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resumo: Entre os séculos 16 e 17, 
alguns filósofos, como Galileu Gali-
lei e Francis Bacon, propuseram que 
a ciência é um conhecimento alheio à 
cultura e acontecimentos sociais, não 
estando sujeita a nenhuma limitação. 
Eles afirmavam que o conhecimento 
científico possui apenas neutralida-
de e bondade, sendo que quaisquer 
males proviriam de sua má utiliza-
ção. O presente artigo, no entanto, 
defende que informações científicas 
muitas vezes são acompanhadas de 
influências não-empíricas e refletem 
os interesses de grupos particulares. 
Assim, o autor analisa a substituição 
do criacionismo bíblico pela teoria 
de Darwin a partir do contexto socio-
econômico que a tornou possível.

abstraCt: Between the 16th and 17th 

centuries, some philosophers, such as 
Galileo Galilei and Francis Bacon, pro-
posed that science is a kind of know-
ledge alien to culture and social events, 
not limited to any restriction. They as-
serted that scientific knowledge per se 
had only neutrality and goodness and 
that any evil would be the result of its 
misuse. This article, however, conten-
ds that scientific information often ti-
mes goes hand in hand with non-empi-
rical influences, reflecting the interests 
of particular groups. Thus, this paper 

analyses the replacement of biblical 
creationism by Darwin´s theory from 
the perspective of the socioeconomic 
setting that made it possible.

introdução

Muitas vezes, quando olhamos 
para os livros e compêndios científi-
cos, temos a ideia de uma ciência que 
parece transcender a existência huma-
na e suas contradições. Esse posicio-
namento, que coloca a ciência como 
isenta dos outros acontecimentos da 
vida humana, encontra uma de suas 
fontes nos escritos de Bacon (século 
16), que afirmava ter a ciência somen-
te bondade e neutralidade, inerentes 
ao próprio processo, e que qualquer 
mal que ela causasse seria consequên-
cia de sua má utilização.

Tal tradição seguiu ganhando 
adeptos e foi reforçada por Galileu, 
na mesma época, o qual afirmava que 
a ciência não deve estar sujeita a ne-
nhuma limitação. Os cientistas deve-
riam ter o direito de buscar e praticar 
a verdade científica sem se preocupa-
rem com suas possíveis consequên-
cias sociais perturbadoras. Por isso, 
ela foi sempre tratada de maneira as-
séptica e completamente afastada de 
outras variáveis que não dissessem 
respeito exclusivamente aos resulta-
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dos empíricos que confirmassem ou 
não os seus estabelecimentos teóricos 
eminentemente racionais. Dessa ma-
neira, recebemos os fatos e informa-
ções científicas protegidos pelo véu 
da atemporalidade e da neutralidade, 
como se fossem verdades absolutas.

Informações isoladas, por mais 
atuais que sejam, já não satisfazem 
mais. É necessário perceber que a 
ciência não é algo acabado e sim um 
processo, sujeito a inúmeras influên-
cias que nem sempre estão compro-
metidas com a busca do conhecimen-
to, mas que representam interesses de 
grupos particulares.

Este artigo abordará o desenvol-
vimento do darwinismo, um tema 
importantíssimo para a Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, devido às suas 
implicações contrárias à Palavra de 
Deus. Queremos analisar o contexto 
econômico e social que favoreceu a 
substituição do relato bíblico da cria-
ção pela teoria da evolução nos meios 
acadêmicos na Inglaterra, durante o 
século 19, e verificar o efeito negativo 
dessa substituição no desenvolvimen-
to da própria Biologia.

abordando a questão das origens

Uma questão que invariavelmen-
te é colocada por aqueles que se de-
dicam ao estudo das origens é saber 
qual ou quais as causas que levaram à 
rejeição do relato bíblico da criação e 
à aceitação da teoria evolucionista so-
bre a origem da vida. Durante muito 
tempo, a narrativa bíblica era aceita 
pela maioria das pessoas, mas hoje 
vemos um quadro diferente. Muitos 
cientistas veem um universo gover-

nado por leis naturais que não neces-
sitam da ação de um Criador, e a te-
oria da evolução é aceita como sendo 
capaz de explicar a origem da vida 
em nosso planeta. Mas como ocorreu 
essa mudança ao longo do tempo?

