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Editorial

Nesta edição, Parousia chama a atenção de nossos leitores para o importante
tema do criacionismo. As Escrituras Sagradas iniciam com ele declarando que “no

princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn 1:1)  e vez após vez o retomam. Desse

modo, cada bloco dos livros inspirados nos lembra da criação e do Criador. O

assunto também se faz presente nos ensinamentos de Cristo (Mt 13:35; Mc 10:6;

13:19) e toma a aparecer no último livro, o Apocalipse - inclusive na primeira

série de sete, as sete cartas, que se constituem na mensagem de Cristo para seu

povo. Segundo uma das linhas de interpretação, essas mensagens são endereçadas

primeiramente para as congregações cristãs que se formaram nas cidades mencio
nadas. Elas revelam sua condição e necessidade e apontam para o seu dever. Em

segundo lugar, essas cartas contêm instmções úteis para os cristãos de todas as

épocas e, finalmente, suas mensagens são especialmente adaptadas às condições

da Igreja em sete períodos de tempo - desde o primeiro até o segundo advento de
Cristo -, de modo que a primeira carta se destina  à igreja primitiva, aquela da era

apostólica, e a sétima, àquela que vive nos dias que precedem o retomo de Cristo
e o final da história humana neste mundo de pecado. O que chama a atenção é que

é justamente para a última igreja que o Cristo se apresenta como “o princípio da

criação de Deus” (Ap 3:14), o que não significa que Ele seja a primeira criatura,
mas a fonte, a origem de toda a criação (ver Jo 1:3; Cl 1:15, 18). Nas primeiras

seis cartas não há qualquer referência à criação porque nos períodos abrangidos

por elas este tema era amplamente aceito e Deus era sempre visto como Criador.

Mas, porque nos dias da última igreja surgiríam questionamentos a esse respeito e
muitos se afastariam da revelação bíblica, é bastante pertinente que a carta a nós

enviada se refira à criação e aponte a Cristo como o Criador.

Ainda no Apocalipse, por meio da simbologia que lhe é tão peculiar, o povo

de Deus dos últimos dias é visto proclamando o evangelho “a cada nação, e tribo,

e língua, e povo” (Ap 14:6). Este evangelho é o mesmo de sempre, por isso é
chamado de “evangelho eterno”, todavia há um destaque: um forte apelo à huma

nidade para que adore a Deus - porque ele é o Criador (v. 7). Sendo assim, nos

sentimos impelidos a expor nesta edição uma série de artigos que contribua para

uma maior compreensão do tema e sirva para fortalecer a confiança daqueles que

apegam firmemente à Palavra de Deus.
Obviamente, o surgimento e a propagação massiva da teoria da evolução es

pontânea obrigaram os cristãos a um aprofundamento na busca da compreensão
do fenômeno da criação e, por isso, hoje é possível saber muito mais sobre o

criacionismo do que a princípio. É bem verdade, também, que há perguntas não

respondidas de ambos os lados, criacionismo e evolucionismo. Todavia, ao fixar-

se
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no ediflcio da teoria da evolução, conseguimos distinguir, por

muito r respeitabilidade e do reboco do cientismo,
mmto matenal imprestável, desde mesmo os alicerces.

evolucionismn*^'*^°^*°^f duas doutrinas, criacionismo e

os oferecemos «r diversos argumentos, e é com satisfação que

llSZZ os ®onvidando-o a examiná-los com atenção e  a per-

uma prazerosa eedfflcSSS “ ®

’

Os CÉUS, o INTERVALO E A

SEMANA DA CRIAÇÃO
Ruben Aguilar, Ph.D.

Professor de Atigo Testamento na Faculdade Adventista de Teologia, Unasp-EC

position, the author presents three argu-
ments: 1) extension and diameter of the

universe; 2) radiometiy; and 3) analysis

of Hebrew terms. In addition, he provi-
des at the end of the article a brief inter-

pretation of the íirst and fourth days of
the week of creation.

Resumo: Aceitar a literalidade de Gêne

sis 1 permite reconhecer a Deus como

um ser poderoso e eterno, que se reve

la por meio de sua criação, e fornece o

contexto apropriado para se interpretar
o restante das Escrituras. Nos últimos

séculos, porém, várias compreensões

têm surgido para explicar a origem da

vida e do universo. Este artigo apresen

ta os seis paradigmas mais conhecidos

nos meios religiosos e acadêmicos,

apontando qual seria o mais coerente

com 0 primeiro capítulo de Gênesis. A

favor de sua posição, o autor apresenta

três argumentos: 1) extensão e diâmetro

do universo; 2) radiometria; e 3) análise
de termos hebraicos. Fornece, ainda, ao

final do texto, uma breve interpretação

sobre o primeiro e o quarto dia da se

mana da criação.

Emilson dos Reis

Facetas do criacionismo

‘Tsío principio criou Deus os céus

e a terra” (Gn 1:1). Por muitos sécu

los essa expressão não era apenas uma

frase que dava clarividência aos que

procuravam uma resposta sobre a ori

gem do universo. Essa oração afirma
tiva constituía-se também na máxima

revelação do poder criador de Deus

e de seus atributos de onipotência e

onisciência. Para muitas gerações do

povo do período Veterotestamentário
e do cristianismo, essa frase já definia

suficientemente o marco que emoldu

ra a doutrina da criação. Em termos de

pensamento filosófico, ela responde a
uma das mais enigmáticas e milenares

questões do ser e da sua existência:
“Quem fez todas as coisas?” A respos
ta, embora concisa, surge com a sono

ridade que só a realidade veraz pode
evocar: “Deus criou os céus e a terra.”

Abstract: Accepting the literalness of

Genesis 1 not only allows us to recogni-

ze God as a powerfiil and etemal Being,
who reveals Himself by means of His

creation, but also provides us with a sui-

table context to interpret the rest of the
Scripture. In the last centuries, however,

several explanations have been presen-
ted to account for the origin of life and

the universe. This article presents the six

niost known paradigms in the religious

and academic world, pointing out the
niost coherent one with the first chap-

ter of Genesis. In order to underpin his

Importância da doutrina da criação

Reconhecer a criação de Deus é

centralizar outras doutrinas importan-
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tes dentro do acervo doutrinário LiTERALIDADE E INFLIIÊNCIA DA CIÊNCIA

O relato da criação, como aparece

no capítulo 1 de Gênesis, foi aceito

pela maioria dos leitores bíblicos em

forma literal, ao longo dos séculos de

divulgação da fé cristã. Muito con

tribuiu a aceitação da literalidade do

relato bíblico, o comportamento au

toritário e dominador da Igreja Ca

tólica que nos tenebrosos séculos da

Idade Média impedia o surgimento

de qualquer ideia ou vestígio de in

terpretação que não fosse a imposta

por essa corporação religiosa. Talvez
a visão mais radical dessa forma de

interpretar a criação de Gênesis se

encontre na proposta do arcebispo

James Usher (1581-1656), que, ao
concluir seus estudos sobre esse as

sunto, declarou que a criação ocorreu

no ano 4036 a.C. Alguns dignitários

da Igreja, admirados pelas conclusões

obtidas por Usher e que a adjetivaram

de fantástica revelação, propuseram

sua pronta e necessária canonização.^

Evidência plausível da aceitação geral

da afirmação de Usher é a sua inclu
são destacada em cada Bíblia impres

sa em língua inglesa pelas décadas e

séculos seguintes.

Outro fato singular a respeito des

sa radicalização da forma de interpre
tação literal encontra-se na presumi

da opinião de um famoso hebraísta de

Cambridge chamado Lighfoot (1602-
1675). Ele afirmou com ostentação

que a semana da criação ocorreu entre
os dias 18 a 24 de outubro de 4004

a.C. O mesmo autor inclui outro dado

relativo à criação do homem, o qual,
assim mesmo, não deixa de ser bizarro

por sua singularidade: ele admite que

Adão foi criado no dia 23 de Outubro

de 4004 a.C., às 9 horas da manhã.^
O desenvolvimento do conheci

mento e das técnicas científicas cau

sou tremenda revolução em diversas

áreas da cultura e civilização humana.

A ciência, com seus descobrimentos
sobre a harmonia dos movimentos

astrais e dos mecanismos físicos e

químicos que processam a existência

geológica da terra, além dos maravi

lhosos fenômenos que caracterizam a

vida dos seres biológicos, veio a con

firmar a necessidade imperiosa de um

Criador para responder às diversas

questões sobre as origens.
A tecnologia muito avançada, em

relação a cálculos matemáticos com-

putarizados, faculta aos pesquisado
res a conhecer índices de probabilida

de do surgimento de alguma primeira
substância ou estrutura ínfima em con

dições naturais. Bernard Ramm, ci
tando 0 pesquisador Noüy, destaca

0 cálculo de probabilidade efetuado

por este último para obter uma pro
teína típica cuja molécula alcance 2
mil átomos. O resultado final da pro

babilidade é de 1 em 2.02 x 10^^^; ou

seja, um número difícil de ser escrito
e muito mais de ser aceito.''

Por outra margem, vários outros

cientistas renomados publicaram suas

convicções sobre a possibilidade de
uma substância ser formada em con

dições que a natureza apresenta. Uma

relação de tais homens de ciência, a

guisa de exemplo, foi exposta num
artigo publicado por Ariel Roth. Al

guns desses nomes são: o químico
Homer Jacobson, para quem a proba

bilidade de uma molécula da proteína

às nações, ao arrependimento e ao
reconhecimento do Deus redentor. Ao

parecer não existe outro padrão mais
lúcido para reconhecer os filhos de

Deus dos últimos dias, do que os tópi

cos das mensagens que devem ser por
eles proclamadas. Essas mensagens

começam pelo primeiro anjo, “temei

a Deus e dai-lhe glória, pois é chega

da a hora do seu juízo; e adorai aquele
que fez o céu, e a terra, e o mar, e as

fontes das águas” (Ap 14:7). O conte

údo dessa mensagem enfatiza a tem-
poralidade de toda existência, diante

da eventualidade do juízo eterno, e
apela ao reconhecimento do Deus

criador. A mensagem do segundo anjo

é: “Caiu, caiu a grande Babilônia que
tem dado a beber a todas as nações

do vinho da fúria da sua prostituição

(Ap 14:8). Ela desqualifica qualquer

poder sobrenatural, demoníaco, en-

tranhado em instituições humanas
que menosprezaram e tergiversaram

a única verdadeira mensagem salva
dora. E culmina com a mensagem

do terceiro anjo: “Se alguém adora a

besta e a sua imagem e recebe a sua
marca na fronte ou sobre a mão” (Ap

14:9). Tal mensagem esclarece com

luz meridiana que os que praticam u
falsa piedade terão

tificadora a adoração à “besta” em

tempo de prescrição satânica; à di

ferença da devoção dos eleitos que é

manifestada pela adoração a Deus no

dia que comemora a criação.' A sín

tese das três mensagens é: anunciar a

preparação de um povo para o adven
to do Filho de Deus e declarar essa

esperança em celebrada adoração no
sétimo dia semanal.

marca iden-como

que
promove a relação de Deus com o ho

mem. Primeiramente, mediante a acei

tação da criação, se define que Deus é

anterior à matéria. Ele é o princípio

fim de toda realidade; e o atributo que
pode revelar essa verdade é sua eterni

dade. Pelo fato portentoso da criação,
é possível reconhecer que Deus é um
ser pessoal, cuja dignidade reside

sua soberania sobre o universo; cuja
racionalidade se manifesta na comple
xidade e na harmonia de todos os seres

cnados; e cuja moralidade se patenteia

nas leis que regem os fenômenos da

natoeza e nas que promovem o bem-
estar do homem.

A humanidade que vive no perío

do pos-pecado precisa de um propósi
to redentor que o conduza às cL^ais
paragens da salvação Esse nrnn

O homem deve semiír j *

envolve a co^ ? feto

eéu e uma nova S (Ip 210)

alguém pleno de poder oue nr.

processou a criação. ^

quênciados°eve!Ito;q“ ^
final dos temnos
ficar a vocacão h’ identi-

por

‘‘«Deus eSÍ
toissionados pari “
ra mensagem

eo

na

o

escatológica de apelo
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salamina ser formada

ra terrestee de 700 metros de altura de

^inoácidos seria de um em 1 bilhão
de anos. Um tanto irônico, o eminente

cientista inglês Sir Fred Hoyle afirma

que a probabilidade de uma molécula

proteica ser formada por mecanismos

nati^s seria igual à probabilidade de
im terrível furacão, transportando mi-

de peças metálicas de um depó-
o de sucata, finalmente construir um

aviao Boemg 747. FranzAllen com

ajuda de Charles EugeneGuye S

b no Tci (Car-

numa atmosfe-

sena necessária pará formar umi

ecula qualquer, a probabili^e
tempo necessário para essa form -

Os resultados a que cheí;lT’"°-

aenam necessários milE^'^^^^"^
quantidade já existente a! "

-emos;ap,obabiiidadeseriarit

de Yale calci.r*^ ^ “niversidade

que demandaria

que
mo-

e 0

cstrutura

h che-

em

trilhões,
uma fai

várias formas ou modelos de criacio-

nismo, que em muitos casos tratam de

justificar a posição de quem acredita
em Deus criador, mas não deixa de

manifestar simpatia e concordância

com a posição evolucionista.

