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resuMO: Em 2009, os adeptos da teo-
ria evolucionista comemoraram o bi-
centenário de Charles Darwin e os 150 
anos da publicação de seu livro A Ori-
gem das Espécies. No Brasil, parte da 
celebração foi destinada à divulgação 
da obra A Grande História da Evolu-
ção, de autoria do zoólogo inglês Ri-
chard Dawkins. O presente artigo faz 
uma análise crítica desse livro, apon-
tando 14 debilidades em sua argu-
mentação. O autor também se ocupa 
de algumas questões relevantes para 
o debate sobre as origens no livro de 
Dawkins, tais como o surgimento dos 
seres humanos, os fósseis gigantes, os 
elos intermediários, o DNA fóssil e a 
origem das células e do genoma.

abstraCt: In 2009, the advocates of 
the evolutionist theory celebrated the 
two hundred years of Charles Darwin´s 
birth and the one hundred and fifty 
years of his book The Origin of Spe-
cies. In Brazil, part of this celebration 
was dedicated to promoting the book 
The Great History of Evolution, by 
English zoologist Richard Dawkins. 
This article aims at analyzing criti-
cally that book, highlighting 14 we-
aknesses in his reasoning. The article 
deals also with some relevant issues 
concerning the debate about the ori-
gins as found in Dawkins’ book, such 
as the appearance of human beings, 
the gigantic fossils, the intermediary 

links, the fossil DNA, the origin of 
cells and of the genome.

intrOduçãO

A questão das origens, em seus di-
versos ângulos, está cada vez mais des-
tacada na mídia, nos círculos científicos, 
nas salas de aulas e entre os religiosos. 
A origem do cosmo, dos sistemas pla-
netários, da vida, das espécies e dos se-
res humanos, e o que ocorrerá no futuro 
inquietam e desafiam a todos.

Vislumbramos uma crescente am-
pliação dessa discussão; devemos es-
tar alertas à sua importância e prepa-
rados para esse bom desafio. O ponto 
principal da discussão estará voltado 
para as origens: a adoração ao Criador, 
num momento especial da história, de 
acordo com a visão bíblica: “Adorai 
aquele que fez o céu, a terra, o mar e 
as fontes das águas” (Ap 14:7).

Essas palavras são um eco de Gê-
nesis, “no princípio criou Deus os céus 
e a terra” (Gn 1:1), a criação dos sis-
temas planetários e da vida na Terra. 
Isso é repetido em Êxodo: “Lembra-
te do dia do sábado para o santificar... 
porque, em seis dias, fez o Senhor os 
céus, a terra e o mar” (Êx 20:8 e 11).

Há mais duas palavras, “fontes 
das águas”, que também estão em 
Gênesis: “no ano seiscentos da vida 
de Noé... romperam-se todas as fon-
tes do grande abismo, e as comportas 
do céu se abriram” (Gn 7:11).



90 / Parousia - 1º semestre de 2010

O tempo descrito pelo Apocalipse 
será de oposição ao Criador, assumin-
do diferentes formas, como o ateísmo, 
o evolucionismo e um cristianismo que 
imagina que a informação bíblica não é 
histórica nem inspirada por Deus, mas 
um conjunto de mitos ultrapassados.

a atualidade da questãO   
das Origens

Há um século e meio, boa parte 
do mundo cristão aceitava a ideia de 
que Deus, o eterno e poderoso Cria-
dor, criou os seres vivos, os seres 
humanos perfeitos e semelhantes a 
Ele. Depois surgiu o mal, conforme 
o relato bíblico.

Apesar de Adão, Eva e seus descen-
dentes não terem mais acesso ao fruto 
da árvore da vida, os seres humanos 
eram vigorosos, longevos, inteligentís-
simos e saudáveis, comparados à gera-
ção atual eles eram gigantes (Gn 6:4).

Ocorreu então o dilúvio univer-
sal, quando oito pessoas se salvaram 
numa arca e daí originaram a huma-
nidade atual.

Uma recente pesquisa realizada no 
Brasil mostrou que 25% da população 
acreditam no relato bíblico, 59% cre-
em que Deus iniciou o processo evo-
lutivo originando os seres humanos. 
E 8% são ateus, os quais não aceitam 
o Criador, mas que todo o processo 
foi por acaso e por seleção natural, 
surgindo no final os seres humanos.1

Após um século de ensino obri-
gatório e único do evolucionismo, é 
impressionante que apenas 8% dos 
brasileiros sejam ateus. Um fracasso!

O jornal Folha de S. Paulo re-
servou uma página inteira para di-

versos artigos, como, por exemplo, 
de autoria de Michelson Borges e 
outro de Eduardo Cruz, com o es-
tranho título “Associar ciência e 
ateísmo só traz prejuízos”. Cruz diz 
que a “comunidade acadêmica viu 
crescer o número de adeptos de um 
criacionismo recente”.2

Depois da publicação do livro A 
Origem das Espécies, em 1859, por 
Charles Darwin, o conceito bíblico foi 
atacado e o evolucionismo assumiu as 
cátedras, foi aceito pelo mundo cientí-
fico em geral e apoiado pela mídia.

De modo sintético, nesse novo 
conceito, o darwinismo, a vida na Ter-
ra originou-se há aproximadamente 
4 bilhões de anos, casualmente e por 
processos naturais, dando origem a se-
res minúsculos, unicelulares e capazes 
de se reproduzir. Após um lentíssimo 
processo, por ação da seleção natural, 
a vida foi se modificando, surgiram 
células com núcleos e gradativamen-
te se tornaram mais complexas. Em 
um determinado momento, os peixes 
com nadadeiras ossificadas (lobadas) 
iniciaram a vida terrestre, desenvolve-
ram quatro patas e, consequentemente, 
originaram os mamíferos, os símios e 
finalmente os seres humanos.

Para comemorar os 200 anos do 
nascimento de Darwin e os 150 da pu-
blicação de seu livro, a partir de 2007, 
foi preparada uma promoção mundial 
em honra a esse autor e ao evolucio-
nismo com grande ênfase, culminando 
em 2009 com o “Global Celebration” 
(Celebração Global). O slogan come-
morativo foi “Spread the Word” (Es-
palhem a Palavra) de Darwin, palavras 
de ordem nitidamente evangélicas.



o desafio das origens / 91

Como parte dessa pregação, em 
junho de 2009, na cidade de Para-
ti, RJ, foi lançado em português o 
livro A Grande História da Evolu-
ção, de Richard Dawkins, o mais 
destacado defensor do evolucionis-
mo nos dias de hoje. É um livro vo-
lumoso de 760 páginas, exaltando 
amplamente a teoria evolucionista 
e atacando o criacionismo.3

Nesse livro, Dawkins apresenta 
algumas debilidades que, de modo re-
sumido, mencionamos:

1. O livro é apresentado na forma 
de 55 contos. Mas apresenta apenas 
16 contos com fósseis (29%), são frá-
geis como elos de transição;

