrênicos, 
obscuros e criminosos! 

Estudos conduzidos por Robert 
Cialdini,33 professor da Arizona State 
University, demonstram que as pes-
soas têm grande tendência de fazer 
o que a maioria faz ou pensar como 
a maioria pensa. Segundo Cialdini, 
somos naturalmente “maria-vai-com-
as-outras”. Com toda essa propaganda 
negativa, não é de estranhar que mui-
ta gente alimente preconceito contra 
os criacionistas, muito embora nem 
sequer conheça o criacionismo.

Apesar de toda essa pressão injus-
ta, devemos ficar com as palavras de 
Richard Whately (1787-1863), com as 
quais encerro esse artigo: “Uma coisa é 
desejar ter a verdade do nosso lado; ou-
tra é desejar estar do lado da verdade.”

Cosmovisão CriaCionista

No livro The Earth – Origins and 
Early History,34 o Dr. Clyde L. Webs-
ter Jr. apresenta um bom resumo dos 
aspectos que o criacionismo aceita 
como válidos: 

1. Deus ordenou que aparecesse a 
matéria física do universo e chamou à 
existência os ancestrais das criaturas 
viventes atuais.

2.  As obras criadoras de Deus 
se manifestaram durante o limitado 
período de tempo de seis dias de 24 
horas. (Alguns incluem a criação de 
todo o universo nesse espaço de tem-
po, ao passo que outros incluem so-
mente a criação da matéria orgânica 
viva da Terra).

3. Embora reconheça que as for-
mas vivas se modificam, tais mutações 
são limitadas e não-progressivas.

4. Com a queda espiritual do ho-
mem, novas forças começaram a ope-
rar na natureza. Essas forças causaram 
decadência e o afastamento do origi-
nal e perfeito plano criativo de Deus. 
Essas forças ainda se encontram em 
atividade nos dias de hoje.

5. A superfície da Terra foi dra-
maticamente alterada por meio de 
uma catástrofe global, conhecida 
como o dilúvio de Gênesis. Muitas 
espécies de plantas e animais foram 
extintas durante os eventos ocorridos 
naquela ocasião.

6. O mundo de hoje é apenas um 
reflexo distorcido da criação original. 
Por causa dessa distorção e decadên-
cia, os registros do passado talvez não 
sejam totalmente confiáveis, ou facil-
mente interpretados.

7. Tão-somente por meio do co-
nhecimento que provém da revelação 
sobrenatural é que se pode compreen-
der o verdadeiro registro da história 
passada da Terra.

8. O infinito poder de Deus continua 
sustentando e controlando o universo.
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teoria é mal Compreendida

Esse é o título de um artigo que 
a Folha de S. Paulo me encomen-
dou e que foi publicado na edição 
de 2 de abril de 2010. A manchete 
dessa edição foi: “59% dos brasi-
leiros acreditam em Deus e também 
em Darwin.” A reportagem, assina-
da por Hélio Schwartsman, é rela-
tiva a uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Datafolha, que mostra que, 
para 59% dos entrevistados, “o ser 
humano é o resultado de milhões de 
anos de evolução, mas em processo 
guiado por um ente supremo. Ape-
nas 8% consideram que a evolução 
ocorre sem interferência divina. En-
tre os que acatam a evolução sob 
gerência divina, o aumento é mais 
modesto: fica entre 15% (renda) e 
20% (escolaridade).” Além disso, 
25% acreditam que Deus criou o ser 
humano praticamente como ele é 
hoje. O Datafolha ouviu 4.158 pes-
soas com mais de 16 anos. 

A reportagem principal informa 
que os adventistas do sétimo dia são 
um dos poucos grupos protestantes 
que ainda ensinam o criacionismo 
bíblico. Em função disso, fui convi-
dado a escrever um pequeno artigo 
com a argumentação criacionista.

O artigo pode ser lido abaixo, tal 
como foi publicado:

Quando nos deparamos com o 
desafio de explicar eventos passados 
únicos e irreproduzíveis, como a ori-
gem da vida e a origem do ser humano, 
acabamos ultrapassando as fronteiras 
da metodologia científica e utilizamos 

inevitavelmente conhecimento suple-
mentar de natureza não científica (o 
que não significa necessariamente co-
nhecimento anticientífico). 

O evolucionista utilizará conheci-
mentos oriundos do naturalismo me-
tafísico (componente não científico 
do evolucionismo). E o criacionista 
verificará a possibilidade de se harmo-
nizar o conhecimento científico com 
o conhecimento bíblico (componente 
não científico do criacionismo). 

Dos entrevistados, 25% acreditam 
que Deus criou os seres humanos exa-
tamente como são hoje. São, portan-
to, fixistas. Ao contrário desses, cria-
cionistas bem informados entendem 
que Deus dotou os seres vivos com 
a capacidade de variação, o que lhes 
permite sobreviver em ambientes di-
ferenciados adquirindo adaptabilidade 
ao meio: a isso chamam de microevo-
lução. Segundo o criacionismo, Deus 
criou os tipos básicos de seres vivos 
e eles sofreram modificações, dentro 
de limites preestabelecidos. Dizer que 
elas descendem de um mesmo ances-
tral unicelular comum é extrapolação.

As grandes questões para as quais 
parece não haver respostas satisfatórias 
são: qual a origem da informação com-
plexa, aperiódica e específica? Qual a 
origem dos códigos zipados, encrip-
tados, compartimentados e com uma 
lógica algorítmica que tem em seres 
inteligentes sua única causa? O criacio-
nista, partindo da ideia de planejamen-
to e propósito inteligentes na criação, 
consegue fornecer boas respostas para 
essas questões – mas, primeiro, precisa 
ser ouvido e compreendido.35
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