ção pode ser verificado pela variação
em complexidade de espécies fósseis

que são descobertas nas camadas geo

lógicas. Cada dia da criação equivale
a longos períodos de tempo. Os dias
da semana do relato do Gênesis nada

mais foi senão o tempo que Deus usou

para revelar esse evento.

Modelo 4. Evolução Teísta, que

também pode ser chamada de Evolu

ção Teológica, Criacionismo Evoluti
vo ou Evolucionismo Bíblico. Nesse

modelo. Deus aparece como dirigindo

0 processo progressivo da evolução,

desde os seres de estrutura simples

até os de maior complexidade. Com

esse modelo, o evolucionismo resol

ve o problema do aparecimento da

capacidade mental no homem, que no

caso não é uma propriedade da maté

ria, mas é um dom de Deus.
Modelo 5. Evolução Deísta. Nas

muitas expressões dessa forma de pen
samento se omite a narrativa bíblica da

criação; mas em geral admitem a exis
tência e atividade de um ser divino. A

criação consiste na atividade primeira
da divindade que é um ser pessoal. Ele

é a causa primeira de toda a criação,
mas está afastado e indiferente às ne

cessidades das criaturas.

Modelo 6. Evolução Panteísta. A

base filosófica dessa teoria é: Deus é

tudo e tudo é Deus. Ela trata de ex

plicar o principio de que a natureza
deve seu progresso evolutivo à ação
evolutiva de Deus.

Excluindo os modelos 1 e 2, todas

as outras teorias não tem sustentação
contextual com o propósito bíblico

redentor. A Bíblia de diversas formas

procura focalizar a criação do ho-

dos longos de formação progressiva.

Deve-se advertir que essas propostas
especulativas carecem de evidência

científica e são simplesmente, como

seus próprios autores as qualificam,
hipóteses ou no máximo teorias, fru
tos de uma mentalidade racional.

A suposição de que a natureza
precisa de longos anos de desenvol

vimento das espécies biológicas para
apresentar as características atuais é

unia inferência elaborada por pensa

dores que aceitam tanto o poder cria

dor de Deus, como a possibilidade
da transformação evolutiva dos seres

biológicos. Uma das primeiras opi-

íúões favoráveis à possibilidade de
transformações dos seres da nature

za criados por Deus se encontra nas

eclarações de Agostinho de Hipona
( 54-430) ao tratar sobre o tema da

criação ̂ no seu descomunal tratado:

of^ssões.^ Modemamente, os tra
balhos do sacerdote jesuíta Teilhard

Chardin’

^cnte a conciliar a criação de Deus

com algum tipo de processo evoluti
vo. Circunstância traumática ocorreu

quando as opiniões de Chardin foram

censuradas pelo Santo Oficio e proi-

? a a sua divulgação. Mas a influên
cia desse pensamento dentro do cato-

icismo, antigo bastião da ortodoxia
criacionista, foi fortalecida com as

uovidades do mundo científico que
levou

contribuíram decisiva-

ao Concilio Vaticano II

Modelos ou paradigmas do

CRIACIONISMO

o relato da criação como é apre

sentado na Bíblia é objeto de estudo
à luz de recursos do conhecimento de

outras áreas, as quais afetam decisiva
mente nas conclusões de cada inter

pretação, criando modelos ou paradig

mas do criacionismo. E possível que o

número desses modelos não seja total

mente conhecido; mas neste trabalho

será apresentado os mais divulgados e

selecionados por Ariel Roth.^

Modelo 1. Criação especial, cha

mada também Criação da Terra Jovem

ou Criação por Fiat. Esse modelo ad
mite literalmente o relato de Gênesis

1; Deus criou tudo em seis dias lite

rais, sendo o sétimo dia de descanso

e bênçãos. A semana da criação ocor

reu em alguns milhares de anos antes
da era cristã.

Modelo 2. Teoria da Lacuna, co

nhecida também como da Ruína e

Restauração. Segundo seus expoen
tes, Deus criou a Terra num passado

muito remoto; por ser habitada e cor

rompida por Satanás, ela teve que ser

destruída e logo restaurada com uma

nova criação.

Modelo 3. Criação Progressiva.

Esse paradigma afirma que Deus
alizou eventos de criação múltiple

através de longos períodos de tempo.

O nível de progressão em cada cria-

re¬

-

-Oi-

do corroborar a

No entanto, algumas . ^eus.

culativas tornaram-seTr*®®^

campo das origens f

seres vivos cnm
''«S com perío-

um número

de papel de
de os

no

de
espécies de

, expe

dir unia declaração de liberdade das

restrições impostas à obra do pesqui
sador jesuíta.*

A mistura de opiniões, realizada
mesmo com a sutileza de uma crian-

Çu, tem favorecido o surgimento de

I
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mem, sua queda e as condições para
sua final redenção. Esse processo
vela que a desobediência do homem
determinou o fatídico ato da
A morte é

re-

morte.

consequência do pecado

ao espaço sideral desprovido de obje

tos concretos nem dá lugar a conside
rar como uma extensão indefinida ou

0 “nada”. O substantivo plural “céus”

está na dependência da ação do ver

bo “criar”, ou seja, se refere a obje

tos resultantes da produção de algo

que o verbo transmite. O vazio ou o

“nada”, não precisa ser criado. O ter-

céus” faz referência aos objetos

estelares que povoam o imenso espa

ço celeste; estrelas, cometas, plane

tas, constelações, nebulosas, galáxias,
uranolitos, meteoritos, etc. Por outro

lado, a Terra foi criada “sem forma e

vazia”, o quer dizer só constituída por

substâncias inorgânicas como os dife

rentes tipos de minerais e água.

Qual a extensão do universo? A

unidade de medida para registrar o

espaço entre os corpos estelares é a
velocidade da luz que é 300 mil km/

seg. Isso significa que a distância

entre dois corpos celestes é igual ao

tempo que a luz emitida por um dos

corpos demora em alcançar o outro

corpo, percorrendo nessa fantástica
velocidade. Por exemplo, calcula-se

que a distância entre o Sol a Terra seja
de 8 minutos/luz percorridos naque

la velocidade. Numa ilustração ima

ginária, desliga-se o Sol e esse astro
não mais emite luz, deixando os ha

bitantes da Terra na escuridão. Passa

das algumas gerações, ninguém mais
conhece o Sol, mas num determinado

momento, esse grande astro parece

despertar e novamente emite luz. Sua

luz, percorrendo na imensa velocida

de, atravessa o espaço em direção a

Terra. Passando um ou dois minutos,

o Sol já existe; mas os habitantes da

mo

so Deus teria reconstituído a Terra em

seis dias da criação. Essa alucinada in

terpretação não tem sustentação bíblica

e pode estar fadada a permanecer no
limbo das coisas sem utilidade.

O modelo 1 ou da Criação Espe

cial ainda é o paradigma de interpre

tação do relato do Gênesis, o que não

significa que esteja vedada toda nova

contribuição ou alteração no contex
to interpretativo. Aceitando os dois

momentos da criação, podería ter-se

a ideia do Intervalo, que não alude ao
misticismo da teoria da lacuna.

“céus e a terra”; logo veio o intervalo
onde a “terra estava sem forma e vazia”

e finalmente acontece a semana da cria

ção no período de sete dias.
A ideia do intervalo se fortalece

ao analisar o verso 2 no texto hebrai

co, onde aparecem as palavras tohii
vabohu, “sem forma e vazia”, sobre

as quais está inserido o acento gra
matical rebi’a. Os acentos na língua

hebraica tem a função de relacionar

uma palavra com as outras. Essa re

lação pode ser de união ou de separa

ção. O acento rebi’a, que aparece nas

palavras mencionadas é disjuntivo,

da segunda classe superior, ou seja, a

sua função é fazer separação ou indi

car pausa. Observando através dessa

lente, pode-se ver que a frase “estava

sem forma e vazia” faz separação en

tre as frases “no princípio criou Deus
os céus e a terra” do verso 1, com as

que descrevem a semana da criação.

A ideia do intervalo, no entanto,

carece de referências bíblicas que po

deríam possibilitar a medição do tem

po da criação dos “céus e a terra” e da

duração desse período. O conhecimen

to científico em relação a certos pro

cessos físicos e químicos que ocorrem

na natureza contribui para dar base de

sustentação à ideia do Intervalo e per

mite manter uma argumentação sobre

o tempo quando ocorreu o primeiro

momento da criação. São destacados
dois mecanismos científicos: a exten

são do universo e a radiometría.

e antes da transgressão às leis divi

nas, causada pelo homem, não pôde
existir a morte. Num processo evolu

tivo que demanda longos períodos de

tempo, os seres vivos teriam experi
mentado a morte antes que o homem
aparecesse sobre a Terra,
fora de toda visão bíblica,

o modelo 1 é o paradigma da or

todoxia que passou incólume duran-

assim

a e 0 fim. Mesmo assim esse modelo

precisa de mais estudo a fim de com

preender a relação existente entre a

fraseologia do verso 1, q„e
a criação dos céus e da teL T

cnaçao no primeiro dia e subsequen-
tes da semana de sete dias
ntre os vers

0 que está

os mencionados
'^etoo 2 que afirma que a terr, -

va sem forma e vazia” sueerinH

lapso por pequeno que’Sr 7"’

corrupção na Tf.rro ^™açaohou-

está o

se que

ve

A IDEIA DO INTERVALO

Entre as pessoas que abraçam um
mesmo corpo doutrinário e mantém

tmia mesma esperança redentora, a

aceitação da criação especial faz par
te dos princípios da fé. Mesmo assim,

c em forma latente ocorre a aceitação
da ideia do mtervalo. Nota-se o conte

údo do seguinte parágrafo, extraído de

P^^^^^Ção patrocinada pela Con-

erência Geral da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. “

tudo foi criado na semana da criação...

oufios acreditam que Deus criou de ma

tem inorgânica preexistente.”" O texto

uão esconde a existência de dois con

ceitos dentro de uma mesma comunida-

^ P^^®ú*o, aceito por alguns, é o da

cnação especial; já o segundo conceito,
aceito por outros, infere
da criação.

‘Alguns acreditam que

que a semana

que determinou o apareci
mento de seres vivos, foi realizada de-

^is de uma etapa de pré-existência de

a eria inorgânica. Em outras palavras,

preexistência de matéria inorgânica
sugere a redidade do primeiro momen-

a cnação quando foram criados os

Argiimento baseado na extensão

DO UNIVERSO

“No princípio criou Deus os céus
e a terra”. O termo céu não se refere

se
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Terra ignoram esse fato porque a luz
solar ainda não chegou ao seu desti

no. Fmalmente, depois de oito minu
tos de percurso, a luz ilumina

e seus habitantes comemoram esse

do SoíT ° Tf
do Sol. Na realidade o Sol já existia
oito minutos antes. ®»stia

a Terra

O anterior relato i
te reconhecer

imaginário permi-

águas no Mar Vermelho, na subida de

Elias para o céu num carro de fogo, na
ressurreição de Lázaro, etc. Sabemos

que Deus Deus se utilizou de leis que

não conhecemos, porque a Bíblia as

sim 0 relata. Mas do fato de que Deus

alterou a lei física que rege a velocida

de da luz no momento da criação das
estrelas, não há nenhum indicador na

narrativa bíblica de que isso ocorreu.

Argumento baseado NA RADIOMETRIA

Desde a década de 1950, muitos

pesquisadores no campo da Física

criaram um método para determinar a

idade dos corpos orgânicos, mediante

a determinação das quantidades ini

ciais e finais de C-14 nesse corpo. O
método recebe o nome de Radiome-

tria e é usado para determinar a ida

de de vestígios orgânicos do passado

até a data de 5 mil anos atrás (3.000

a.C.). Segundo o professor Urias
Takatohi, doutor em Física, o método

radiométrico foi testado na datação

de vestígios arqueológicos de idade
historicamente conhecida. As datas

obtidas mediante a radiometria foram

idênticas às já conhecidas pela histó

ria, com um taxa de variação de 10%
menor das datas anteriormente esta

belecidas. Outra prova de eficiência

do método apontada pelo professor

Takatohi é a comparação efetuada en

tre as datas obtidas pela radiometria
com as datas estabelecidas mediante

a contagem do número de anéis cir
culares dos troncos de certas árvores.