2. Suas ideias imaginárias são con-
fundidas com fatos demonstrados;

3. Reduz a importância dos fósseis 
na montagem da história evolutiva; 

4. Toma a fauna e a flora atual, 
colocando-as como se fossem ances-
trais, e numa arbitrária e imaginária 
relação de parentesco;

5. Valoriza coincidências mole-
culares similares em certos animais 
e toma detalhes secundários para 
conectar espécies;

6. Imagina que a “árvore da vida”, 
a partir de um ancestral comum é 
sólida, desconhecendo a crise que a 
ideia enfrenta;

7. Confia em fósseis tidos como 
humanos, que já foram abandonados.

8. Apresenta um ufanismo exagera-
do em ideias já descartadas e arrogância 
desmedida que obscurece sua visão;

9. Vários de seus argumentos são 
simplórios e ingênuos;

10. Faz comparações que induzem 

ao erro. Quando o argumento começa 
a perder força, apela para uma com-
paração fora do contexto;

11. Usa em demasia o raciocínio 
circular. Se um ser vivo, aparelho ou 
sistema existe hoje, é prova de que 
efetivamente evoluiu; 

12. Usa constantemente o argu-
mento da “Credulidade Ateísta Natu-
ral e Imaginária”, onde o acaso cego, 
falta de plano, design ou propósito 
são os responsáveis pela ordem, inte-
ligência e beleza da natureza;

13. Imagina que o design na natu-
reza é ilusão, apesar de que só é pos-
sível fazer ciência experimental onde 
há causa e efeito. O caos impediria o 
conhecimento científico;

14. Valoriza a ideia ultrapassada 
de que a maior parte do genoma é 
lixo inútil.

Faremos uma análise crítica e 
comparada desse livro, tendo em 
vista sua atualização e argumentação 
mais recente do darwinismo.

O livro apresenta a história evo-
lutiva da vida a partir do presente e 
recuando para o passado, até chegar 
ao primeiro ser com vida, o último 
ancestral comum. Faremos, porém, o 
caminho inverso.

Dawkins dedica mais de 200 pá-
ginas de seu livro para tentar expli-
car a possível relação de afinidade 
genética entre seres humanos e ma-
cacos. Neste e nos demais tópicos 
apresentaremos de forma compacta 
a visão criacionista e a evolucionista 
atualizada de Dawkins, comparando 
os possíveis indícios ou evidências 
de sua corroboração. 
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a OrigeM dOs seres huManOs

Temos evidências do relato bíbli-
co do Gênesis quanto à origem e his-
tória humana inicial? Muito pouco. 
As informações do mundo antedi-
luviano são escassas. Até agora não 
foram encontrados os gigantes men-
cionados em Gênesis, “havia gigan-
tes naquele tempo” (6:4). 

Dois livros clássicos sobre a situa-
ção da Terra neste período são The Ge-
nesis Flood, de Whitcomb e Morris, e 
The World that Perished de Whitcomb. 

Entre as informações, podemos 
destacar um cálculo da possível po-
pulação antediluviana, que poderia 
ter variado entre 258 milhões e 1 bi-
lhão de pessoas.4

A escritora Ellen G. White, nos li-
vros Patriarcas e Profetas e Spiritual 
Gifts fala sobre o tema, mostrando que 
os fósseis humanos gigantes foram se-
pultados e são uma prova do dilúvio.

A obra História Secreta da Raça 
Humana apresenta artefatos humanos, 
como objetos de cozinha, correntes 
de ouro e esferas metálicas, extraídos 
de sítios fósseis, abrangendo períodos 
geológicos diversos em praticamente 
toda a coluna geológica.5

Outra informação que fortalece a 
visão bíblica é dada por fósseis hu-
manos pós-diluvianos antigos. Dedu-
zimos isso, pois muitos deles foram 
descobertos em cavernas ou locais 
posteriores ao dilúvio.

Fóssil humano do Neandertal – 
descoberto em 1856.

Foi utilizado desde o tempo de Da-
rwin, sendo encontrado três anos antes 
da publicação de seu livro. Imaginaram 

que era abrutalhado, bestial e um elo de 
transição entre macaco e homem. 

“Provavelmente influenciados por ideias 
pré-concebidas [leia-se evolucionistas de 
Darwin]... Boule sugeriu que o homem 
de Neandertal era bestial e simiesco, não 
podia estender as pernas, possuía cabeça 
inclinada para frente porque sua espinha 
evitava a postura ereta... esta imagem si-
miesca persistiu por muito tempo”.6

Novas descobertas das últimas dé-
cadas indicam que os neandertais cui-
davam das crianças, tocavam flauta, 
apreciavam as flores, sepultavam seus 
mortos, cultivam plantas medicinais e 
fabricavam tecidos.

Recentemente foi completada a 
montagem cuidadosa de seu esquele-
to, evidenciando que era atarracado e 
sua capacidade craniana maior (1.600 
cm3) do que os humanos atuais (1.500 
cm3). Isso fortalece a visão criacionis-
ta, pois como descendemos de gigan-
tes, os descendentes de Noé deveriam 
ser mais altos que os homens atuais.

Ao mesmo tempo, traz um proble-
ma a mais para a evolução, pois deve-
riam ter cérebros inferiores aos nos-
sos. O DNA do Neandertal é 99,5%  
semelhante ao homem atual.7

Fóssil Humano Francês (Cro-
Magnon) – descoberto em 1868.

Esse era um artista consagrado e 
suas pinturas no interior de cavernas 
francesas eram lindas obras de arte. 
Eram altos, com 1,80m de altura e capa-
cidade craniana de 1.600 a 1.700 cm3!

Carl Zimmer, depois de usar o ta-
manho crescente do cérebro humano 
em dois gráficos cuidadosamente ela-
borados8 como prova da cadeia evolu-
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tiva, atesta que o cérebro do Neander-
tal (e do Cro-Magnon) eram maiores, 
contradizendo sua argumentação ante-
rior. Diante disso, “suspeita” que suas 
mentes não funcionavam como as nos-
sas; eram estúpidos e inferiores.9

Fóssil Humano Etíope – desco-
berto em 2003.

Foram encontrados três crânios, na 
aldeia de Herto, e foi considerado o ho-
mem moderno mais antigo, recebendo 
o nome de Homo sapiens idaltu. Sua 
estatura é maior que o homem atual e 
sua capacidade craniana ligeiramente 
superior ao homem moderno.10

Os demais fósseis do gênero Homo 
(Homo heidelbergensis, Homo erectus, 
Homo ergaster e Homo floresiensis) 
necessitam de estudos mais acurados e 
apresentam problemas para incluí-los 
como realmente humanos.

Fósseis de macacos tidos como 
elos intermediários estão em cri-
se. Isso fortalece novamente a visão 
criacionista. A notícia mais recente 
sobre o assunto é da equipe liderada 
por Svante Paabo, do Instituto Max 
Planck da Alemanha e de Harvard, 
publicados na revista Science. As 
conclusões são: 1% a 4% do DNA 
dos humanos foi herdado dos Nean-
dertais, após sequenciar 60% do ge-
noma de ossos de Neandertais fósseis 
de Viadija, Croácia. O seu cérebro é 
10% maior do que o nosso.11

a OrigeM huMana    
evOluCiOnista de dawkins

Os fósseis humanos são os mais 
bem estudados dentre todos os já 
descobertos. Por isso, eles ocupam 

um grande espaço na parte inicial do 
livro de Dawkins.