Antes que a teoria evolucionista 
fosse aceita, vários conceitos, basea-
dos em crenças religiosas, tiveram que 
ser descartados. A teoria geocêntrica, 
a fixidez das espécies e uma natureza 
perfeita são exemplos de ideias errô-
neas que foram defendidas como ver-
dades absolutas e inquestionáveis.1

Quando Galileu apoiou a teoria do 
heliocentrismo proposta por Copérni-
co, colocou por terra o geocentrismo 
e abriu um precedente de que a verda-
de nem sempre residia no que a igreja 
ensinava. Mais tarde, a ideia de uma 
natureza perfeita e de que os próprios 
organismos não sofriam nenhum tipo 
de modificação ao longo do tempo foi 
totalmente descartada na revolução 
darwiniana.2 Dessa maneira, muitos 
estudiosos apontam para a igreja do-
minante como responsável pela mu-
dança da criação pela evolução, sendo 
incapaz de separar a realidade bíblica 
de suas próprias especulações.3

Esses fatos históricos podem ser 
considerados como causas importan-
tes que levaram à aceitação da teoria 
da evolução. Entretanto, a maneira 
isolada como são apresentados e des-
vinculados do seu contexto social e 
econômico não consegue demonstrar 
a verdadeira dimensão da realida-
de dessa mudança. Afinal de contas, 
ideias preconizadas pela igreja du-
rante séculos por mais absurdas que 
fossem, não poderiam ser substituídas 
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meramente por outras, sem que hou-
vesse uma tensão entre os interesses 
da igreja e os interesses de um grupo 
opositor. É exatamente esse conflito 
de interesses que acaba se refletindo 
em outras áreas, incluindo a área aca-
dêmica, onde a produção do conhe-
cimento pode ser subsidiada por um 
grupo em particular a fim de atender 
aos seus interesses.

Essa conclusão é apoiada numa 
compreensão da ciência introduzida 
por Thomas Kuhn, em 1962, com a 
publicação do livro The Structure of 
Scientific Revolutions [A Estrutura das 
Revoluções Científicas]. Essa influente 
obra causou imediata controvérsia ao 
introduzir uma visão subjetiva e irra-
cional do empreendimento científico.

Kuhn propôs que a ciência, em vez 
de representar o acúmulo de conheci-
mento objetivo, é mais a adequação 
de dados sob conceitos amplamente 
aceitos denominados de paradigmas. 
Os paradigmas são visões abrangen-
tes que podem ser tanto falsas quanto 
verdadeiras, mas aceitas como ver-
dade. Nesse sentido, focalizam aten-
ção sobre conclusões que concordam 
com o paradigma e restringem ino-
vações fora dele. Tais conceitos esta-
belecem os limites para o que Kuhn 
chama de “ciência normal”, em que 
os dados são interpretados dentro do 
paradigma aceito.

Às vezes, temos uma mudança de 
paradigma à qual Kuhn chama de “re-
volução científica”. A mudança de um 
paradigma para outro é bastante difí-
cil, uma vez que há uma enorme inér-
cia intelectual a ser superada. Kuhn 
também desafiou a acariciada ideia 

de progresso da ciência, declarando: 
“Podemos, para ser mais precisos, 
ter que renunciar a noção implícita 
ou explícita de que as mudanças de 
paradigma transportam os cientistas e 
aqueles que aprendem com eles para 
mais e mais perto da verdade.”4

As ideias de Kuhn geraram con-
siderável agitação e até mesmo refor-
mas na história, filosofia e sociologia 
da ciência. Muitos sociólogos veem 
um forte componente sociológico go-
vernando tanto as perguntas quanto as 
respostas que a ciência gera.5 O con-
ceito de que a comunidade científica 
regula o tipo de questões que os cien-
tistas formulam, bem como as respos-
tas que aceitam, não se enquadra na 
imagem que muitos cientistas têm de 
sua ciência como uma busca aberta 
pela verdade. Mesmo assim, a ideia 
de influência sociológica na ciência 
tem obtido considerável aceitação.

Em seu ensaio seminal “Dois 
dogmas do empirismo”, Willard Van 
Orman Quine desenvolveu os argu-
mentos do físico e filósofo francês 
Pierre Duhem, e o resultado de seu 
estudo veio a ser conhecido como a 
“tese Duhem-Quine”. A tese afirma 
que se dados e teorias incompatíveis 
mostram-se em conflito não se pode 
concluir que determinada afirmação 
teórica seja a responsável por isso e 
que, portanto, deva ser rejeitada.