Sabendo que a formação dos anéis de
tubos concêntricos nos troncos das ár

vores é anual, o seu número determina

a idade da árvore; idade que coincide
com o cálculo radiométrico.^^

A datação de corpos inorgânicos

como os que conformam as rochas

podem seguir o mesmo procedimen
to, usando outros elementos radioati

vos como o Urânio-238 e Urânio-235,

que se desintegram em Chumbo-206;

Potássio-40, cuja desintegração resulta

no Argônio-40. Usando esses métodos,

determina-se a idade de corpos inorgâ

nicos da Terra que atingem a idade de
milhões e até bilhões de anos.

Apesar de que esses métodos se

jam frequentemente utilizados, os

próprios pesquisadores admitem que
as idades não podem ser consideradas

definitivas, devido às variações de

ambiente e condições de desintegra
ção dos elementos.*'*

luz; das estr^inc. ’ ̂ 37 nul anos/

20 mil anoc h

precisa em chegar àlL

feto dt JuTa
«fe relactniaTor
mesmas a Terra seria f das

anos/

a sua luz

ao

^ poder ilimitado de T
afirmando que nn m onador.

» « «iX L «la.

■'"m maior do que a. i ^^^^cidade
“«""«■jap.»
mesmo mstante do ^

impôs as leis na

J-esta possa subsL^
^®us pode alterar o . —

a terra no
seu

aparecimento,
natureza
Mas 0

para
próprio

leis como o des-
na separação das

Argumento lexicológico

Uma das palavras da Bíblia He
braica bem estudadas e que ao mes
mo tempo provoca interpretações
polemicas é aquela com a qual co
meça 0 relato do Gênesis: bereshith,
“no princípio”. A primeira sílaba é
uma preposição inseparável tradu
zida sem dificuldades como “em”.
Na língua portuguesa aparece acres
cido com o artigo “o” e que resulta
em “no”. O termo reshith, traduzido
como “principio”, encontra sua raiz
no vocábulo r’osh, “cabeça”. Se
gundo o léxico hebraico, esse termo
significa também: “começo”, “tem
po primordial”, “estado primordial”,
“tempo remoto”, “primeiro da sua
classe” em relação a tempo.

Auxiliado pelas alternativas de
tradução que o léxico apresenta o pri
meiro verso de Gênesis pode ser as
sim traduzido: “no tempo primordial
Deus criou”, ou também “no tempo
remoto Deus criou”; que concede ao
verso um sentido de antiguidade de
maior profundidade em termos de ex
pressão temporal. O texto de Gênesis
1:1 encontra seu contexto no Salmo
102:25, onde algumas traduções dão
esse sentido de profundidade tempo
ral: “Em tempos remotos lançaste os
fundamentos da terra; e os céus são
obra das tuas mãos”.

15

Todos os seres da natureza, em úl-
toa análise,
átomos,

^tura partículas positivas, negativas
s neutras em quantidades de equilíbrio.
^ existem alguns tipos de átomos

que apresentam quantidades diferentes
e partículas, geralmente as partículas

neutras em número maior. Por essa
1 erença em quant dade, a tendência

^turd do átomo é manter o equilíbrio,
ara isso as partículas em excesso saem

aa estrutura atômica

estão constituídos por
os quais mantêm na sua es-

provocando des-
pren imento de energia. Esse processo
ch^a-se radioatividade. Um elemento
radioativo é o Carbono 14 (C-14), com
seis prótons de carga positiva, seis elé-

ons e carga negativa e oito nêutrons.
O C-14 encontra-se na naturezae é assimilado por organismos vivos

n re os quais está o homem. A perda
e partículas em excesso determina a
esintegração dos átomos e como re

sultado desse
elemento processo aparece outro

o Nitrogênio 14. Esse pro-
sso ocorre numa proporção cons-
n e em períodos regulares de tempo

viiT ^^^^®^^*stas chamam de média
da. No caso do C-14, a média vida

e Igual a 5.730 anos.

I
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A SEMANA DA CRIAÇÃO
sejam eles para sinais, para estações,

para dias e anos. E sejam para luzei

ros no firmamento dos céus, para alu-

miar a terra. E assim se fez” (Gn 1:14,

15). A ênfase da expressão bíblica re

lativa aos corpos celestes do quarto

dia da criação está no propósito que

devem cumprir: iluminar a terra, pos

sibilitar a marcação de dias, facilitar

o sentido de mudança das estações

para coordenar as atividades produti

vas e celebração de festas religiosas e

manter uma sequência cronológica de

períodos anuais. Para o cumprimento

desses propósitos, “fez Deus os dois

grandes luzeiros: o maior para gover

nar o dia, e o menor para governar a

noite” (Gn 1:16). Deus criou o Sol

para brilhar durante o dia e a Lua para
brilhar durante a noite. A tarefa des

ses dois luminares cumpre todos os

propósitos requeridos por Deus.
Nas Bíblias hebraicas, o verso 16

termina mencionando “as estrelas”, pa

lavra que não está precedida por qual

quer partícula verbal que indique que

foram criadas nesse dia. As estrelas já
foram criadas no “tempo primordial”,

“no principio” (Gn 1:1), antes do perí
odo do intervalo e da semana da cria

ção. A inclusão do substantivo plural
“estrelas”, nesse caso, deve concordar

com a ação de brilhar durante a noite,
tarefa incumbida ao luzeiro menor ou

à Lua, mas que em proporção menor
cabe também às estrelas.

existem outras fontes naturais de luz

dos relâmpagos que ilumi

nam a Terra em poucos segundos, a
luz das

como a

emanações vulcânicas e com

Após 0 Intervalo, período no qual
a Terra estava “sem forma e vazia”

aconteceu a semana da criação efetu

ada em seis dias, sendo o sétimo dia

de benção e adoração. Os dias dessa
semana foram literalmente

computados de pôr do Sol

nar f *®'"PO

períodos

a outro

com¬

pequena intensidade, a luz produzida
por vagalumes e por seres microscó

picos como os Noctiliica miliaris. A

uz também pode ser produzida pela
combustão de certos corpos físicos
como velas de cera, óleos derivados

0 petróleo, fibras vegetais; e pela

Passapm de partículas atômicas
através de vários tipos de conduto-

produzindo assim a luz incan-

cscente, a luz de mercúrio, a luz de
gás de Netuno,

O texto de Gênesis 1:3

ciona a fonte e natureza dessa pri-

tueira luz, pois para os efeitos dou
trinários,
seria

etc.

não men-

esse conhecimento não

necessário

para

hebraico yom, «dia» oÜ

-tá acompanJo porta °
numeral, o signLat

nessas
constante

yom

expres-
de

Assim 16as
dois'

um sig-
que nele0 ao

singularidade
mesmos. Cada

jornadas

para adq

e utili-

®vento ocor-
merece

rido

estudo

a certain want of form, whereby it recei-

vetli a form, or is changed, or tumed”. The

Confessions, na coleção de Robert Maynard

Hutchins, ed., Great Books of the Western

World, vol. 18 {Encyclopaedia Britannica,

Inc., 1952), p. 105.

’ Teilard de Chardin pela sua obra de in
troduzir 0 evolucionismo dentro do criacio-

nismo, foi chamado de o maior teísta evolu-

cionista. James Montgomery Boice, Gênesis

an Expositional Commentary (Grand Rapid,

MI: Ministry Resources Library, Zondrvan

Publishing House, 1982), p. 44.

® Bert Beverly Beach. Vatican II, Brid-

ging the Abyss (Washington, DC: Review and

Herald Publishing Association, 1968), p. 176.
’ Roth, “Uma Avaliação das Diversas

Alternativas Criacionistas e Evolucionistas”,
em 2° Encontro Nacional de Criacionistas:

Uma Cosmovisão do Confronto Criacionis-

mo X Evolucionismo (Instituto Adventista

de Ensino), São Paulo, 24 a 28 de janeiro de

1996. O Dr. Roth, além de expor em síntese

0 conteúdo de cada modelo, expõe proble

mas que são questionáveis. Na bibliografia

aparecem os textos dos principais expoentes

de cada teoria. Outra fonte para este estudo é
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seguinte: “For true it is, O Lord, that Thou
madest heaven and earth... And true, tôo, that

whatsoever is mutable gives us to understand

. O que realmente

necessário era conhecer o propó-

pelo qual foi criada essa luz, não

●mportando sua fonte. O propósito
essa primeira luz era registrar

da criação. “Chamou Deus à luz
® as trevas, Noite. Houve tarde e

'"aràâ, 0 primeiro dia” (Gn 1:5).
ssa luz primeira serviu para re-

OS dias até o quarto. O <jne
onteceu com essa primeira lumi'

do^!^ o Sol e Lua foram cria-

os

Dia

gistrar

DoH ^ não relata esse detalhe e
esn ^ muitas manifestações

que certamente serão
vertidas
humana de

eomo produto da tendência
satisfazer a curiosidade.

uirir
conhecimento

relato da
procura inserir

- sobre a
^"®rto dia da-

<10

"oito.

fonte natu^®"®''8'a
' “"“"t «oCu'

manhã, 0

u

M

0 relato do quarto dia da criação,
c narrativa destaca o propósito

^^zeiros u serem criados: “HaJ^
fazer fi rmamento dos céus,

Reparaçã

Produzir luz
rias fontes
iuminosa.
é 0 Sol '

o

as
o entre o dia e a noite, e
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A SUMÉRIA E OS TESTEMUNHOS
EXTRABÍBLICOS DE GÊNESIS 1-11
Rodrigo P. Silva, Th.D.
Professor de Novo Testamento no Salt, Unasp-EC

in History), with Genesis 1-11, pre-
senting similarities that give evidence
to the trustworthiness of the sacred
text. The author holds that the content
of Genesis is not plagiarism of tho-
se ancient writings, arguing that such
extra biblical writings are twisted ver-
sions of the true biblical account, and
not the opposite.

Resumo: Durante séculos, a histori-
cidade dos capítulos 1-11 de Gênesis
permaneceu sem questionamentos.
No entanto, a partir do século 19, no
vas correntes teológicas passaram a
oferecer outra interpretação para esse
texto, compreendendo-o como mera
fábula criada pelos judeus ou plagia
da de mitos mesopotâmicos. Tal leitu
ra, porém, coloca em dúvida todas as
demais doutrinas bíblicas. Portanto, o
presente artigo compara narrativas de
civilizações primitivas, especialmente
de Eridu (o mais antigo centro urbano
da história), com Gênesis 1-11, apre
sentando semelhanças que eviden
ciam a fidedignidade do texto sagra
do. O autor sustenta que o conteúdo
de Gênesis não é um plágio daqueles
antigos escritos, sendo que eles é que
trazem deturpações da história real.

Abstract: For centuries, the histori-
city of chapters 1 - 11 of Genesis re-
mained unchallenged. However, from
the 19* century on, new theological
trends started to offer another inter-
pretation for this text, considering it a
mere tale created by the Jews or pla
giarism of Mesopotamic myths. Such
reading, however, casts doubt on all
other biblical doctrines. Therefore,
this article compares narratives of pri
mitive civilizations, especially that of
Eridu (the most ancient urban center

Introdução

A realidade histórica dos capítu
los 1-11 de Gênesis é de fundamental
importância para a Teologia Cristã.
Sem ela todas as doutrinas presentes
na Bíblia caem por terra. Se a história
do Éden não aconteceu de fato, então
a humanidade não caiu em pecado e
não teria do que ser redimida. Logo,
todo o sistema sacrifical dos hebreus
e a morte expiatória de Cristo na cruz
do Calvário perderiam completamen
te seu significado.

Em virtude disso, desde os tem
pos bíblicos até por volta do século
18, era notório o entendimento histo-
ricista dessa porção das Escrituras.’
Muitos autores do Antigo e do Novo
Testamento referem-se aos elementos
de Gênesis 1-11 como relato factual.^
Nenhum deles propõe a mais remota
possibilidade de que se trate de uma
lenda ou alegoria. O próprio Jesus
Cristo citou pelo menos 25 vezes por-
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ções de Gênesis 1-11 retratando-
como material histórico.^

Mesmo com a inauguração da

cola alegorista de Orígenes, a maioria

dos expoentes da teologia cristã ain

da era unânime em aceitar os capítu
los imciais do Gênesis como história

real. Dentre eles figuram-se nomes
como Agostinho, Lutero e Calvino.