Ele argumenta que com o Cro-
magnon pode ter originado a lin-
guagem, “uma mudança súbita”, re-
pentinamente. “A gramática também 
surgiu subitamente”, afirma. Essas 
declarações são muito estranhas, por-
que em todo o livro Dawkins sempre 
lembra que os processos evolutivos 
são lentíssimos.

O primeiro ser humano surgiu 
em “algum momento entre 50 mil a 
100 mil anos”, e “provavelmente foi 
asiático”, não africano, como foi de-
fendido até a pouco. O autor também 
afirma que logo depois da 1ª edição 
do seu livro, a revista Nature publi-
cou um artigo, aventando que o ser 
humano surgiu há apenas 3,5 mil 
anos!12 Com isso, Dawkins perdeu 
credibilidade. Já para os que aceitam 
o registro bíblico, é necessário acres-
centar mil anos. 

Para Dawkins, a “enfacelização é 
decrescente”,13 conforme é retrocedi-
do no tempo evolutivo. O Homo ha-
bilis, “com o cérebro beirando a bar-
reira dos 750 cc, atravessou a rubicão 
e são humanos”.14

Mas J. Lewis demonstrou que o 
pé dele era arbóreo, adaptado a vi-
das nas árvores e a mão era bem si-
miesca, própria para se pendurar em 
galhos de árvores.15 

Em 1999, conclui-se que o Homo 
habilis não preenchia os critérios mí-
nimos da definição morfológica do gê-
nero Homo. Passou, então, a ser consi-
derado Australopithecus habilis.16

Na base dessa proposta está o Ar-
dipithecus ramidus, com capacidade 
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craniana de 410 cm3. Ele foi desco-
berto em 1994, porém, só foi encon-
trado alguns dentes e fragmentos ós-
seos de um braço. 

Dawkins imaginou que “era mais 
semelhante aos chimpanzés do que 
com qualquer um dos humanos”.17 
“O Ardipithecus poderia ser ancestral 
dos chimpanzés modernos”.18

Em 2009, foi noticiada a desco-
berta de uma fêmea mais comple-
ta com o crânio, membros, pelve e 
alguns ossos. Mas não é ancestral 
de humanos nem de chimpanzés. 
Movimentavam-se em árvores: ma-
caca, inquestionavelmente.

Na revista Ciência Hoje, o título 
era “Ardi, nossa avó”. Novamente 
Dawkins é desmentido.19 Enviamos 
uma carta para a revista publica-
da em março de 2010, com o título 
“Confusão Mental”:

A nota Ardi, nossa avó’ é esclarecedora 
de como estamos perdidos nessa história 
imaginária da evolução humana. O arti-
go desmente o título. Não é nossa avó, 
nem prima; é macaca... desmente outra 
ideia imaginária de que andando no solo 
nos tornamos bípedes... 
Que fragilidade... Diante dessa confusão 
mental, como ficam os cientistas? Seja-
mos honestos: isso produz ensino enga-
noso e confusão entre os estudantes. O 
modelo evolucionista está em crise. Po-
bres professores de biologia!20

Em 2010, surge “novo fóssil, que 
pode ser ancestral do homem”. Foi de-
signado Australopithecus sediba. Note 
os termos “pode ser”, depois “não há 
consenso”, seria uma “espécie transitó-
ria”. Tinha braços longos e cabeça pe-
quena com caixa craniana de 420 cm3.21

No mesmo dia, a Folha de S. Pau-
lo já o colocou de “pai” do gênero hu-
mano no título, mas o texto desmente 
o mesmo. “Não está claro que tenha 
qualquer razão especial de ser consi-
derado ancestral do Homo”, e é “uma 
espécie tardia demais para ser ances-
tral do gênero Homo”.22 

Em artigo já publicado, mostra-
mos detalhes dessa enorme confusão, 
que aumenta a cada novo achado. 
Durante os últimos 150 anos ficamos 
perdendo tempo indo atrás de ances-
trais e elos que nunca existiram.23

Outros fósseis conhecidos, como 
Australopithecus, Paranthropus, Zin-
janthropus, são todos macacos e não 
elos entre eles e os humanos. Mas há 
outro problema. Mary Leakey sugeriu 
a “possibilidade de que o Australopi-
thecus robustus e o Australopithecus 
africanus representem o macho e a fê-
mea de uma mesma espécie”.24

Isso leva a ampliar ainda mais a ár-
vore evolutiva humana, porque os ma-
chos, com crista sagital óssea no crâ-
nio, podem ter sido classificados como 
espécie mais antiga, e as fêmeas, com 
traços mais suaves, mais evoluídos. 
Mas ambos são da mesma espécie.

Foi o que aconteceu com o fós-
sil do Sahelanthropus Tchadensis 
(Toumai) descoberto em 2002 e con-
siderado um ancestral dos humanos. 
Menos de 48 horas depois foi contes-
tado por “Brigitte Senut, do Museu 
de História Natural de Paris, que dis-
se... ‘Toumai é uma fêmea de gorila 
(fóssil)’”.25   Não é elo intermediário 
entre homem e macaco.

Assim, as linhas evolutivas 
humanas propostas pelos darwi-
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nistas estão sob suspeita grave, e 
Dawkins perdeu credibilidade por 
suas declarações imaginárias sobre 
o Ardipithecus.

 Mas ele é insistente. Entre os con-
tos de seu livro, há o de uma salaman-
dra da Califórnia. A espécie Ensantina 
klauberi tem manchas amarelas e pre-
tas e estão no lado oriental. A outra, 
Ensantina eschscholtzii, sem manchas 
na pele, no extremo ocidental. Entre 
os dois extremos, elas se cruzam. É 
chamada de espécie em anel. O erro 
de Dawkins é insistir que são duas 
espécies, quando na verdade são duas 
variedades da mesma espécie.

Então, ele apresenta sua ideia ima-
ginária: “Suponhamos que nós huma-
nos e chimpanzés somos uma espécie 
em anel, e todos os intermediários esta-
rem mortos. Podemos confortavelmen-
te imaginar, com grande facilidade.”26

Dawkins, um zoólogo, está deli-
beradamente confundindo, imaginan-
do “com grande facilidade” que duas 
espécies completamente distintas, ho-
mens e chimpanzés, se diferenciam 
apenas por manchas na pele. 

“As pessoas e os chimpanzés sem 
dúvida estão ligados por uma cadeia 
contínua de intermediários e por um 
ancestral comum”.27

Note claramente a intenção en-
ganosa. Primeiro ele diz “suponha-
mos”, “imagine”, e agora afirma 
que “sem dúvida”. Dissemos que 
o ensino é enganoso, porém é mais 
do que isso. Algo estranho deve se 
passar na visão e na cabeça de Da-
wkins, e ele deveria procurar um 
oftalmologista e também um psi-
quiatra. Está delirando.