As análises de Quine são responsá-
veis pelo que se chama “tese da inde-
terminação”. Trata-se de um ponto de 
vista particularmente associado com a 
aplicação de perspectivas sociológi-
cas às ciências naturais. Segundo essa 
tese, existiriam, em princípio, duas ou 
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mais teorias que poderiam ser aplica-
das mais ou menos adequadamente 
aos fatos observados. A escolha de 
determinada teoria poderia ser expli-
cada com base em fatores sociológi-
cos como, por exemplo, os interesses 
de um grupo em particular.6 Podemos 
aplicar esse pensamento à controvérsia 
entre o criacionismo e o evolucionis-
mo para explicar a origem da vida, e 
afirmar que a escolha, tanto dos argu-
mentos teológicos quanto científicos, 
não pode ser feita apenas com base na 
racionalidade humana. Por isso, temos 
que considerar os aspectos sociais e 
econômicos que serviram de pano de 
fundo para esta controvérsia.

olhando um pouCo mais para a 
história

Por que um governo, como o bra-
sileiro, destina recursos para a pesqui-
sa de microrganismos que realizam 
fermentação alcoólica? O imediato 
aproveitamento desses microrganis-
mos para a produção de álcool, eco-
nomizando divisas com combustível 
importado, seria uma boa explicação. 
No entanto, se o micróbio não tiver 
aplicação econômica imediata, pode 
parecer que a pesquisa não tem vín-
culo algum com interesses que per-
meiam a sociedade; seu único objeti-
vo seria o de ampliar os horizontes do 
conhecimento humano. Para ilustrar 
o que acabamos de dizer, tomemos 
como exemplo um caso ocorrido no 
século 19 e que foi objeto de conside-
ração por Bizzo.7

Na mesma época em que Pasteur 
apresentava seus resultados sobre 
a geração espontânea na França, na 

Inglaterra começavam os estudos de 
um microrganismo que se originaria 
por geração espontânea a partir do 
lodo oceânico. Por qual razão aquele 
país destinava recursos para o estu-
do desse misterioso microrganismo? 
Não existiam razões econômicas di-
retas que justificassem essa iniciativa, 
pelo menos nos mesmos moldes dos 
micróbios fermentadores da atualida-
de. Seria apenas para ampliar os hori-
zontes do conhecimento humano? Na 
tentativa de reaproximar a Ciência e a 
História, Bizzo procura compreender 
esse fato dentro do contexto histórico 
e social em que ocorreu.

Em meados do século 19, a Inglater-
ra foi palco de acontecimentos que tive-
ram repercussão em muitas outras áreas 
do planeta. No campo da Biologia, o 
fato mais marcante foi, sem dúvida, o 
estabelecimento da teoria da evolução. 
Ela permitiu que um grande número de 
informações fosse reinterpretado à luz 
da nova doutrina. Um dos princípios 
desta teoria dizia que os agentes que 
atuaram na transformação das espécies 
no passado ainda estariam atuando no 
presente. A questão da descendência 
entre as espécies remetia para um pro-
blema fundamental: como teria se ori-
ginado o primeiro ser vivo do planeta? 
Como os evolucionistas descartavam 
qualquer tipo de intervenção divina nos 
processos biológicos, supunham que o 
primeiro ser vivo tivesse aparecido por 
geração espontânea, através da combi-
nação de compostos químicos elemen-
tares. De acordo com aquele princípio, 
se esse processo de origem de micró-
bios ocorreu no passado, ele ainda con-
tinuaria a ocorrer no presente.
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Mas Pasteur tinha comprovado 
experimentalmente que a geração 
espontânea era um mito. O argumen-
to dos evolucionistas utilizava outro 
princípio retirado do darwinismo. Era 
praticamente impossível demonstrar 
experimentalmente a geração espon-
tânea, porque os micróbios assim 
formados seriam muito primitivos e 
estariam sendo constantemente eli-
minados pelos micróbios já evoluí-
dos, melhor adaptados às condições 
ambientais atuais. No entanto, alguns 
cientistas postulavam a existência 
desses micróbios gerados espontanea-
mente em ambientes onde não existis-
se competição, desde que estivessem 
intocados durante milhares de anos.