Contudo, com o advento do ilu-

mmismo alemão e a conseguinte
mauguração das correntes lolt

secu o 19, um novo entendimento

mfiologico do Gênesis começou a

Uderad.,

criada por judeus. Depois anmii

as

es-

no

res-

C. Baur
e Juhus Wellhausen

que o
uma fábula

supondo que seja verdadeira a versão

do Gênesis acerca da criação de Adão
e Eva e sua respectiva residência

jardim chamado Éden (com

guinte perda do paraíso e a destruição

do mundo por meio de um dilúvio),

é de se esperar que os primeiros des

cendentes daqueles que sobreviveram
à catástrofe ainda retivessem

memória ou em sua tradição elemen

tos dessa história primordial. Sua

transmissão teria sido feita por

trais que conheceram o mundo pré-
catastrófico ou pré-diluviano.

Tal tradição, a princípio oral, de
veria inevitavelmente
primeiros
caso

num

a conse-

em sua

ances-

aparecer nos
escritos da humanidade

estivessem cro

tando cavernas.*^ Consideraremos a

“pré-história” não como uma fase pri-

mitivista da história geral, mas apenas

como aquele período que antecede ao
surgimento da escrita. Partiremos do

princípio de que a linguagem escrita

iniciou-se como um sistema de signos

que serviría de apoio às funções inte

lectuais, especialmente as de memória.

Daí a ideia de que as primeiras epo
péias - usadas como recurso mnemô-

nico - conteriam traços do que aconte

ceu no prólogo da história humana.

safra de soldados armados, seria na

verdade uma pessoa real, posterior

mente mitificada, que havia original
mente emigrado da Fenícia e fundado

a cidade de Tebas. Foi ele quem levou
aos gregos os conhecimentos rudi
mentares do alfabeto transformando

para sempre sua sociedade.*® Logo,
não é inverossímil sugerir que mitos

e personagens da literatura mesopo-

tâmicos também contenham traços

de historicidade, oriundos do período

anterior à invenção da escrita.

É igualmente possível supor que

um mesmo acontecimento esteja no

nascedouro cultural de múltiplas tradi

ções étnicas. Nosso pressuposto é que
a semelhança entre alguns mitos da

antiguidade pode ser explicada não ne
cessariamente pela dependência literá

ria ou pela coincidência, mas pelo fato
deles terem se originado de um mes

mo acontecimento histórico que agora

passou a ser contado de maneira alegó
rica, distorcida, mas ainda possuidora

de alguma verdade moral ou filosófica

que deveria ser transmitida.**
Conforme já dizia Evêmero, es

critor grego do século 4 a.C., os mitos

não passavam de “relatos fantásticos

nascidos de fatos históricos”. Segun

do ele, os deuses gregos tiveram sua

origem em seres humanos notáveis,
divinizados pelo medo ou pela admi

ração dos povos.
Reconhecemos, no entanto, a

impropriedade dessa hipótese para

explicar inequivocamente todas as
semelhanças culturais e religiosas
existentes nas sociedades humanas.

Contudo, a suposição de que mitolo

gias diferentes possam ter uma fonte

12

Hipótese de trabalho

Tudo isso, até aqui, é ainda um es

quema hipotético que pode ser testa

do numa comparação entre o que diz

o Gênesis e os primeiros testemunhos

escritos produzidos pela humanidade

por volta do terceiro e segundo milê

nios a.C.’ Não se deve, porém, esperar

um decalque exato de um pelo outro.

As semelhanças, se houver, devem
ser quanto aos elementos centrais. Já

o arcabouço argumentativo certamen

te sofrerá descontinuidades próprias

de cada segmento cultural.

Embora as publicações atuais,

com exceção de Joseph Campbell®,
tendam a ser um tanto céticas em re

lação aos resultados da “mitologia

comparada”, ainda é válido trabalhar

com a possibilidade de que alguns
mitos sejam oriundos de fatos e per

sonagens históricos que foram poste
riormente mitificados.^

A maioria dos especialistas em

literatura grega, por exemplo, suge

re que o personagem Kadmos, que

segundo a lenda, semeou a terra com

dentes de dragão e colheu dela uma

nologicamente
proximos àqueles
deza eventos cuja gran-

e extensão seriam muito impor-

^ tes para serem olvidados. A expul-

sao e um paraíso idílico, a destruição
a raça por meio de um dilúvio uni-

ersa, a confusão idiomática trazida

^ construção de uma torre eram

contecimentos traumáticos demais

ignorados, pelo menos nas
primeiras

Portanto,
falando de

gerações.

se estamos realmente

acontecimentos históri-

outra inteipretaçârS"7'
«as textuais earqueoC^/'"''^"-
das no Antigo Orient^^x^

foco será sobre as cultur!^^‘^“''

●«u aos primórdios d^iv-r*
Por isso,

especial à descoberta de
«ttigo centro urban^riTu °

6 às tradições
^ ole. TaS ^«laciona-

P^stasapartírdabvelÍ^T*"" "«"t-
A hipótese que ^^t^nta.

d

as

a cultura matet,7°^ testará" ® a seguinte;

nn episódios mencionados
COS,

cormf*'^^** devem obrigatoriamente
da cfv I- ° Pttttteiro legado cultural
vencã'^ f ‘íttmana. E após a in-
dúvida a eles seriam, sem

escrevéS."* "

Iogia^!?^° ®'suns teóricos da etno'
darwinirf questionar o conceito
como r 'culturas pré-históricas

’  pico de trogloditas babí
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histórica comum não é um conceito
totalmente ultrapassado,

e documentos levantados

pelas Ciências Sociais (especialmente

a anfropologia cultural e a etnografia)
tem demonstrado que fortes aconteci

mentos (como supostamente é o caso

dos eventos descritos no Gênesis)

“«a vez testemunhados por diferí

tes povos, tendem a se transformar
em nntose adquirirem uma deSr

teraà medida

Fatos

para cada cul-
que passam de

Metodologia da pesquisa Assim a arqueologia permite contar

uma história que nem sempre estará
nos relatos oficiais.

Em virtude disso, alguns enten
dem que a cultura material deveria ser

considerada superior à fonte textual,

porque os documentos escritos po

dem ser contaminados por linguagem

política, propagandística ou de pseu-

dolegalidade que resultará numa im
pressão distorcida dos fatos. O antigo

historiador Heródoto'^, por exemplo,

afirmava que as muralhas de Babi

lônia tinham perto de 100 metros de

altura, 25 metros de largura e 95 km

de comprimento, o que, a arqueologia
demonstrou ser um terrível exagero.

E é óbvio que seria.

Para outros, no entanto, a cultura

material é demasiadamente fragmen

tária para se retirar dali uma história

conclusiva. É necessário que se en

contre um texto antigo, preferencial

mente contemporâneo aos eventos,

e que explique o que aquilo signifi

cava. Escavar, por exemplo, um des
conhecido assentamento debaixo da

areia do deserto, só nos permite di

zer que ali havia uma cidade, porém,

sem uma inscrição, um mapa antigo

ou um texto contemporâneo seria

quase impossível dizer que cidade

seria aquela ou que pessoas moraram
dentro de seus muros.

As evidências arqueológicas,

portanto, não são tão detalhadas e

objetivas como gostaríamos que fos
sem, mas não conduzem ao agnosti-

cismo. Apesar de nem sempre serem

conclusivas, elas podem oferecer

pistas preciosas, principalmente

vierem acompanhadas de fontes tex¬

se

tuais contemporâneas. Uma lançará
luz sobre a outra.

Felizmente no caso da Mesopo-

tâmia temos tanto a documentação

material como a textual. Ambas po

derão ser comparadas procurando

captar o sentido do mito para cada

grupo, isto é, elo de ligação entre

suas idéias e monumentos e a antiga
história à qual acenavam: a história

dos primórdios da humanidade.

As principais fontes da literatu

ra mesopotâmica são os documentos
sumerianos e acadianos descobertos

nas escavações de muitos sítios loca

lizados ao longo do Crescente Fértil

que estende desde os montes Zagros
no Irã, até aos desertos da Arábia co

brindo grande parte do atual Iraque.

São milhares de tabletes de argila,
selos cilíndricos, esteias, monumen

tos arquitetônicos e artefatos gerais
contendo escrita cuneiforme. Muitos

deles são textos econômicos, admi

nistrativos, legais ou escolares. Ou

tros são arquivos religiosos, cartas,

hinos, épicos, provérbios, crônicas,

coleções de encantamentos, cálculos

matemáticos, prescrições médicas e
até referências astronômicas.

Em meio ao vasto acervo encon-

tram-se referências a divindades, mi

tologias, sagas, heróis e, para interesse

particular desta pesquisa, cosmogo-
nias evidenciando sua versão para a

origem do mundo e da humanidade.
Nossa seleção de textos dentro

do corpus literário segue o esquema

de Falkenstein’* que distingue entre
dois maiores períodos de criativida

de, descritos por Hallo’’ como

ossumeriano” (2115-1815 a.C.)

17

ne-

e o

Um dos grandes problemas quan

do estudamos as origens da raça e da
civilização humana é a distância en

tre 0 pesquisador e o sujeito/objeto a

ser estudado. Como dizia Trigger, “a

arqueologia é a única disciplina que
busca estudar 0 comportamento e o
pensamento humano sem ter contato

direto com qualquer um deles”.'^

Ademais existe o fato de que par
te da observação

materiais incompletos, deixados por
grupos étnicos que não mais existem.
Al entra o desafio de

cerâmicas falarem”, ̂
gerados subjetivismos.

^ desconhecimento científico de

porção da história primeva que

ao pode ser “repetida” gera, obvia-
de resultados. Nesse

no e preciso ressaltar que, embora a

o m ^ ̂ História compartilhem

será sobre restos

fazer “pedras e
sem cair em exa-

conhe^° no que diz respeito a
O passado

quanto ao
, elas são distintas

seu objeto de

geração
equivale dizer

que '●‘^tórico-cultu:

não

telativa segurança aíaí
central que seria a f f elemento
vários segmentos sn **
tes. Noutras palavra^^** “dependen-
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contudo, defini

em geração.‘1 Isso
conforme a
ralista,

Resta,
centos to

ir

estudo.

maria
sis distinto
mitos

^0 passo
^tial é a fonte

que a documentação tex-
nopr fi excelência da histo-
num^v’ material existente
deixflH restos materiais

central de estudo do arqueólogo-
as font^ vezes, é claro, ambas
serão ^^°^timental e material) não
gado n ^^®ntes. Um navio naufrn'
u exnlí° diário de bordo

^fragata^df que se tratava de uma
uiarinha mque os ercante. Mas

' consideráí '●c
natureza única e não '1®
lite

podermos

ratura que o antp da

textualmente
apesar de

maioria dos

será
argu-

Porque
- recente

a

0
ser mais

mitos
presenta-

adaptação
versão
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Gênesis ~
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“pós-sumeriano” (1500-1100 a.C.).
Contemplaremos também

tradição literária anterior, que reme-
te 0 período do “Antigo Sumeriano»
(2900-2400 a.C.), embora
mas cópias existam

veis dessa época.

Apresentaremos, portanto, uma

mtese conjunta (mas não exaustiva)
das varias tradições, priorizando
continuidades

uma longa

pouquíssi-
que sejam datá-

as

com a história d

mos, na verdade, é uma reconstrução
hipotética que, em última instância,

demanda fé de ambos os grupos (dos

que aceitam e dos que negam a vera

cidade histórica da Bíblia).
A fé, portanto, não é um assenti

mento exclusivo dos religiosos. Aca

dêmicos que acreditam em algo que

não viram com os próprios olhos es
tão de certa forma exercitando sua fé

naquela hipótese de trabalho que con

sideram mais adequada para explicar

as fontes textuais e a formação do re
gistro

urqueológico

Foi lá que tudo começou, ou “recome-

çoif’ se entendennos que os que ali

hindaram as primeiras cidades chega

ram à região como imigrantes vindos
de outra localidade.

A Mesopotâmia contém uma geo

grafia arqueológica de interesse mun

dial. Seu nome deriva de duas pala

vras gregas meso que quer “meio” e

polamos que quer dizer “rio”. Logo,
Mesopotâmia seria “terra entre rios”,

exatamente por causa dos dois rios.

Tigre e Eufrates, que compõem o ce

nário da região.
A área em redor também é chama

da de Crescente Fértil exataniente por

ter uma terra arável, em meio a um

deserto, disposta no formato de uma
lua crescente delimitada entre os va

les dos dois rios que desembocam no
Golfo Pérsico.

Havia ainda duas regiões geográ

ficas bem distintas: a parte norte, na

Alta Mesopotâmia, era mais monta
nhosa, desértica e menos fértil. Já o

centro e o sul do vale, onde se encon

travam a Média e a Baixa Mesopotâ

mia, eram constituídos de planícies

muito férteis em fimção do curso dos

rios que nascem nas montanhas da

atual Armênia e deságuam separada
mente no Golfo Pérsico. Ainda em

termos geográficos é importante dizer
que o nome Suméria aplica-se à Bai

xa e Média Mesopotâmia, enquanto

Acádia aplica-se à parte Alta que seria
0 sul da moderna cidade de Bagdá.