CatástrOfes

Já mencionamos no início deste 
artigo sobre a grande catástrofe do 
dilúvio de amplidão universal. Foi o 
maior desastre, que transtornou e des-
figurou este planeta, foi de caráter so-
brenatural. Seres humanos gigantes, 
animais e vegetais na base de milhões 
de toneladas morreram afogados pela 
água e um mar de lama os cobriu. 

Os fósseis desses seres são evidên-
cias poderosas e é preciso continuar a 
pesquisar nossos ancestrais humanos 
gigantes, que será o maior achado pa-
leontológico de todos os tempos.

O dilúvio foi um conjunto de catás-
trofes superpostas e concomitantes. A 
crosta terrestre explodiu, lançando pe-
dras e água. Provavelmente meteoritos 
influíram no processo, gerando tsuna-
mis gigantescos, invadindo e destruin-
do. Do céu as águas jorravam como ca-
taratas, produzindo torrentes de água e 
lama. O terror era indescritível. 

Naquele tempo não havia ocorrido 
a formação de cadeias de montanhas 
com as temos hoje, portanto, as coli-
nas eram suaves e gradativamente so-
braram ilhas isoladas. Até que tudo foi 
coberto pelas águas. Todos os animais 
terrestres e todas as aves que estavam 
fora da arca pereceram.

Foi a maior catástrofe humana. Po-
dem ter morrido um bilhão de pessoas. 
Até hoje esse evento é lembrado todos 
os anos, no dia 2 de novembro, cujas 
raízes estão relembrando essa desgraça 
humana. Mais detalhes na referência.28

A escritora Ellen G. White se expres-
sou desta forma sobre os acontecimentos 
que ocorreram no final do dilúvio:
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Começando a água a baixar, as colinas e 
montanhas ficaram rodeadas de um mar 
vasto, túrbido. Todos os lugares estavam 
juncados de corpos mortos de homens e 
animais...
Um vento violento [Deus] fez soprar com 
o fim de enxugar as águas, removendo-os 
com grande força, levando mesmo em al-
guns casos os cumes das montanhas, amon-
toando árvores, pedras e terra em cima dos 
corpos mortos de homens e animais.29

Darwin imaginava um uniformismo 
(ou uniformitarianismo), que era a regra. 
Afirmou que “nenhum cataclismo de-
vastou de uma só vez a Terra inteira”.30

No pensamento evolutivo, é essen-
cial que os eventos climáticos e geoló-
gicos sejam como nos dias atuais, sua-
ves e brandos, não produzindo fósseis, 
ou seriam raríssimos e incompletos; 
tudo é lentíssimo, uniforme; precisam 
de milhões de anos.

“Como as espécies surgem e desa-
parecem em virtude de causas de ação 
lenta que ainda são atuantes, e não a 
miraculosos atos de criação, ou a ter-
ríveis catástrofes.”31

Mas em seu livro, Dawkins sur-
preende escrevendo sobre a grande 
catástrofe do Cretáceo, há 65 milhões 
de anos. Agrupa vários fenômenos ge-
ológicos catastróficos globais: intensa 
atividade vulcânica, meteorito gigante, 
provocando tsunamis de 150 metros de 
altura, afogando tudo o que encontrava 
pela frente e terremoto mil vezes mais 
poderoso que os atuais... Foi a grande 
responsável pela morte dos dinossau-
ros. Metade das espécies pereceram, 
especialmente marinhas.32

Mas a maior extinção ocorreu an-
tes, no Permiano há 250 milhões de 
anos, onde 95% de todas as espécies 

se extinguiram pela queda de um co-
meta ainda maior. Essa foi a mãe de 
todas as extinções.33

Se foi a pior, com quase o dobro 
da potência, podemos deduzir que os 
fenômenos geológicos também foram 
muito mais letais. É muito estranho a 
mudança de posição. Note que 95% é 
praticamente universal.

Mas há mais outra catástrofe men-
cionada por Dawkins, que teria ocor-
rido há 70 mil anos. Os geneticistas 
sabem que os seres humanos possuem 
grande uniformidade genética, pois

passaram por um gargalo genético não 
muito tempo atrás. A população ficou 
reduzida a um pequeno número, beirou 
a extinção, mas recobrou-se por um triz. 
Há indícios de um tremendo gargalo – 
talvez uma queda da população para 15 
mil pessoas há 70 mil anos, causada por 
um inverno vulcânico... Como os filhos 
de Noé do mito, nós descendemos dessa 
diminuta população, e é por isso que so-
mos tão genéticamente uniformes.34

É impressionante como o uniformis-
mo perdeu terreno e significado. Assim, 
a grande catástrofe do dilúvio universal, 
evento bíblico ridicularizado e conside-
rado como lenda e mito, está voltando ao 
cenário científico e ganhará relevância, 
pois as evidências estão apontando para 
a grande catástrofe. Sinal dos tempos!

fósseis gigantes

Na visão criacionista, os seres vivos 
foram criados adultos, completos, fun-
cionais, maiores e mais vigorosos que 
as respectivas espécies atuais. Com os 
seres humanos foi o mesmo. Todas as 
espécies básicas tinham seus genomas 
perfeitos e após o mal ser introduzido, 
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um processo de degeneração se insta-
lou. Mas o clima era estável e muito 
melhor que o atual, não havendo tor-
mentas e nem sequer chuva. 

Dawkins dá inúmeros exemplos 
de fósseis gigantes, não percebendo 
as implicações. 

“As capivaras modernas ficam mi-
núsculas se comparadas aos vários ro-
edores sul-americanos gigantes que se 
extinguiram recentemente. A capivara 
gigante (fóssil) Protohydrochoerus, era 
do tamanho de um jumento”.35 “O Car-
charadon megalodon (tubarão fóssil) é 
três vezes maior do que o grande tubarão 
branco (atual e da mesma espécie)”.36 
“Também existiram escorpiões gigan-
tes no Paleozóico com um metro”.37 

“Libélulas com envergadura de até 70 
cm floresceram no Carbonífero”.38 As 
atuais tem apenas 15 centímetros.

No caso dos humanos, os evolu-
cionistas sempre apresentam o au-
mento do volume cerebral como es-
sencial para o surgimento dos seres 
humanos inteligentes. “Encefalização 
decrescente, conforme retrocedemos 
no tempo evolutivo”.39

Só que o Neandertal foge do padrão 
esperado. Seu volume é 10% maior que 
o homem atual. Dawkins afirma que 
“tinham um cérebro tão grande quan-
to o nosso ou até maior”.40 Ou seja, ao 
contrario do que se esperava.

“Nossa história aparentemente 
arrumadinha [dos ancestrais]... está 
muito sujeito a discordâncias e revi-
são, e que é preciso fazer novas pes-
quisas... nada garante que o nosso 
quadro atual se mantenha.”41

Observe que Dawkins não garan-
te o que escreveu e está preocupado. 