Em 1866, Ernest Haeckel apresen-
tava em seu livro Morfologia Geral 
dos Organismos uma descrição minu-
ciosa do que seriam esses micróbios. 
Eram um pouco mais simples do que 
uma ameba, mas não apresentavam a 
estrutura central, o núcleo, que lhe era 
característica. Seu protoplasma era ge-
latinoso e amorfo, possuindo algumas 
granulações. Haeckel chegou até a de-
signar um novo reino para abrigar es-
ses microrganismos mais simples que 
a ameba. Era o reino Monera. No ano 
seguinte, Thomas Huxley, que se nota-
bilizara pela defesa pública de Darwin, 
teve a ideia de procurar esses micró-
bios em amostras de lodo oceânico, 
que tinham sido recolhidas pelo navio 
Cyclops alguns anos antes. Como elas 
tinham sido cuidadosamente preserva-
das em álcool, Huxley presumiu que 
os seres vivos eventualmente presen-
tes nas amostras poderiam ainda ser 
encontrados em bom estado. Para seu 

espanto, muitos micróbios foram en-
contrados. Mas o que era realmente es-
pantoso era a notável semelhança com 
os desenhos proféticos de Haeckel. 
Em sua homenagem, ele os chamou de 
Bathybius haeckelli.

Nos anos seguintes, muitas pesqui-
sas foram desenvolvidas, comprovando 
a existência do micróbio numa série 
de lugares e criando toda uma termi-
nologia para designar as granulações 
citoplasmáticas. Nos mais importantes 
encontros científicos da época foram 
apresentados trabalhos sobre o Bathy-
bius, existindo relatos de sua ocorrên-
cia até em rochas do pré-cambriano do 
Canadá. Assim, além de ser o mais sim-
ples dos seres vivos, ele também seria o 
mais antigo. Em outras palavras, estava 
comprovada que a evolução tinha co-
meçado por esse organismo.

Embora sua ocorrência fosse ve-
rificada facilmente em amostras de 
lodo oceânico conservadas em álcool, 
ninguém tinha conseguido capturar o 
Bathybius vivo. Assim, não existiam 
informações sobre seu modo de vida, 
alimentação, reprodução, etc. Uma 
famosa expedição inglesa partiu, em 
1872, no navio Challenger, para explo-
rar o Atlântico, o Índico e o Pacífico, 
percorrendo locais em que já havia sido 
relatada a ocorrência do Bathybius.

Apesar de todo o esforço, nenhum 
micróbio foi encontrado no material 
fresco. No entanto, analisando-o de-
pois de adicionado o álcool, os natura-
listas de bordo ficaram simplesmente 
chocados. Com a adição do álcool, os 
tais “microrganismos” apareciam. O 
químico que fazia parte da tripulação 
analisou a composição do material e 
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constatou que se tratava simplesmen-
te de um composto de cálcio, que as-
sume estado coloidal na presença de 
álcool. Apesar de ter sido comunicada 
a descoberta do equívoco, numa reu-
nião científica muito prestigiada, ela 
não foi aceita por muitos pesquisa-
dores, entre eles Haeckel. Lenta e si-
lenciosamente, o Bathybius foi sendo 
esquecido. Posteriormente, o termo 
monera foi reabilitado, designando 
hoje o grupo das bactérias, seres vi-
vos de estrutura celular mais simples.

o que há por trás da história?

Qual a razão de se investirem tan-
tos recursos em pesquisas e até mesmo 
em expedições marítimas para estudar 
esse “microrganismo”? A resposta a 
questão não pode ser procurada fora 
do contexto do darwinismo e das re-
lações sociais nas quais ele emergiu. 
Na Inglaterra, o darwinismo teve uma 
importância muito grande, fornecendo 
elementos para a consolidação e jus-
tificação de práticas sociais particula-
res. A Igreja Anglicana, por exemplo, 
detinha todo o sistema educacional do 
país. Os professores das universida-
des, como Cambridge, onde Darwin 
estudou, eram todos ligados ao clero. 
A teologia era disciplina obrigatória.

O desenvolvimento do capitalis-
mo exigia, no entanto, um novo perfil 
educacional para o país. Interpreta-
ções da natureza de cunho científico, 
que entrassem em contradição com 
os ensinamentos religiosos praticados 
na época, interessavam muito à clas-
se burguesa que estava em ascensão. 
Para ela era importante convencer os 
ingleses de que o clero não tinha vo-

cação educacional. Enquanto se dis-
cutia à boca pequena se o Bathybius 
existia mesmo ou não, o parlamento 
inglês designava uma comissão para 
apresentar propostas de reformulação 
do ensino superior. Thomas Huxley 
fazia parte desta comissão.