As escavações na Mesopotâmia

começaram numa época, em que a Ar

queologia era marcada pelo colecio-

nismo e pelo antiquarismo, ou seja, os
artefatos eram achados e levados para

a

museus sem muita preocupação com
o local aonde foram encontrados. A

descoberta da pedra Roseta pelos sol
dados de Napoleào e os monumentos

que os franceses e ingleses levaram do

Egito para a Europa no final do século

18 caracterizam bem esse tempo.
Foi nesta mesma circunstância de

efervescência exploratória que Clau-

dius James Rich, um representante da

companhia das índias orientais, se in

teressou pelas antiguidades locais da

região do Crescente Fértil.
A princípio, o ambiente não era ar-

queologicamente promissor. As cidades

que ali existiram estavam completa
mente soterradas pela areia do deserto

e a paisagem não tinha aquelas monu
mentais ruínas como as encontradas

no Egito. Por isso, o local permaneceu
abandonado por milênios e muitos du

vidaram da possibilidade de se encon

trai' naquele deserto algum indício dos
áureos tempos em que ali se estabelece

ram as primeiras civilizações.
Desafiando o ceticismo de seus co

legas, Rich explorou várias ruínas e fez

algo hoje inaceitável, mas totalmente
comum na ocasião: recolheu para sua

própria coleção uma enorme quantida
de de objetos com inscrições antigas,

como tijolos, tabletes de argila, cilin
dros com desenhos em baixo relevo,

estátuas e cerâmicas. Quando ele mor

reu vitimado por cólera em 1821, sua

coleção foi adquirida pelo Museu Bri
tânico, onde permanece até hoje.

Na época em que milhares de ca

cos de argila contendo antigas inscri

ções cuneiformes começaram a che

gar em Londres, por volta de 1818,

ninguém tinha ainda condições de ler

o Gê

nesis e as versões mais antigas des

tituídas ao máximo daquelas adições
Postenores feitas nas culturas neoas-
siria .eneobabilônica.

Nossa
proposta metodológica ain

segue no exercício de ,

dados oriundos dessas foníes'

da
cruzar os

mate-
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de ou

tempo

^

com
em

materiais

'-tos da humanidade

responder à pergunta- n

habitantes das prímeS eivil'““'
quanto ao comeco .

mana? Afinal, eles "

perto das origens do

elas

diziam

raça hti-

-‘uvam bem mais

que nósram
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oS
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ou decifrar o que eles continham. Não

obstante, esta ieva de artefatos aca

bou se transformando num grande in

centivo para a arqueologia na região

melhor as terras
que queriam conhecer

que foram palco d

Heniy Rawlinson, que os interpretou
graças à comparação com outras ins

crições encontradas em Persépolis.

A ORIGEM DOS ASSENTAMENTOS

Foi em Dilmun que Enki, seduzido

pela deusa Uttu^*, trouxe para ela um

fruto especial como condição para que

dormissem juntos. Enki conseguiu o
que queria, mas como resultado, a ter

ra passou a brotar ervas daninhas que
ele comeu, perdendo assim a imorta

lidade. Amaldiçoado por sua esposa
Ninhursag, Enki começa a deteriorar,

mas, por um ato posterior de miseri
córdia ele é restaurado à vida. A seme

lhança com o Gênesis está na sedução

envolvendo um fruto, na descrição da

terra produzindo ervas daninhas, na

maldição que vem do erro de comer

algo proibido e na perda da vida eter
na. Mas note-se que aqui não se tra
tam de seres humanos e sim de deuses

(como dissemos, também existem de

sigualdades entre os relatos).
Foi depois desse episódio que veio

a criação da humanidade, segundo
uma das versões, “formados do pó da

terra” por obra de Ninhursag.” Então
veio a destruição de quase todos por
meio de um dilúvio e o repovoamento

do mundo por aqueles que sobrevi
veram à catástrofe, ficando errantes

pelo deserto, até chegarem à região
do Crescente Fértil.

Do ponto de vista arqueológico,

as primeiras evidências mostraram

que realmente houve na Mesopotâmia
uma sedentarização das comunidades

humanas que migraram para lá vindos

de outra região durante a passagem do

Paleolítico para o Neolítico, o que te-

ria ocorrido,segundo alguns autores,

por volta de 10000 a.C. A cronologia
desse êxodo é questionada por alguns

especialistas e ainda está passível de
discussão, embora não seja nosso ob-

32

antes que do grande dilúvio. Deus

plantara “um jardim no Éden, na di
reção do Oriente”, i.e, do nascimento

do sol (Gn 2:8). Mas as semelhanças
não se resumem a isso.

No tablete intitulado “Enki e

Ninhursag”^^ Dilmun é descrito como

um lugar puro, sem doença, sofrimen

to ou morte. Um lugar de paz, bên
ção e fertilidade. É a “boca dos rios”

(como em Gn 2:10: “e saía um rio do

Éden para regar o jardim e dali se di

vidia, repartindo-se em quatro partes).

Aliás, a ênfase nas “águas” é essencial,

segundo Roberto Oro,^^ para entender

0 significado hebraico do termo Éden

('êden). Sua fonna verbal ‘dn signifi

ca “dar um abundante suprimento de

água”, “prosperar, fazer crescer”. Essa

etimologia sustenta-se em Gênesis
13:10: “Levantou Ló os olhos ... viu a

campina do Jordão que era bem rega

da, ... como o jardim do Senhor"". De

igual modo, embora alguns pensem
que Dilmun venha de uma desconheci

da etimologia pré-sumeriana^^ é pos

sível que seu significado seja: Dil (ou
Til) = vida ou manter a vida + UM =
crescer a semente + N = sufixo locati-

vo. Literalmente: “o lugar onde cresce
e mantém a semente da vida”.^*

Os sumerianos tinham também o

vocábulo edin para se referir a uma

planície, pradaria ou, nalguns casos,
uté a um deserto.^® Já o equivalente

acadiano posterior seria edinu, que

por semântica passou a significar
“um local abundantemente regado

A relação entre esses signficados e o
sentido hebraico de “Éden”, apresen

tado acima por Oro, dificilmente seria
mera coincidência.

e

vilizaçào humana.

Forammuitasasescavações locais

usando os próprios nativos como ope-
unos, tradutores e guias ^ ̂

ospesquisadoreseufoSÍrEr’’'''

na

com as origens da ci¬

Os textos decifrados e o registro
urqueológico escavado revelavam i-

portantes detalhes, mas também sus-

ci avam intrigantes perguntas: quem

seriam afinal aqueles povos? Quando

® por que migraram para a região?

Oual era sua cosmo visão? Que versão

cosmogônica eles apresentavam para

origem e para o surgimento da hu-

mamdade (i.e. seus ancestrais)?
Segimdo os textos descobertos,
sumérios afirmavam ser descen

dentes daqueles

im-

os
co¬

meçaram a aparecer em ^

mais mscrições.
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reg^ A localidade dessa

tre ^^^da é ponto controverso en-
os arqueólogos e assiriologistas.

do P^^^um que seria a parte sul
a  apontam o vale do Indo,

na rT ^ ul-Arab (entre a moder-
® Basra) ou ainda a ilha de

uinnoGolfoPérsico.22

hoiet^ d|tima identificação parece
Nãr» adeptos que as anteriores.

nãoD^ nossa atenção se volta
lontativa de localização atual

confim * j possivelmente foi des-

^o^gurada pelo mencionado dilúvio),

nome quo se associa ao seu
comn T (us vezes transliterado

como “o lugar

os ^ sol”.23 issQ sugere que

gniDo ^oscenderam de algum

É ̂ ^^,^^sca mundação.24

Soografia^^^^ ̂  coincidência entre essae a
mençã

. deveu“Se a

o bíblica de que,
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jetivo fazê-lo aqui.^** Quanto,
precedencia dessas
lizadas

porém, à
orgamzações civi-

a qi^quer outra do mundo é

quase unamme a opinião de que essas

sao as mais antigas unidades metro-

P  itanas que podemos rastrear com

ana na Mesopotâmia” Prim„-
bniscas mudanças nn i-

em grupos^r
®°eobte*c^Serr"^'^"-

podendo trocar sem variadas,

f

ur-

so-

que tal

ros membros de outeo°
de suprirem as necessiH ^ Am

todos. Terceiro a ̂ v^f ̂̂^isde

da agricultura e’ do art
râmica que fez com "®^“*®to em ce-

brevivência se tornaSe “
^●«30 aparecei.

Mesopotâmia, s^rEnn
to delas. Todas a prin^^“ ® ^*"«1-
entre a latitude de^n ̂  assentadas
Uruk/Ereque(32o;S2“í''^.'‘°««)e
esp^ para Can^í;°.®Ptos foram
da Afiica (Egito) e^gíe °

na

, O surgimenío deÍst^f°-
foi acompanS

volvimento de um^^ W
hid

ur-

ráulico que favoredí
pântanos, evitava ^ “‘‘'‘^Ção

garantia o suprimentrH *"""‘*sÇ®es e
períodos de seca Havia* ®8*topara
'“s. intenso comércin°"°^’®^<='>-

eweumextraordi-

dos

os

Era também o lugar de origem não
apenas da civilização sumeriana, mas,
por implicação, de todo centro urbano
que posteriormente se originou dali.
Já nas primeiras etapas da prospecção
de superfície, começaram a aparecer
fragmentos de cerâmica, vasos, está
tuas e uma boa quantidade de inscri
ções cuneiformes, desde os primeiros
estágios de formação da escrita.

A equipe começou os trabalhos de
escavação pelo topo da colina de areia
(Tell) aonde havia traços de um anti
go edifício composto de maciças pa
redes e vários degraus de uma enorme
escada. Era de fato o resquício do que
fora outrora um edifício monumental
agora escondido por milênios de de
posição arenosa. Tratava-se de um
Zigurate, ou seja, uma torre-templo
muito alta construída para adorar as
divindades locais e, conforme revela
riam os escritos cuneiformes, permitir
que algims escapassem com vida caso
voltassem a sofrer outra inundação
enviada pelos deuses. Como veremos
mais à frente, a lembrança de um di
lúvio e o receio que o mesmo voltas
se a ocorrer pareciam muito fortes na
mente daqueles cidadãos!

É aqui que destaca-se a importân
cia desse Zigurate local e das demais
ruínas de 31 torres sagradas desco
bertas em outras partes da região. O
zigurate de Eridu fazia parte de um
complexo de 16 ou 19 ocupações.
A que está no topo, sendo, portanto,
a mais recente, é datada em tomo do

2100 a.C.. Essa datação foi pos
sível graças a tijolos comemorativos
que faziam parte da estmtura original
e traziam inscrições dedicadas aos

39

ano

gor os cidadãos mesopotâmicos não
faziam distinção entre uma coisa e
outra. Tudo era parte do mesmo paco
te cultural. Não havia separação entre
religião e Estado; comércio e litin-
gia; artesanato e adoração. O Patesi
(nome dado ao líder local) desempe
nhava ao mesmo tempo as funções de
rei e sacerdote.

nário progresso. Admite-se, fi^ente ao
sucesso das atividades produtivas lo
cais, que por volta de 3000 a.C. (data
que pode ser corrigida) algumas cida-

cs mesopotâmicas cresceram tanto
ao ponto de reunir, segundo algumas
estimativas, mais de 30 mil habitan
tes, a exemplo de Uruk e Ur.”

Quem hoje visita aquele local di-
ci ente tem ideia da grandeza que

oram esses centros urbanos do passa-
0. m Ur, Eridu e Lagash chegava-se
e arco! Mas os restos arqueológicos
esses centros jazem agora no meio

em pleno deserto iraquiano,
corre que o meio ambiente nunca
ais permaneceu o mesmo. Ficou em

oiwtante alteração depois da grande
^^^^tica que culminou no

omeno da glaciação. Na Mesopotâ-
Golfo retrocederam

estaiH ^ ^ longe de onde
a C A^ portos no terceiro milênio
em ai geográfica encontrada
tente tabletes cuneiformes sus-
ativi/!f^ afirmação. Ademais diversas
(}g ● ^^^htimanas tais como canais

pastagem de
tambptv, ^^strução de novas cidades
do cur«! para a mudança
parte de ^ drenagem de boa38.  ̂ leito fluvial.