No futuro poderemos ter surpresas. 
Assim, vegetais, animais apresentam 
evidências claríssimas que ao surgi-
rem eram maiores que as espécies 
congêneres atuais, desmentindo tanto 
Darwin como Dawkins. Uma com-
paração entre animais atuais com os 
respectivos fósseis, confirmando que 
são parecidos e em geral maiores, en-
contra-se na magnífica coleção “Atlas 
of Creation” do criacionista islâmico 
Harun Yahya.42 São sete volumes, cada 
um pesando quase 6 quilos, em papel 
couché, impresso em quadricomia. 

Os fósseis verdadeiramente hu-
manos encontrados até agora (Nean-
dertal, Cro-magnon e Idaltu), tinham 
cérebros maiores que o homem mo-
derno. Isto aponta para ancestrais 
humanos gigantes com capacidade 
cerebral superior a esses fósseis. São 
os gigantes antediluvianos de gênesis, 
com estatura bem acima dos maiores 
homens atuais, bem mais de 2,50 m 
e capacidade craniana com aproxima-
damente 2 mil cm3. (Gn 6:4).

“Nos dias de Noé, homens, ani-
mais e árvores, muitas vezes maiores 
do que os que hoje existem, foram se-
pultados, e assim conservados, como 
prova, para as gerações posteriores, 
de que os antediluvianos pereceram 
por um dilúvio.”43

Até agora não foram encontrados 
fósseis humanos antediluvianos gi-
gantes. Esse é um ponto débil do cria-
cionismo. Aguardemos as novas des-
cobertas paleontológicas. Como bons 
detetives, devemos procurá-los.44 Isa-
ac Asimov declarou que o tamanho 
dos fósseis é um mistério e pergunta: 
“a vida estaria se degenerando?”.45
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COMparaçãO geral entre fósseis e 
espéCies siMilares atuais

Hoje as espécies existentes são, 
em geral, menores que os equivalen-
tes fósseis, tendo apenas 35% ou 40% 
de seu tamanho, corroborando a hipó-
tese criacionista. Para mais detalhes 
verifique a referência.46

dna fóssil

Para os criacionistas, a vida na Terra 
existe há poucos milhares de anos. As-
sim, qualquer animal ou vegetal que foi 
sepultado por um dilúvio universal e não 
foi mineralizado (petrificado totalmen-
te), está num local onde ossos, dentes ou 
tecidos moles foram bem conservados e 
é possível sim analisar o seu DNA.

Além disso, o âmbar fóssil po-
derá trazer boas surpresas quanto 

à análise do DNA fóssil, especial-
mente de insetos e pequenos ani-
mais e plantas. Para mais detalhes, 
veja a referência.47

Dawkins imagina que os fósseis 
têm realmente milhões de anos e é 
praticamente impossível encontrar 
ossos e dentes não mineralizados que 
estariam petrificados, e muito menos 
tecidos moles ou DNA. Portanto, se 
começarem a aparecer fósseis com 
essas características, estarão corrobo-
rando a história bíblica, pois aponta-
rão que não possuem milhões de anos, 
mas milhares. 

“Cabe repetir que as próprias mo-
léculas de DNA de animais mortos há 
muito tempo não são preservadas”.48
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“Depois que um organismo mor-
re, o DNA do seu corpo, não sobre-
vive por mais do que alguns anos e 
apenas dias no caso de alguns teci-
dos moles. A fossilização também 
não preserva o DNA. Nem mesmo o 
congelamento profundo preserva por 
muito tempo o DNA”.49

Uma descoberta inesperada que 
contradiz estas afirmações foi encontra-
da em tecidos moles e elásticos, vasos 
sanguíneos, além de ossos de Tyranos-
saurus Rex nos EUA. A equipe da Dra. 
Mary Schweitzer identificou que essas 
estruturas são idênticas às atuais.50

Se há tecidos que não se tenham 
fossilizado, então potencialmente po-
demos extrair o seu DNA. Esses di-
nossauros teriam quase 70 milhões de 
anos e seria “impossível” encontrar 
esses tecidos moles e “jamais” o DNA 
fóssil poderia ser analisado. Está con-
testando Dawkins.

a OrigeM de órgãOs e aparelhOs

Para os criacionistas, cada célula 
e “simples” bactéria são, em realida-
de, altamente complexas e possuem 
mecanismos metabólicos (químicos) 
que apontam para uma mente inteli-
gente, um Criador.

Algumas bactérias têm um prolon-
gamento em seu corpo chamado de fla-
gelo (parecido com um longo cílio). Para 
movimentá-lo no meio líquido, possui 
um minúsculo motor com uma roda. 

Dawkins imagina que os criacio-
nistas evocam o sobrenatural toda vez 
que não conseguem descobrir a causa 
e cita o motor flagelar. Seria o Deus 
das lacunas e chama isto de “Argu-
mento da Incredulidade Pessoal”.

É um hight-tech (micromotor) de 
primeira linha e altamente complexo. 
Não pode ter se originado aos pedaços 
e mostra que um Deus inteligente alta-
mente qualificado o projetou e depois 
o criou. Tais pessoas são incrédulas 
de que naturalmente e por acaso tenha 
surgido essa miniatura de motor. 

Mas Dawkins, um ateu, não perce-
be que usa o argumento oposto, o da 
“Credulidade Ateísta Natural e Ima-
ginária”. Ele acredita fortemente que 
“as bactérias desenvolveram a roda”, 
graças a um processo lentíssimo, du-
rante milhares ou milhões de anos. 
Isso por um acaso cego, sem nenhum 
objetivo, projeto, design. O micromo-
tor é uma ilusão de design ou inteli-
gência, que surgiu por acasos cegos 
e por felicidade e milagres sucessivos 
porque as bactérias resolveram inven-
tar um micromotor e uma roda. Em 
sua mente imaginária “acredita que 
isso é possível”, com certeza.

Tenta, então, explicar: porque 
grandes animais, como o cavalo, não 
têm rodas? Afirma que é “por causa 
da necessidade prévia de estradas, 
seja porque o problema do enovela-
mento dos vasos sanguíneos nunca 
poderia ser sanado, ou ainda porque 
os elos intermediários de uma solução 
final nunca prestariam para nada”.51

A primeira explicação é hilarian-
te. Se no passado houvesse estradas, 
os cavalos teriam rodas. Isso é La-
marckismo falso e barato. O enove-
lamento de vasos sanguíneos é um 
problema e tanto, mas Dawkins inte-
ligentemente percebe que os elos in-
termediários, dando mil passos para 
formar uma roda, “nunca prestariam 
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para nada”. Com isso, ele acaba de 
contradizer o próprio argumento, o 
qual pode ser aplicado em qualquer 
nova estrutura, órgão ou aparelho. As 
fases intermediárias são elos inúteis 
e não prestam para nada. Coloca em 
ação sua “Credulidade Ateísta Natu-
ral e Imaginária” e passa a ter certeza 
que realmente há milhões de elos que 
nunca foram encontrados.