O darwinismo oferecia ainda ou-
tra vantagem à burguesia além da sua 
utilidade anticlerical. Os organismos 
competiam por recursos sempre limi-
tados e, justamente por isso, evoluíam 
com o passar das gerações. Isso cons-
tituía um apelo muito forte: o binômio 
“escassez-evolução” poderia se trans-
formar em outro mais interessante: 
“miséria-progresso”. Na sociedade 
inglesa daquela época, os cidadãos 
viviam em condições muito precárias, 
principalmente os trabalhadores. Eles 
tinham sido atraídos do campo para 
as cidades. O sofrimento da miséria 
era anestesiado, em grande parte, pela 
ideia de progresso futuro. O conceito 
central do darwinismo, a competição, 
era muito útil à classe dominante, prin-
cipalmente quando contraposto à ideia 
de solidariedade. Com ele era possível 
enfrentar os movimentos paredistas 
sem derramamento de sangue.8

Pesquisas como a do Bathybius 
não tinham importância econômica di-
reta, muito menos com a ampliação do 
conhecimento, mas contribuíam para 
justificar práticas sociais de um gru-
po particular. Em outros países como 
a Itália e Alemanha, naquela mesma 
época, esses elementos anticlericais 
burgueses tinham também sua utilida-
de. Na França, por outro lado, a queda 
da Bastilha tinha tido um significado 
de ruptura muito grande em relação 
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ao sistema medieval. Logo no início 
do século 19, Napoleão tinha tomado 
para o estado as funções educacionais. 
Na época de Pasteur, o problema maior 
da burguesia francesa era conquistar a 
estabilidade política. O clero não atra-
palhava tanto quanto os anarquistas e 
os outros combatentes do estado bur-
guês. Não admira, portanto, o fato de 
Pasteur estar desenvolvendo pesquisas 
sobre a fermentação do vinho e produ-
ção de vacinas, enquanto os ingleses 
procuravam seu Bathybius.

Ao analisarmos esses fatos, pode-
mos tirar uma lição importante. Devi-
do à complexidade do fenômeno das 
origens, duas ou mais teorias antagô-
nicas podem explicar os mesmos fatos 
ocorridos na natureza, e a rejeição de 
uma ou outra pode estar ligada a inte-
resses que necessariamente não estão 
preocupados somente com a amplia-
ção dos horizontes do conhecimento 
ou com alguma aplicação econômica 
direta. A necessidade da burguesia em 
conquistar o espaço educacional para 
a ampliação dos seus interesses foi 
determinante para dar toda a força ao 
darwinismo e romper definitivamente 
com o poder eclesiástico.

na Contramão do desenvolvimento 
da CiênCia

A aceitação da teoria da evolução 
teve um efeito negativo sobre o desen-
volvimento de outra teoria biológica, 
o paradigma mendeliano da herança, 
cujos princípios não apresentavam 
certa relevância aos interesses da bur-
guesia naquele momento.

Mendel explicou seus resultados 
experimentais com ervilhas a partir 

das seguintes premissas: a) as carac-
terísticas hereditárias são condiciona-
das por pares de fatores hereditários 
(atualmente conhecidos como genes); 
b) plantas puras são portadoras de ape-
nas um tipo de fator, enquanto que as 
híbridas são portadoras de dois tipos 
(um dominante e outro recessivo); e 
c) cada gameta é portador de apenas 
um fator para cada característica.

Esse trabalho, considerado atual-
mente como um dos mais importantes 
no desenvolvimento da biologia mo-
derna, ficou relegado ao esquecimento 
por quase 40 anos entre os naturalistas 
do século 19, até que Hugo de Vries e 
Karl Correns, em 1900, se deram con-
ta de que Mendel já havia resolvido o 
problema que eles estavam investigan-
do.9 As razões pelas quais não se pres-
tou atenção a um trabalho tão rigoroso 
e inovador como experimentos sobre 
vegetais híbridos têm sido objeto de 
um longo debate entre historiadores 
e epistemólogos da biologia, gerando 
grande quantidade de trabalhos.

O trabalho de Mendel foi lido em 
algumas sessões da Sociedade de His-
tória Natural de Brünn, nos meses de 
fevereiro e março de 1865, e publicado 
nas atas da sociedade do ano seguin-
te, e distribuído para 134 instituições 
científicas10, incluindo universidades 
e duas prestigiosas sociedades ingle-
sas com sede em Londres, a Royal 
Society e a Linnean Society.11 Apesar 
de sua ampla divulgação, o trabalho 
de Mendel ficou relegado ao esqueci-
mento até o inicio do século 20.