Seja como for. no terceiro milênio

O ASSENTAMENTO DE ErIDU

Apesar do esforço conjunto exis
tente entre as comunidades e a livre
troca comercial, elementos étnicos co
meçaram a surgir, distinguindo os ci
dadãos de um e de outro assentamento.
Diferentes modos de vestir, falar, agir
e, principalmente, governar revelavam
agora o modus vivendi das cidades. Os
monarcas, então, aproveitando esse
primeiro gérmen de nacionalismo,
construíram templos de elaborada ar
quitetura para servirem como centro
político, econômico e religioso. Na
literatura começam a ampliar as dife
rentes versões do passado.

Eridu, o mais antigo dos assen
tamentos (e por isso escolhido como
nosso estudo de caso), é uma boa sín
tese das crenças que havia na região.
É 0 topônimo de um lugar conhecido
pelos árabes como Abu Shaherein.
Suas escavações foram iniciadas em
1946, tendo como diretor um arque
ólogo iraquiano chamado Fuad Safar.
Como não era muito experiente, Saf^
contou com a ajuda técnica do britâ
nico Seton Lloyd, que atuava como
conselheiro de campo.

Em pouco tempo, o sítio revelou
ser a representação da mais recuada
época de habitação humana na região.

desses c f com a fundação
se natiirrí^ ébanos desenvolveu-
cio e " política, o comér-
ferram.^.^ ^""dos usando como
escrever P ^ inventada arte de

em tabletes são ri-
comerciaic^^^^^®^ administrativas,

e teológicas, embora a ri-

a.C.
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reis Ur Nammu e Amar-Sin,
nantes da terceira dinastia de Ur
volta ao século 21

Os arqueólogos ainda
sob uma das

go

a.C..

encontra

ver-
cúltico. Os altares foram os primeiros
santuários e o sacrifício de cordeiros

ou ovelhas, a mais antiga forma ritua-
Iistica de

Eridu
que se tem notícia,

começa com um altar apa-

mesopotâmico sugerido pelo registro
arqueológico. Em ambos os casos, a

construção de uma torre oferece união

política e cultural à comunidade, a fim

de que seus moradores não dispersem
para outros assentamentos ou criem

novos centros lubanos. Isso provocaria

uma degeneração da metrópole.'*^ Tal

programa centralizaria o poder num só

lugar e aumentaria o controle por parte

do patesi local. É difícil afirmar, con
forme as recentes tentativas de David

Rohl'*^, que o Zigurate de Eridu fosse
a mesma torre de Babel mencionada

na Bíblia. Não obstante, a semelhança
contextual entre o relato escriturístico

e esses monumentos é o suficiente para

estabelecer a evidência historiográfica
de Gênesis 11,

Isso sem contar que tradições pos
teriores testemunham de um tempo

em que os habitantes da suméria fa

lavam uma só língua que depois foi

confundida espalhando os povos. A

edificação de uma torre ofensiva aos

deuses aparece nalguns fragmentos

como motivação para isso.
Num texto sumério intitulado

“Enmerkar e o Senhor de Aratta”, há,

segundo a tradução inglesa de Kra-

nier, a clara menção de uma época em
que havia “harmonia de linguagem
em toda Suméria” e os cidadãos “ado

ravam a Enlil numa só língua”."*’ Mais

abaixo o texto faz menção a Enki, o

deus patrono de Eridu, o que pode

remeter a tradição para os tempos do
terceiro milênio a.C.

George Smith"**, um dos primeiros

assiriólogos da Inglaterra, também

publicou o fragmento de um tablete
que admitiu tê-lo intrigado. Ele con¬

seguiu recuperar apenas um pedaço
pequeno do texto que teria original
mente de quatro a seis colunas. Na

coluna 1, linha 8 começava a menção

de um povo (os babilônios?) que pe

caram por construir uma torre. Algu

ma divindade, descontente, espalhou-

os pela face da terra e tomou confusa
sua linguagem e seu conselho.

Quanto ao nome “Eridu” (eri-

dulO), temos aqui uma palavra cuja

etimologia ainda é objeto de discussão

entre os especialistas."*® As sugestões
variam entre “a boa cidade”, “a bela

cidade” e “lugar poderoso”. Outra pos
sibilidade menos aventada é conectar

0 nome com a palavra umdu (cobre).

Seja como for, como lembra Leick^°,

a palavra pode estar conectada a um
substrato linguístico pré-sumeriano. E,

de fato, os sumérios escreviam Eridu

usando o duplo signo NUN.KI.
Jacobsen sugere que o signo NUN

seria uma designação antiga - par
cialmente um nome, parcialmente um

epíteto - para o deus Enki (o patrono
de Eridu) e que o Kl designaria um lu

gar conectado com esse deus ou com
a “divindade” de um modo genérico.

Logo, NUN.KI seria “o lugar (ou a ci

dade) de Enki” ou “cidade divina”.^*

Não se pode olvidar, porém, como
lembram Leick^^ e Unger^^ que o sig-
NUN remete a uma espécie de ár

vore, junco ou um sinônimo tardio da

palavra “príncipe”.
Nesse sentido, vale mencionar a

referência sumeriana a uma árvore es

pecial chamada KHALUB. Sua mais
completa descrição aparece no mito
de “Gilgamesh, Enkidu e o Mundo
dos Mortos”. Lá fala de uma árvore

no

por

ram
esquinas do Zigurate

paredes de outros prédios mai
gos, todos feitos de adobe
mais baixo um elemento
a duna de
altar

as

niais anti-

E no mVel

especial: sob
uma areia limpa, havia um

perpetuando a atitude de

sair da arca. Mas há um ele-

niento estranho no ambiente: entre

fico^^f estratigrá-

rentemente
Noé ao

encontrada um

mcho numa parede. AqueteS?"®'®
velmente, a primeira
pelos habitantes de Fhh

Note-

um

a considerá-

quantidade de rolos cerâmicos
assemelhando-

indicou,
houve

vel

se a serpentes, o que

para a surpresa de todos, que

nalgum estágio da cidade a
substituição sacrifical do
outro animal

^oui alguma forma de
adoraçaoàserpente.^

Novamente é notório que todos

semr odifícios cúlticos que se

tem^^ ^ oonstrução de sua tor-

cordeiro por
ou a mistura sincretista

re

lu&ar ^ sempre o mesmo

as ®*^ifício era erguido so-
anterior, aproveitan-

paredes ®

bre

do

ostracismo
volta do

^ uiesma elevação, até ao
oompleto da cidade por

uno 600

as referências

a<t-es sacrificais a De de
'mída desde os tem„ ’,“®a pratica
tomara o nrim.
da arca iuiIT Noé
^ "ea juntamente r
(Gn8;20e2n« A1-.

tododeMosheWeST‘'.°°«-
erguer altares, raencion J d«

«tá intimamente atreS*^
de um novo assentam.. ^ ̂^udaçâo
fato. o altar dTSr®'® "bano.

parece «trinsecameSJ?"’
dação da nova cidade ® ^

confi

De

rmação dessa tese ®“®"'®Para
De acordo com o

Ptoduzido por John

pictograma usado n» ̂  °

■curral de ovelhas” rtüf ^^^pressar
'"''a frequentemente^^
para representar um temT "®“f°ta

Assim, o achado K ?
to^nte com a narrativa blr ^-jttnta-

OS e se

ao sair
sua fann-iia

mo

10-

co

a.C.
Quanto
e os aos Zigurates (o de Eri-

não há como evitar
du
,  demais),
a ^omparaQSr. „
de Bahpi ^ ® episódio da torre

semelhança^ do Gênesis 11 ● À
"odeNinrode”
^idades rí *

programa de gover-
fanto Eridu quando as

“oa socied^H^^'^^^^^^^ centralizaram
"^^^umenfeí construção de torres
^ Vezes n ^™ora essas torres
fintos'’'*^ (jg fer objetivos diS'
^^'blicas t>ar«^
Dabel codificação da torre de

rro-
uieno

eam-se com o contexto
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soli&ia plantada às margens do rio

Eufrates que ligava o Céu e a Terra
Mas ela foi

originalmente infect

surpresa e perplexidade surgem do

fato de que esses temas básicos para

os mitos da criação são mundiahnen-
te os mesmos em diferentes áreas do

globo”, não SÓ na Mesopotâmia, mas
também fora do Oriente Médio.^’

Há várias versões para o mito de

Eridu, preservadas e editadas inclusive

nos tempos neobabilônicos. Na versão

babilônica, por exemplo, será Marku-

que o fundador da primeira cidade e
não Enki, conforme o relato sumeria-

no. Seja como for, de um modo geral,

OS tabletes mais antigos informam que

Eridu foi a primeira cidade a ser criada,
uma das cinco fundadas antes do dilú

vio (embora, uma versão assíria afirme

que Nippur a precedeu no tempo^*).

Enki, que é luna divindade ligada

às águas (mais tarde reconhecido como

Ea), ergueu para si uma casa (templo) e

a decorou com todo tipo de pedras pre

ciosas, ouro e lapislazuli. Ele encheu

o lugar com música, para comemorar

sua criação. Eridu era bela, cercada

de águas por fora e por baixo, mas as

águas não a submergiam.

No final de sua criação, Enki con

vida os deuses para abençoar o que
ele havia criado. Uma festa, pois, é

preparada com todo protocolo neces

sário. No ápice do encontro. Anu, o

deus-pai de Enki, diz alegremente pe
rante todos: “Meu filho Enki construiu

seu templo ... e ele cresceu do solo e
encheu a terra como uma montanha”

(compare com a visão de Nabucodo-

nosor acerca de uma pedra celestial
que cresce e enche toda a Terra, em

Daniel 2:35).

As mesmas águas que circundavam
a cidade eram o reino de Enki chamado

em sumério de Abzu (Ab = águas, Zu
= distantes). Os textos, então, falam de

poderosas criaturas “pré-diluvianas”

chamadas Anunnakis que alguns in
terpretam como sendo seres “divinos”.

Outros entendem que seriam apenas
criaturas poderosas. O nome Anunaki

vem de alguma das seguintes etimolo

gia: “da-nuna”, “da-nuna-ke4-ne”, ou
“da-nun-na”, e significaria algo como

“aqueles de sangue real” ou “os pode
rosos da dinastia”.^^

Dentre os Anunnakis havia, segun

do o mito do Atrahasis, um grupo in
ferior chamado Igigi.®° Embora tives
sem antes servido a Enlil e aos demais

Anunnakis superiores, eles iniciaram
uma rebelião reclamando o direito de

serem divinos (comp. com Gn 3:4 e 5).
Numa assembléia celestial, ocorrida

em função da guerra, os Igigi (em nú
mero de 300) são punidos e separados
dos demais Annunakis bons (em nú

mero de 600). Do total, evidentemente

simbólico, temos a proporção de um

terço rebelde contra dois terços fiéis

(comp. com a imagem de Apocalipse
12:3 e 4,7-12).^^ Segundo esses textos,

a humanidade teria sido criada para re

povoar o céu, suprindo a lacuna que
os deixaram, daí o seu ódio pelo gêne
ro humano.^^ Outras versões, como o

texto sumeriano de Enki e Ninhursag,

acrescentam que a humanidade tam

bém foi criada para trabalhar e servir

aos deuses, no lugar dos Igigi que de

sertaram de sua função.

O primeiro ser humano criado rece

be, de acordo com a escola sumeriana
de Eridu, o nome de Adapa. Em 1906

Archibald Sayce argumentou que o

nome Adapa deveria ser transliterado

Segue-se a isso o desafio de re- j

cuperar grande parte dos tabletes que |
estão em péssimo estado de conserva- -

Ção, principalmente aqueles do Antigo

Sumeriano. Existem muitas palavras :
que são obscuras e a sintaxe de várias

sentenças ainda é um mistério. Mui

tos textos permanecem introduzidos

e não analisados, principalmente al

guns que jazem, infelizmente, presos
em coleções particulares sem acesso *

para os especialistas.
Mesmo

com tais impedimentos,

ada

por uma “serpente que não pode ser

seduzida e pelo terrivel pássaro An-

^ . ima criatura demoníaca retrata-
a na literatura e na iconografia como

uma mistura de leão e águia com dZ
chifres na cabeça.^'*

Vários cilindros e painéis snm»

nanos mostram seres alados prote
gendo a arvore sagrada para oL 1

^res humanos não chegassem até ela
mexemplo clássico é o relativamen

a; aaiado de cerca 1778-17SR

Mmsumavez,percebe.^®'^-
nuidade com as referênci
arvore da vida

se a conti-

ias bíblicas àe aos

progressos foram feitos na

compreensão do coipus literário me-

sopotâmico, especialmente aquele que

gravita em tomo de Eridu, o mais anti-
assentamentos,

e um modo geral, os textos cos-
^ogonicos

elementos

muitos

mencionam os seguintes

^  , encontradiços também na

versão bíblica das origens:
A criação e desobediência do

gênero humano, feito
ro, que perde
2-A

sobediência
liabitant

a partir do bar-
0 paraíso,

maldição à de-que segue
frazendo sofrimento aos

cs da Terra

ana.

o mito DE Eridu

,

cadn n ? família humana mar-

^Pela hagédia de um fi-atricídio.

por issn que se toma ma
5 J o ’ ® por um dilúvio-

mennc l^^^^eimento de quase todoS,

6-A ■

sagrada ,

eantos^da^g^^ l^omens pelos quatro

sideravá*!?*”!° *^evi-strauss que coU'

forçado*^^ criação um mit®
a admitir "grande

construção de torreuma

confusão de idiomas
e a

foi

Mesopotâmia é ieS^'
P'exa. Somente

tos ̂  época de Rawlin! ‘^egamen-
Britânico recebeu de uma°*^ °
25 mil tabletes, provinH de

blioteca de Asswbanipí t
acervo e classificá-lo cron.i ®®ae
C em composições literá ● °^^^^cnte

porem ainda incomnle^f

Samuel Krameri°7‘^fo>editadapo;
no ANEP\ Ambas ainí^
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como Adamu.^ Apesar do grande

peito pela erudição de Sayce, algum
mostraram um tanto reticentes
a essa

re

^  . quan
ção

s-
xílio de Enki, j
do ser humano.