O Deus eterno, poderoso e in-
teligente, pode fabricar um motor 
minúsculo; o acaso jamais. O mo-
tor roda com peças ao acaso ou não 
presta para nada.

Como distinguir produtos biológi-
cos de artefatos deliberadamente pro-
jetados (máquinas, aviões, microfo-
nes das asas e orelhas do morcego)?, 
pergunta Dawkins.52

Muitas máquinas, como o avião, 
surgiram da observação de máquinas 
biológicas esplendidamente planeja-
das. Foi observando os pássaros e as 
libélulas, que Santos Dumont conse-
guiu fazer um aparelho mais pesado 
que o ar voar. Ou seja, copiou da na-
tureza, cujo projetista, engenheiro, ar-
quiteto – o Criador já havia desenvol-
vido antes. Não há nenhuma ilusão de 
design. É a realidade. A ilusão está só 
na cabeça de Dawkins.

Mas ele com seu pobre acaso 
cego, com seus milhares de anos a 
esmo, só conseguiria estruturas que 
“nunca prestariam para nada”. Assim 
é a “Credulidade Ateísta Natural e 
Imaginária”. É ensino enganoso!

O mais curioso é classificar um 
criacionista de incrédulo e um ateu 
como crédulo... e que credulidade!

elOs interMediáriOs defeituOsOs e 
inexistentes

No livro O Relojoeiro Cego, Da-
wkins imagina que do acaso cego + 
geração espontânea + incapacidade 
+ bilhões de milagres bioquímicos 
+ milhões de anos, surge o primeiro 
ser vivo primitivo em um planeta sem 
oxigênio e com pouca água. Agora 
diz que o oxigênio era um veneno...53 

O seu DNA era rudimentar, então co-
meçam a surgir copias com erros ge-
néticos, pois a “evolução é a reprodu-
ção com erros”.54

Isso levaria à produção contí-
nua de elos intermediários, em ge-
ral defeituosos que denominamos de 
“Franken Dawkins”. O autor fala de 
“série grande de intermediários”.55

No seu último livro, ele dá mais 
detalhes. “As criaturas vivas são 
ilhas de viabilidades separadas de 
outras ilhas por gigantescos ocea-
nos de deformidades grotescas”.56 

“Passo a passo, pode levar, através 
de intermediários”.57

Isso significa que o número de 
elos é maior que o número de fósseis 
que poderíamos identificar, o que é 
falso, mas atualmente deveria tam-
bém ocorrer um mar de elos interme-
diários defeituosos.

Ele chega a apresentar alguns ani-
mais atuais como defeituosos, como 
prova de um Deus incapaz que os 
projetou mal. Por exemplo: há peixes 
cegos, nas cavernas; moscas de frutas 
com patas no lugar das antenas ou duas 
asas a mais, o linguado com dois olhos 
de um lado só, etc. Mas não percebeu 
a armadilha, que Darwin observou: 
“Órgãos em estado rudimentar mos-
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tram claramente que algum ancestral 
deveria possuir aquela parte em estado 
perfeitamente desenvolvido”.58

O argumento de Dawkins atacan-
do ao Criador por ter projetado mal 
esses seres que se degeneraram, re-
forçam ainda mais que o Criador os 
fez perfeitos e depois eles se degene-
raram. Novamente reforça o conceito 
bíblico: os genomas e o DNA dos se-
res iniciais eram perfeitos.

Dawkins multiplica os “incontá-
veis” elos de Darwin, quando tenta 
explicar a formação de estruturas ou 
órgãos mais complexos. No caso do 
olho, imagina mil. Note que sempre é 
por acaso e sem propósito.

No caso do morcego com seu sis-
tema de ecolocalização, “é resultado 
de uma série infinitesimal de peque-
nos aperfeiçoamentos”59 (que nunca 
prestariam para nada).

“As orelhas do morcego poderiam 
ser arranjadas aleatoriamente de um 
milhão de maneiras antes de topar-
mos com outro arranjo capaz de ouvir 
tão bem quanto a orelha real”.60

Observe a necessidade de 1 mi-
lhão de passos ocorridos lentamente 
para surgir aleatoriamente e por acaso 
cego para surgir uma orelha. Onde? 
Na pata do morcego? 

Essas ideias totalmente imagi-
nárias são contestadas pelos fatos. 
O primeiro fóssil de morcego surgiu 
sem intermediários anteriores. Não 
há esses milhões de passos intermedi-
ários e nem “oceano de deformidades 
grotescas”... com milhões de elos in-
termediários. Ele está delirando.

O fóssil mais antigo de morcego 
foi encontrado nos EUA por Glenn L. 

Jepsen da Princeton University. Esse 
micromorcego fóssil idêntico à espé-
cie equivalente atual teria aproximada-
mente 60 milhões de anos, com o mes-
mo equipamento de ecolocalização 
dos morcegos modernos. Isso destrói a 
ideia imaginária de Dawkins.61

a OrigeM da vida, da Célula  
e dO genOMa

A Terra foi preparada cuidadosa-
mente por Deus para que a vida sur-
gisse em sua plenitude. Assim, havia 
a quantidade ideal de oxigênio para 
a respiração dos seres vivos e do bi-
óxido de carbono para a fotossíntese 
dos vegetais.

Os seres vivos surgiram prontos 
para procriação, adultos, com seus ór-
gãos, sistemas, aparelhos, membros, 
células e genomas completos, funcio-
nais e perfeitos.Seres minúsculos como 
unicelulares, bactérias e algas surgiram 
repentinamente e funcionando.

O Criador “resolveu quantas es-
trelas deveriam existir, e chama cada 
uma pelo nome” (Sl 147:4) e “todas 
as coisas por tua vontade foram cria-
das e existem” (Ap 4:11).

Houve planejamento minucioso, 
criatividade, inteligência, engenhosi-
dade e beleza. O Criador, através do 
código genético, podia fazer as carac-
terísticas que desejava nos seres que 
surgiriam. E podia fazer isso repenti-
namente e o fez. Clemmey e Badham 
informaram, em 1982, “no período das 
rochas datadas de 3,7 bilhões de anos, 
a Terra tinha oxigênio na atmosfera”. 
Em 1996, Towe disse que “a Terra pri-
mitiva certamente tinha uma atmosfe-
ra que continha oxigênio livre”.62
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Essa proposta de Dawkins está su-
perada e deve ser abandonada.

Microorganismos fósseis comprovam 
uma atmosfera com CO2. A ocorrência 
de sulfatos óxidos de ferro em extra-
tos da época de Aldan (estimado pelos 
evolucionistas em 3,6 a 4 bilhões de 
anos)), permitem deduzir que existia 
oxigênio livre.63

A geração espontânea nunca foi 
demonstrada experimentalmente, por-
tanto, não é cientifica, e foi golpeada de 
morte pelo notável cientista criacionista 
Louis Pasteur, há mais de 150 anos.