Por que as importantes descober-
tas de Mendel não foram reconheci-
das por um longo período de tempo, 
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após seus estudos estarem completos 
e publicados? Na segunda metade do 
século 19, outras áreas da biologia ti-
veram seu desenvolvimento tais como 
a citologia, a sistemática e a própria 
evolução darwiniana. Mas o fenôme-
no da hereditariedade ainda era inter-
pretado de diversas maneiras.

O livro de Charles Darwin, Origem 
das Espécies, exerceu grande influên-
cia sobre os pesquisadores da época. 
Darwin deu continuidade a certos as-
pectos da evolução que não tinham sido 
tratados adequadamente e dividiu cada 
capítulo da Origem para formar outras 
obras. Sobre a origem da variação e 
sua consequente transmissão, Darwin 
produziu uma obra em dois volumes, 
The Variation of Animals and Plants 
Under Domestication [A Variação dos 
Animais e Plantas Domesticados], que 
teve sua primeira edição publicada em 
1968.12 No segundo volume, ele discu-
te as causas da variação e sua herança, 
apresentando a hipótese da pangênese.

De acordo com essa hipótese, to-
das as unidades do corpo contribuem 
para a formação do novo ser, ou seja, 
todas as partes do corpo produzem 
minúsculas partículas, as gêmulas, 
características daquelas partes. Essas 
gêmulas reúnem-se nos gametas e são 
transmitidas para as gerações seguin-
tes, sendo que algumas podem ficar 
dormentes e outras, apresentar certa 
predominância. Essa ideia fora ampla-
mente difundida até o final do século 
19, porém Darwin não foi o primeiro 
autor a descrevê-la, mas o primeiro a 
elaborar um mecanismo que explicas-
se a herança de caracteres adquiridos, 
baseado na ideia acima.

A hipótese da pangênese só pôde 
ser descartada, em 1892, quando Au-
gust Weismann expôs sua teoria do 
plasma germinativo que, não contem-
plando a herança dos caracteres ad-
quiridos até então aceita, apresentou 
fortes argumentos contrários.13

Após o descobrimento do trabalho 
de Mendel, o número de pesquisas nes-
sa área cresceu muito e, em 1915, Bate-
son publicou um livro de 400 páginas, 
intitulado Princípios Mendelianos da 
Hereditariedade, no qual ele enumera 
uma vasta quantidade de pesquisas re-
alizadas desde 1900.14 Por outro lado, 
o evolucionismo darwiniano começou 
a entrar em declínio até a década de 
1930, quando passou por um recrudes-
cimento. A ênfase dada à hipótese da 
pangênese que explicava parcialmente 
os fatos, e aceita por aqueles que espo-
savam a ideia lamarquista da herança 
dos caracteres adquiridos, entre eles o 
próprio Darwin, pode ser considerado 
como um dos fatores que contribuí-
ram para que os pesquisadores da épo-
ca não reconhecessem o trabalho de 
Mendel como sendo mais consistente 
com os fatos observados em relação à 
variação das espécies.15

ConClusão

A partir das considerações acima, 
podemos concluir que o surgimento da 
vida na Terra, devido à sua natureza 
histórica e não reproduzível, não pode 
ser explicado por apenas uma narrati-
va. Durante muito tempo, a cosmovi-
são bíblica era amplamente aceita, mas 
a partir de meados do século 19, com o 
surgimento do darwinismo, esse qua-
dro mudou drasticamente.
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A teoria da evolução, apesar de 
não explicar o surgimento da vida, 
teve a sua aceitação nos meios aca-
dêmicos, não só pelas ideias errôneas 
defendidas pela igreja, mas também 
por servir aos interesses da burgue-
sia que ansiava por espaço nas ins-
tituições de ensino. Além disso, a 
atenção que foi dada à teoria da evo-
lução, na segunda metade do século 
19, prejudicou o desenvolvimento 
da ciência, ao desviar a atenção da 
maioria dos pesquisadores de uma 
rota que levaria ao estabelecimento 
mais rápido do paradigma mendelia-
no da herança.

A partir de uma compreensão his-
tórica fundamentada no ensino bíblico 
do grande conflito, podemos compre-
ender esses fatos como uma derivação 
da luta sobrenatural entre Cristo e Sata-
nás. Cada um exercendo sua influência 
de maneira imperceptível, procurando 
atingir seus objetivos na história que ca-
minha para seu clímax escatológico. É 
importante notar a relação desse perío-
do histórico com a pregação da tríplice 
mensagem angélica de Apocalipse 14, 
conclamando todos os homens a adora-
rem o Criador, pois é chegada a hora do 
seu juízo. Esse período marca também o 
surgimento do movimento adventista.
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