Num outro tablete também é dito
que Adapa, foi

prosseguir na criação

o responsável por tra

Os outros deuses convenceram

Ninhursag a resolver a questão. Ela,
então, criou Ninti (Nin= Senhora; Ti

costela) para curar Enki e dar-lhe vida.

Na versão bíblica, Eva (que significa
“vida”), é criada da costela de Adão.

Noutra versão ainda mais elabo

rada, Adapa, criado sem imortalida

de, é obrigado a comparecer perante

os deuses por causa de seu erro (ele
quebrou o vento sul com a vela de seu

barco). Um ser divino que nalguns

momentos aparece como guardião do

submundo, noutros como guardião do
portal dos deuses, oferece-se como

intercessor para levá-lo às divindades.

E esse mesmo guardião, que a mando

de Anu, coloca diante de Adapa um

alimento proibido que só os deuses

poderiam consumir para ter vida eter

na. Se Adapa cedesse em experimen

tar o banquete, certamente morrería,
mas, diferente do Adão bíblico, ele se
recusou comer o alimento dos deuses,

razão pela qual é elogiado. Como re

compensa por sua esperteza e sabedo

ria, Enki dá a Adapa um conhecimen
to proibido aos homens e restrito aos

deuses. O guardião que ajuda homem
a obter esse conhecimento secreto é

Ningishzida, um ser associado nos
mitos sumerianos tanto à serpente

quando ao dragão alado. Seu nome
significa “senhor da árvore cobiçá-

vel”, expressão que novamente nos
remete a Gênesis 3:6.

Num texto babilônico posterior, o

mesmo episódio acontece tendo como

protagonista Enkidu, um amigo de

Gilgamesh (lendário herói sumeria-

no) que seduzido por uma cortesã da

deusa Ishtar passa a ter um “conhe¬

cimento pleno” (similar ao “conheci

mento do bem e do mal”). Após esse
ocorrido, Ishtar lhe declara: “Você

agora é um conhecedor, Enkidu. Você

será igual aos deuses”.

Sobre “a árvore da vida” é impor
tante dizer que essa expressão não
ocorre em nenhum texto sumeriano

descoberto até hoje. Contudo, ela

pode ser deduzida das representações

iconográficas de rituais religiosos

em que uma árvore sagrada aparece

como elemento de destaque. É o caso
da tradição posterior acerca da árvore

sagrada de kiskanu, que foi plantada

no túmulo de Adapa, em Eridu, para
homenageá-lo e servir de referencial

para rituais religiosos.
Uma mescla entre os mitos de

Adapa e o dilúvio, fez com que o

primogênito da humanidade fosse
cultuado como um herói, recebendo

o título de Abgallu, isto é, ab=água,

gal=grande, lu=homem.
Os tabletes trazem ainda uma lista

de reis sumerianos que governaram

Eridu por assombrosa quantidade de

tempo (“milhares de anos”, conforme
0 entendimento dos tradutores). Sua

dinastia, no entanto, é bruscamente

interrompida pela frase “então veio o
dilúvio”. Assim fala-se de monarcas

pré e pós diluvianos (compare com
Gênesis 5 e 10).

A inundação foi tão intensa que

apenas alguns se salvaram liderados

por Utnapishtim ou Ziuzudra. Ele foi
orientado pelo deus Enki a construir

um barco e assim sobreviver às águas

abismais que cairiam sobre a terra.

À semelhança da história bíblica de

Noé, ele também leva animais e pes-

66

se

to
quipara , embora, até hoie

Z “ apresentamm mJal
dos convincentes para descrê-la a não

rLL fr ° «ano
mais frequentemente grafado

Adapa e que 0 hebraico ;
temente é

como

adam aparen-
nma boa palav

zer os seres humanos para habitarem

sm ridu. Mas antes de chegar ali, eles

andaram errantes pelo deserto (literal-

■nente, pelas “terras secas”), dividindo
0 território com animais selvagens^ semítica

anãm e o

ra
mas conectada como árabe
oabilomo amêlu.^^

Porem, uma evidência
posteriormente reforçou

eda

. À
semelhança do Adão bíblico

mf I andavam originalmente

dejjg * ''‘''●am naturalmente assim

, esses se-

que foram col
ncontra-

a tese de ocados para traba-
.  PÍamcie de edin tendo os ani-

qu^toT (n ^^^to é dúbio

lhar

convivência p
homens

acífica ou não
- com esses animais)

mu.

,
terpí»; alabastro datado do
‘«ce.ro m

Um

ilênio a.C. foi encontrado

Nele '^^zinha de Eridu.
a i^a fila de homens nus ofe-

de ^®nsa lanna cestas cheias
recendo

interpretedo especialistas têm
sacerdnf homens seriam
ou adn ^*’nbalhadores do campo
gica t eerimônia litúr-
grea que remetia
tempo sua memória a esse

- caracteres cujo som ®®'®Ç2o
h^onizadocomseusi
ginal. Nesse caso a ori-

d

representada por nm
não apenas tinha a *
nética de

de

e
um era

“m. mas
va “homem” Adan ®*Sniflca-

Adao tanto em fonéf °

,  Adapa também é
da terra,
Gênesis 2:7
haja a

0 a
quanto em

«tranha22

em
Pfecisav^^^de
(compare toupas para se vestir

com Gn 2
t2 ““

sangue proveniente H e
Segundo deus imo.

:25).
sumérios também tinham

que com alguns elementos

Os
umaversão

^hleteséd‘1^ Gênesis 3. Num dos
de EnU * * ^ Ninhursag a consorte
dar dos ’ seu amado, de cui-
h^rnoü curfo ^ jardim. Mas ele
selecionou ^ f assistente, Adapa,
ufereceu F u- proibidas e lhas

se

hu dore^ doente e sen-

costela^* ° sinal gráfico
‘tfer dizer ta . sumério é “Ti” qu®

‘^‘«“costela” como‘Vida”.

para

poema do Athrahasis^^n
houve a batalha celest ^ P'”®'!"®
o^AnnakinseosIgS p®t"'^cndo
dos rebeldes) fo i ®
™orto. O motivo era
de seu sangue fmict.^

no

«'^(um
para ser
^partir

carnecom
com 0 au-
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soas consigo no barco. Até que depois
do período de chuvas, o barco enca

lha no topo de uma cordilheira mon

tanhosa. Para garantir se as águas ha-

vi^ mesmo abaixado Utnapishtim
solta uma pomba, mas ela retoma
Depois de alguns dias ele solta

corvo e esse não voltou. Era o sinal

de que havia terra seca e eles podei
nam sair em segurança. Uma vez

e salvo, o herói oferece um sacrifício
aos deuses Anu e Enlil que resniram
a fumaça e ficam satisfeL.

Conclusão

um

são
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atenção em nossa pesquisa compara-

tive foram os desvínculos teológicos
entre o Gênesis e os mitos sumeria-

nos. Além daquelas já mencionadas

por Wenham, podemos ainda anotar

as seguintes descontinuidades:
1 - Os mitos simplesmente não

concebem a unicidade do conceito de

Deus. Seu ponto de partida é a neces
sária existência de múltiplos deuses.
Cada um criando um elemento cosmi-

co diferente: Anu cria os as estrelas

e constelações, Enki e Ninmah criam

o homem, Marduk cria a terra com o

sangue de Tiamat e Mummu é aque

le que dá forma às coisa criadas. A

singularidade bíblica se evidência no
texto de abertura: “No princípio criou
Deus os céus e a Terra” (Gn 1:1). Um

único é protagonista causador todos
os elementos criados.

2 - A opção por um único Deus,

que antecede em existência ao uni
verso e causa sua existência por meio

de um ato criador é outro elemento

estranho, antagônico à cultura meso-

potâmica. Para os sumérios (e tam
bém para os assírios, egípcios e gre

gos) os deuses não criam o universo;
sõo filhos dele. No Enuma Elish, por
exemplo, forças cósmicas primordiais

(Tiamat - a água abismai e Apsu - a

água refrescante) se unem e geram um

grupo de seres místicos que, por sua
fazem nascer em relações inces-vez,

um sofisma em suas bases metodoló

gicas. No Antigo Oriente Próximo, a

regra é que relatos e tradições podem

surgir (por acréscimo ou embeleza

mento) na elaboração de lendas, mas

não 0 contrário. No Antigo Oriente,

as lendas não eram simplificadas para

se tornar pseudo-histórias como tem

sido sugerido para o Gênesis
Quanto às alegadas semelhanças

estruturais entre o relato bíblico da

criação e os tabletes do Enuma Elish,

ou o paralelo literário entre a história

de Noé e o épico de Athrahasis, essas

podem ser explicados não na depen

dência literária por parte do autor bí
blico, mas no fato de que aquelas tra

dições (no que diz respeito à maneira

de pensar e escrever) faziam parte do
contexto cultural de todo o Oriente

Médio desde o Crescente Fértil até o

Egito.^° Um Jovem brasileiro do final
do século 19 e início do século 20, que

estivesse apaixonado por uma don

zela, não precisaria necessariamente
“conhecer” Castro Alves, Casimiro

de Abreu ou Fagundes Varela para de

declarar de modo completamente ro

mântico, com luna fraseologia similar
à dos autores mencionados. Bastava-

lhe ecoar o inconsciente coletivo de

sua geração. Ele havia visto a aboli
ção dos escravos, a proclamação da

República, a divulgação de ideais
nacionalistas. Isso seria mais que su

ficiente para explicar as semelhanças
sem recorrer à tese mais simples de

uma dependência literária de autores
prévios. Afinal, todos estavam sob a
influência cultural do romantismo.