Durante os últimos anos, os bioquí-
micos perceberam que os ciclos vitais 
a nível celular têm que funcionar me-
diante sequências que exigem todas as 
partes ao mesmo tempo desde o início 
(complexidade irredutível). Órgãos e 
sistemas complexos são a regra em or-
ganismos chamados superiores. 

“Um dos severos desafios que o 
modelo evolutivo enfrenta é a sua in-
capacidade para explicar como evolu-
íram órgãos e organismos complexos 
com partes interdependentes”.64

“É provável que Darwin visse 
(em minha opinião com acerto) a 
origem de vida primitiva como um 
problema relativamente fácil. A ori-
gem da hereditariedade e a origem 
do primeiro gene e do metabolismo 
são mais complicadas”.65

A origem da vida seria relativa-
mente fácil, mas disse que era um 
“evento fortuito e milagroso em seu 
livro O Relojoeiro Cego.66 Passa en-
tão a descrever o ambiente para surgi-
mento da vida na Terra.

“A vida não poderia originar-se 
em nenhum planeta com o oxigênio 

livre em sua atmosfera” e nos dá qua-
se certeza de que ”a atmosfera origi-
nal da Terra foi redutora (sem oxigê-
nio e bióxido de carbono)”.67

A antiga ideia de que a vida sur-
giu em uma sopa orgânica primordial, 
numa pequena lagoa morna, ou ro-
chas vulcânicas fumegantes em bai-
xo do mar, foi substituída por rochas 
quentes nas profundezas do subsolo. 
Chama de Era Hadeana, condições 
escaldantes em “rochas quentes, pro-
fundas e séria candidata a entrar po-
sitivamente na moda. Se vai ou não 
se revelar correta é coisa que depende 
de mais estudos, mas confesso torcer 
para que ela esteja certa”.68

Essa é a nova moda, prolongan-
do essas ideias imaginárias. Isso é 
ensino enganoso continuado. “Nós 
que vivemos na luz do ar fresco da 
superfície, é que somos as aberra-
ções, as anomalias”.69

Completando o quadro desolador, 
Dawkins imagina que quando o oxigênio 
surgiu na atmosfera “era um veneno”.70 
Não daria para piorar um pouco mais?

Como a Terra teria surgido há 4,6 
bilhões de anos e as cianobactérias 
têm aproximadamente 3,85 bilhões 
de anos ou até 4 bilhões, sobram ape-
nas 600 milhões de anos de uma Terra 
incandescente e infernal.

As cianobactérias fazem fotossín-
tese, precisam de CO2, que não exis-
tia, e também respiram. Portanto, teria 
de haver oxigênio livre, que Dawkins 
imaginava como veneno. Tradução: 
morte para as cianobactérias. A ideia 
de que não havia oxigênio livre na at-
mosfera “primitiva” já foi contestada, 
como vimos.
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Para Dawkins, a “geração espon-
tânea só foi refutada recentemen-
te pelas experiências de Pasteur”.71 
Isso ocorreu há “somente” 150 anos! 
Mas a crendice do milagre da gera-
ção espontânea ainda é crida como 
científica, por Dawkins e os crédulos 
evolucionistas. Essa é a “Credulida-
de Ateísta Natural e Imaginária”. Não 
serve para explicar nada.

Em 2008, participei do Simpósio 
Origens da Vida na Universidade de 
São Paulo (USP). Perguntei ao Dr. 
Rumjaneck por que depois de 150 
anos sem conseguir demonstrar que 
ocorreu o milagre da geração espon-
tânea, ele ainda era otimista? Note 
que essa é a parte “fácil” da questão.72 

Há outras perguntas mais difíceis: a 
origem da hereditariedade, do primei-
ro gene e do metabolismo celular.

Dawkins afirma que após surgir o 
primeiro gene “sempre haverá erros 
de cópia, e assim a população adqui-
rirá variedade”.73 Assim, os erros de 
cópia, os defeitos da duplicação são o 
motor da evolução.

Dawkins percebeu a armadilha 
e fala da catástrofe do erro, onde o 
“gene incipiente seria destruído por 
mutação. Esse é o nó cego da origem 
da vida” e da hereditariedade.74

Sem conectar com o que disse 
antes, afirma que “as informações do 
DNA em todos os seres vivos foram 
transmitidos dos ancestrais remotos 
com prodigiosa fidelidade”.75 A ori-
gem da informação genética codifi-
cada não tem uma resposta adequada 
dos evolucionistas e Dawkins se per-
de na tentativa de explicar o que é 
fácil ou difícil.

livrOs inúteis

Uma questão séria é verificar se 
os livros de evolucionistas confirmam 
suas propostas ou previsões, ou se re-
sistem a novas evidências científicas. 
Daremos alguns exemplos.

1. A Origem das Espécies, de 
Charles Darwin (1859), com 352 pá-
ginas. Depois de 150 anos verifica-
mos que as previsões propostas por 
Darwin não foram confirmadas: 

As primeiras formas de vida são 
“mais simples”; a seleção natural 
“jamais” irá produzir algo que lhe 
seja prejudicial, todas as espécies se 
modificaram lenta e gradualmente; 
haveria “incontável” número de elos 
intermediários, os quais seriam des-
cobertos; formas de vida antiga se 
parecem com os embriões; órgãos 
homólogos... a “única explicação” 
é o ancestral comum; uniformismo 
lentíssimo da geologia, extinção e se-
leção natural andam de mãos dadas; 
ursos se tornam baleias, um ser pare-
cido com o lêmur (planador) originou 
asas de morcego; uma vez desapare-
cida uma espécie, “jamais reaparece-
rá”. Essas declarações se mostraram 
falsas. Além disso, a seleção natural é 
incapaz de realizar o que Darwin ima-
ginou. Para mais detalhes veja artigo 
“200 anos de Darwin”.76

2. The Variety of Life, de Collin 
Tudge (2000), com 684 páginas.77 

Segundo Dawkins, esse livro é um 
“magistral resumo filogenético da 
Terra...  Algumas áreas de sua clas-
sificação que considerava resolvidas 
agora se transformaram. Se fosse pu-
blicar uma nova edição ela conteria 
mudanças radicais”.78
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3. O Relojoeiro Cego – a teoria 
da evolução contra o desígnio divi-
no, de Richard Dawkins (2001), com 
488 páginas. Foi uma tentativa dire-
ta de um ataque ao Criador. “Todo 
este livro foi dominado pela ideia 
do acaso”, evidentemente cego.79 Se 
agregamos à geração espontânea, in-
capacidade e milhões de anos, surge 
o primeiro ser vivo num planeta pri-
mitivo e sem oxigênio.

Algumas das ideias do livro: a 
evolução é a reprodução com erros; 
as barbatanas do celacanto são pare-
cidas com pernas; há raríssimos fós-
seis, a Terra era um planeta desolado 
como os demais, por acaso ocorreu a 
geração espontânea, nessas condições 
e sem oxigênio; os olhos sugiram em 
mil passos “até na sola dos pés” e fo-
ram por acaso para o lugar em que es-
tão; a tendência... no maior tamanho 
do corpo com o passar do tempo; a 
milagrosa origem da inteligência; 
grande quantidade de ideias Lamar-
ckistas; animais pulando de galho em 
galho batendo os braços e se lançando 
do espaço adquiriram asas; mutações 
nos embriões fazem surgir novas es-
truturas; o DNA é um lixo entulhado 
de texto genético antigo; o uniformis-
mo é lentíssimo, há uma série monu-
mental de elos intermediários, etc. 
Essas ideias são falsas. 

4. A Grande História da Evolução, 
de Richard Dawkins (2009), com 780 
páginas, para comemorar os 150 anos 
do lançamento do livro de Darwin. É 
um livro com 55 contos imaginários.

Neste artigo apresentamos várias 
inconsistências desse livro e Dawkins 
já se prepara para modificá-lo. Sobre 

o livro de Tudje, disse “se fosse publi-
car uma nova edição ela conteria mu-
danças radicais,” e acrescenta “muito 
possivelmente o mesmo há de ocorrer 
com este meu livro”.80

Esse tipo de livros cheios de con-
jeturas, falsidades, ensino enganoso 
e ideias imaginárias com 2.304 pági-
nas, é tomado como verdade científi-
ca. Ao se confrontar com novas evi-
dências, elas desmentem tais ideias, 
colocando em dúvida a teoria evo-
lucionista. Mas durante mais de 150 
anos, foram ensinados amplamente 
como verdades científicas.

A origem do universo, da Terra, 
da vida neste planeta, o surgimento 
do homem que deveria administrar o 
planeta, a origem da semana e do sá-
bado, a devastação de uma catástrofe 
universal e o ressurgimento da espé-
cie humana com Noé e seus filhos, 
descritos historicamente em apenas 
seis páginas de Gênesis, têm resisti-
do a ataques e críticas durante pra-
ticamente 3 mil anos. As novas evi-
dências científicas estão confirmando 
e fortalecendo as histórias bíblicas. 
Que contraste!

COntOs huMOrístiCOs fabulOsOs

No conto dos cavalos com rodas 
em vez de patas, por não existirem 
estradas no passado ou porque as mi-
lhares de rodas parciais e incompletas 
dos elos intermediários “nunca pres-
tariam para nada”.81

Dawkins questiona: “Não sei por 
que nós, grandes primatas perdemos a 
cauda. Trata-se de uma questão que os 
biólogos debatem surpreendentemente 
pouco”.82 “Acho que o que os zoólo-
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gos precisam se empenhar mais para 
desvendar porque nós, grandes prima-
tas perdemos nossa cauda”.83

Os evolucionistas acusam tam-
bém o Criador por algumas solu-
ções mal feitas para determinados 
órgãos. É o caso da glote, que em 
algumas situações por não abrir ou 
fechar para a entrada de alimentos 
ou do ar engasgamos.

Dawkins, em seu intento de conse-
guir uma alternativa melhor para esse 
problema, dá a seguinte sugestão: “Te-
oricamente, também nossos pulmões 
poderiam ter um ânus – uma abertura 
separada para deixar sair o ar com seus 
resíduos com dióxido de carbono”.84 
Parece confuso e atrapalhado. 

assOMbrO arrebatadOr

Depois de desdenhar do Criador 
e dizer que os criacionistas são in-
crédulos, Dawkins comporta-se no 
final do livro como um devoto da 
“religião ateísta”. 

Agora torna-se um crédulo reve-
rente. “Minha reação é de um assom-
bro arrebatador”, com o “fato da vida 
ter evoluído de quase nada, cerca de 
10 bilhões de anos depois do universo 
evoluído, a partir do quase nada – é 
tão espantoso. A verdadeira reverên-
cia com que somos impelidos a cele-
brar o universo sublime grandiosida-
de do mundo real.”85

O assombro arrebatador surge de 
eventos milagrosos e extraordinários 
descritos no seu livro O Relojoeiro 
Cego, onde a geração espontânea é 
um “evento fortuito e milagroso”,86 
e a inteligência humana “um colossal 
golpe de sorte” ou um milagre.87

No último livro, os milagres se 
multiplicaram quase 10 vezes com 
outros eventos divisores de água ou 
milagrosos. 

Está assombrado, reverente, arre-
batado, espantado, porque com sua 
“Credulidade Ateísta Natural e Ima-
ginária” acredita que acasos cegos, 
sem qualquer objetivo, propósito ou 
inteligência, surgindo aleatoriamente, 
produziram a vida. 

As condições ambientais iniciais 
são impróprias e a sugestão de erros 
genéticos sucessivos como motor da 
seleção natural cega, é incapaz de 
originar uma natureza exuberante, 
bela, inteligente, complexa. “Acre-
dita” em todos esses milagres que 
não consegue explicar. Blasfema do 
Criador e estranhamente insulta os 
“incrédulos criacionistas”.

Abaixo, alguns milagres extraor-
dinários (divisores de águas) que Da-
wkins percebe, mas é incapaz de ex-
plicar, listados especialmente no final 
do seu livro.

1. Quase nada origina o universo;
2. Quase nada origina a vida por 

geração espontânea;
3. Origem das moléculas replicadoras;
4. Surge o mundo do RNA;
5. A origem do DNA e dos genes;
6. A origem dos ciclos metabólicos;
7. Surge a célula eucariótica (com 

núcleo e nele cromossomos e genoma), 
“máquina high-tech em miniatura”;88

8. Surge a informação genética al-
tamente complexa e codificada;

9. Origem da reprodução sexuada;
10. Origem da multicelularidade;
11. Origem de novas estruturas e 

órgãos complexos;
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12. Origem de colônias (como 
cupinzeiros);

13. Origem dos seres humanos 
(bipedalismo e inteligência);

14. Origem das línguas e gramática;
15. Origem das sociedades humanas;
16. Origem da segmentação;
17. Situação de catástrofe – gar-

galo, quando seres vivos são drastica-
mente reduzidos;

18. Células somáticas separadas 
das células germinativas;

19. Invenção do sexo;
20. Divisor macho e fêmea.
Newton escreveu: ”O ateísmo 

é tão sem sentido e odioso para a 
humanidade que nunca veio a ter 
muitos defensores”.89

Os criacionistas contemplam 
curiosos e estão consternados e real-
mente incrédulos de que essa confu-
são possa explicar adequadamente a 
assombrosa exuberância e beleza da 
vida. Estão acompanhados dos gran-
des pais da ciência moderna, tais como 
Isaac Newton, que afirmou: “este ma-
ravilhoso sistema composto pelo Sol, 
planetas e cometas, só poderia ter sur-
gido a partir do conselho e domínio 
de um ser poderoso e inteligente”.90

Outro grande cientista foi Carlos Li-
neu, o pai da classificação biológica uti-
lizada até hoje, que disse: “A natureza é 
criada por Deus para sua honra e para a 
bênção da humanidade, e tudo acontece 
ao seu comando e sob sua direção”.91
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