Num primeiro momento, pode-

tnos dizer que o que mais chamou a

”69

Gênesis apresenta seu pecado e deso
bediência. Como cristãos tendemos a

assumir esses pontos em nossa teolo

gia, mas, via de regra, falhamos em

reconhecê-los na estrita originalidade
da mensagem de Gênesis
todos

1-11... Em

●  A casos não há nenhuma

evidência do mais simples emprésti

mo literário feito pelo escritor hebreu.
c aro que seria mais fácil supor que

6 e tivesse plagiado vários motivos

mitológicos, transformado-os e inte
grado-os

oal de sua
a uma história nova e origi"

própria autoria. Só que, en
quanto Adapa respeitou o mundo do

a e não comeu o fruto proibido,
ao e Eva rejeitaram a ordem do Se-

or e seguiram a serpente.
De fato, embora tenhamos

os neste artigo várias semelhanças entre

sum ^ ® ̂  '^^^sões mitológicas
j^ienanas

”68

destaca-

, essas continuidades estão
mstiitas àqueles elementos

miinc A evidenciar traços co-

2 l“^torícidadedosfatos.

emiil ̂  constituem não um^

^ ou

Os pa-

endosso da cultura pagã,

merit ^ e da literatura su-
íuenana são tão
uinda que

^tirn contato
oertamente
tá-los

oponentes entre si, que
0 autor bíblico tenha tido al-

com qualquer desses mitos,
■e escreveu com o fim de refu-

sim de havê-lL nl/* f ®
desses mtes

mesopotamicos. Mas
necessariamente

as coincidências
●hoa foram publUo '
^ ideia comum de^u/oG—an^^
o resultado “adapmdo” 0^'*'
Pretimo litetário fei,„ . d® um .
vasta literatura mesínor^y"'*®'*®

Notemos, aS

observação de Wen^m .‘o
fimdo do Gênesis no^nf^ de
esta focado em m ^bgo Orie
daquelas que ocum
demos. Ele afirma r?. mo-
0® f

nao precisamos,
tarpor essa op.

em-
na

nte
entes

ace ao politeís^í*"'^® de Deus
em lugar de seus caprichos "*
como o oposto de suafm ’ P°der
P®ocupaçâopeiahu‘«ocia;
ves de sua exploração ®'
que a M

sua

esopotâmia prende' P^^so
dona do homem prC. ̂ ^«^*>abe-0 relato do

omag^ insphHT-se neles. Existe
no Que H* entre as fontes
Deus n ^ ̂ ®®Pcito às afirmações sobre

Posicãif^ ^itchen observa que “a su-
tbíblico/'^^^*^
simolifio j ̂ *^Plosmente uma versão

'  ̂ ^ ^e lendas babilônicas ^

tuosas os primeiros deuses Antu, Anu
(patronos do céu) e Ki (deusa mãe da
terra). Eles são irmão e novamente se
relacionam incestuosamente forman
do novos deuses como Enki (Ea), Ni-
nhursag, Enlil e outros. Depois disso,

interminável intercurso sexualnum
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surgem mais e mais divindad

.  ’ upenas nascem mas
podem morr

es que,

er, mesmo se S
unortais. Aparentemente é a cnm-M
celeste recusada nor ah,

8í«uiteavidaete^^

““W-
seminal ou batalha ’ Projeção

^urgimentoleL"''"''^*" °
foi. como ̂ ost ca

para ser imolado

Gênesis No versão

a morte de

u-e.
os anunakis

seu san-com 0

fnnguedeumacrlh. ^ ® “^o o

ideia parece ser afirma ^
''fente, não temosT^i,'’"®
fcbeldeseelestiS “®"^“«DNAde

p4âotlípÜ P°^
mesh, Enkidu e o m.’ ^ “Gilga-

c preciso que a terra ̂ ‘^“^"'“«os”
definitivamente do “^^^P^^nda

““<='nda a criação nt «eja
pr

se-

imevos noQ ^ “Nos

"cs’anSgorí ""'“«-os
^do que é vital foi quando

0 no** '«'““''●do da Te° ‘*“®ndo
° “ome do homem fo^-qnando
[o deus] An fiem, ' "^'ndo, qua„^

1,“'«'»
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cia. Tudo foi criado

categoria de criação jamais en
contrada em qualquer ponto da litera-
toa analisada nesta pesquisa.

.  ̂ ~ G Gênesis desmitifica também
a 1 eia personalizada do céu, dos astros,
a terra e das águas abismais
O orças cósmicas anteriores a alguns
euses e reprodutores de seres celes-

lais. O sol, a lua, as estrelas são descri-
cs apenas como “luzeiros” inanimados

p^a governar (i.e. direcionar diante do
observador

por sua Palavra,

como sen-

astronômico) o dia

colheram apenas uma como digna de
adoração. Esse conceito monolátrico
era comum mesmo entre cidades poli-
teístas que, a exemplo de Eridu e Enki,
escolhiam um deus patrono para ser
adorado dentro de seus limites.

Foi talvez com a ideia de corrigir
uma ideia errônea, popularizada até
mesmo entre o povo hebreu, que o
autor inspirado optou por revelar o te-
tragrama sagrado (YHWH) apenas na
segunda parte de seu relato, que nas
edições modernas equivaleria a Gê
nesis 2:4. No começo ele se limita a
chamar o Criador pelo título genérico
de Elohim. Uma postura, convenha
mos, bem diferente do Enuma Elish,
que Já nos primeiros dois parágrafos
elenca pelo nome nove diferentes
divindades (Apsu, Tiamat, Lahmu,
Lahamu, Ansar, Kisar, Anu, Nudim-
mud e Mummu). A ideia parece ser
a de mostrar que “Deus” é uma pala
vra que não precisa de complemento.
Como não há “vários” deuses, desfaz-
se a necessidade de explicar “de que
Deus está se tratando”. Deus seria, na
verdade, um sinônimo excluviso de
Yahweh, os demais assim classifica
dos são seres inexistentes.

8 - Quanto ao propósito divino
para a raça humana, no Gênesis, tudo
no que se refere ao planeta terra pare
ce ser criado em prol do homem que
seria, por isso formado no ultimo dia.
Na versão bíblica, o criador se asse-
nielha a um pai que com muito cari
nho monta um quarto e um enxoval
para o fi lho que está para nascer. Só
fiue, nesse caso, o fi lho nasce adulto
c entende o que acabou de receber de
presente. Não é difícil imaginar nas

entrelinhas do relato a pergunta de
Deus para Adão e Eva: “Gostaram
da surpresa que preparei para a che
gada de vocês?” Já nos mitos o jar
dim de Edinu ou Edin é criado para
0 deleite dos deuses. A ideia de criar
a humanidade surge acidentalmente,
sem nenhum desejo prévio pela exis
tência humana, mas apenas por causa
de uma situação inesperada: a batalha
celestial fez com que os deuses supe
riores ficassem sem seus empregados
(os Igigi). Então foi necessário criar
0 ser humano, para servir aos deuses
e cuidar do jardim que nunca foi seu,
mas deles. Até a comida produzida na
terra (que na versão bíblica seria para
alimentar Adão, Eva e aos animais),
na versão pagã serve para gar2intir o
banquete dos deuses.

9 - Ainda nessa sequência do pro
pósito da raça humana, sua descarta-
bilidade é vista no mito sumeriano a
partir da razão pela qual os deuses de
cidem destruí-la por meio de um dilú
vio. Na versão bíblica a humanidade
se toma altamente má e violenta e por
isso precisa ser exterminada (Gn 6:5 e
6). Na versão sumeriana, os deuses se
enfadam do homem por causa do ba-
mlho que esse fazia durante o traba
lho, perturbando o sono dos imortais.

E quanto às semelhanças, o que
podemos concluir delas? Exatamente
a confirmação da hipótese de trabalho
levantada no início do artigo. E razo
ável deduzir pela evidência textual e
arqueológica apresentadas que os res
tos que hoje conhecemos de Eridu não
sejam daquela cidade que precedeu à
inundação diluviana, mas de um ou
tro assentamento com o mesmo nome

{

, a noite»
^ão têm qualquer

^ criação ou no destino do
humano (Gnl;l4-16).

rp-»o í hteratura sumeriana a natu
reza tem vida
*^%icos
texto de
verme
terra

as

ein si mesma e poderes
aos deuses. Nosemelhantes

cíicantamentos intitulado “D
® a dor de dente” é dito que a

canair^°^ criaram os
os Dânt criaram os pântanos e

os criaram os vermes. Por isso
favoreciam tanto a

anirnitjm^ ^^^antamentos inspirados no
fiuer jamais admite qual'

os

aprespti/^^^^ associe a isso. Deus e
9^e exitit ^ ° criador de tudo o
rios, etc T T as árvores, oS
c nada submete ao seu poder
"^“fomvidaemsimesmo.

narrativa mdícios da própria
Drim ● ^ entender qoc»

^cciment estágio de seu amadO"
■  ui os hebreus ti'nham

●J^e monnf í^^riência mais henoteísta
^rioravam doutras palavras, eleS

não H um Deus (YahweW’
outros existência real do
mas

^^ias diví ^ou conceito havia
^^^^^dades no universo, mas eS'
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dela Embora alguns insistam que a

assentada em cerca

de 5000 a.C, a arqueóloga Jacquet-

ta Hawkes diz que a arte de se fazer

tijolos queimados (como aqueles que

compoem a arquitetura do sítio) L

podena ter sido inventada antes de

2 mil diferença de

2 m,l Mos para a d

3000 a.C’2

atação mais recua-

oT
lugar fundam assentem^” "*™

mos àqueles de sua terra"*?
Trento”, “Nova Ha u ”^®*(“Nova

Friburgo” etcj é “Nova

mo-

servassem nomes e co"^

««to»
explicaria hi

os

_  seus

isso também
Poteticame

dois rios Assessment of the Theories of Georges

Dumezil (Berkeley: University of Cali

fórnia Press, 1973), p. 32ss.
De sua obra “História Sagrada”

(Hiera Anagraje) só temos fragmentos

citados principalmente por Diodorus
Siculus. Cf G. Booth (trad.), Historical

Library of Diodorus the Sicilian in Fifte-
en Books to which are add the fragments

of Diodorus (Londres: 1814), vol. 2, p.
504 e 505. Disponível na íntegra no site

http://books.google.com.br.
Os mitos, contudo, só foram vis

tos como fontes para História a partir da

construção de uma nova relação entre a
memória e a história, como ressaltou Le

Goff. Nesse sentido, foi de grande im

portância 0 diálogo da História com as
Ciências Sociais. A contribuição de Max

Weber, com o conceito de neutralidade

axiológica, trouxe à baila discussões que

possibilitaram aos historiadores conside
rar a seleção consciente ou inconsciente,

distorções e omissões, como fenôme-
característicos da estrutura social

da memória na construção dos grupos

sociais. J. Le Goff, Memória e Histó

ria (Campinas, SP: Editora UNICAMP,

1996); André Ortiz-Osés, Cuestiones
Fronterizas - uma filosofia simbólica

(Rubi, Barcelona: Anthropos Editorial,
1999), p. 9-11 e 19-24.

Bruce G. Trigger, A History ofAr-

chaeological (Cambridge: Cam-

as

nos

bridge University Press, 2006), p. 217ss.
●5 Bruce G. Trigger, “Archaeology

and Epistemology: Dialoguing across the
Darwinian chasm”, em American Jour
nal of Archaeology {\99\\ 102:1-34.

●6 Herodoto, The History of the Persian

que margeiam a região coin
cidentemente recebem nomes de dois
dos quatro rios que havia no Éden, a

saber, “o Tigre e Eufrates”. Afinal, na j
própria linguagem sumeriana exis- !

tem certas palavras que, acredita-se, | *
são preservações de um substrato lin- j j
guístico anterior pré-sumeriano”. O

the History ofAncient Israel (Gloucester,
MA: Peter Smith, 1973), p. 298; Gerhard
von Rad, Old Testament Theology (New
York: Harper & Row, 1962), vol. 1, p.
158 e 159.

® Adam Kuper, A Reinvenção da So
ciedade Primitiva - transformações de
um mito (Recife: Ed. Universitária da
UFPE, 2008), esp. 17-41.

’’ Alguns desses documentos só foram
recuperados em cópias tardias como, por
exemplo, os exemplares achados na bi
blioteca de Assurbanipal que datam do
século 7 a.C. Contudo, é praticamente
unânime a opinião de que esse tipo de
literatura remonta a uma tradição que ad
vêm do 3°. 2°. milênios a.C. Cf W. G.
Lambert, Babylonian Wistom Literature
(Oxford: Oxford University Press, 1996),
p. 1 -20; J. M. Durant, “Os Escritos Meso-
potâmicos”, em A. Barucq et. al. Escritos
do Oriente Antigo e Fontes Bíblicas (São
Paulo: Paulinas, 1992), p. 127-186.

® Joseph Campbell, The Hero with
a Thousand Faces (Novato, CA: New
World Library, 2008), p. 23.

^ Para uma apresentação das corren
tes modernas acerca da teorias do mito
cf: Eleazer M. Meletinsky, The Poetics
of Myth (Nova Iorque, NY: Routledge,
2000), parte l,p. 13-125.

P. A. Brunt, Studies in Greek His
tory and Thought (Oxford: Oxford Uni
versity Press, 2004), p. 75ss.; Walter
Burkert, The Orientalizing Revolution.
Near Eastern Influence on Greek Cultu-
re in the Early Bronze Age (Cambridge.
Harvard University Press 1992), p. 2; G.
Schepens, “The Phoenicians in Ephorus
Universal History”, em Studia Phoenin-
cia V, Phoenicia and the East Mediíer-
t^anean in the First Milenium B.C. (Lou-
vain: Orientalia Lovaniensia Analecta,
1987), p. 317.

“ Covington Littleton, The New Com-
parative Mythology: An Anthropologica

nome desses rios {idiglat e biiranun, ,
cni cuneiforme), de várias localidades

(como Edin e Eridu) e de alguns ofí"
CIOS (como tibira para metalúrgico ou i
^^SRcir para carpinteiro) evidenciam
essa afirmação,

a  ̂ nrqueologia “provar”
^  tn no sentido de sustentar sua

utoridade, sua procedência divina

Co ‘^^utrinas que demandam fc-
d ?. possível através do méto-
der ^^^^^^^^“^^^®oIógico comprccn-

bíblico e confirmar a

bili/!t pelo menos a “plausi-
nela de alguns eventos
lóffip Sendo assim, o axioma
;ogicosetomaexato,poisseahistó-
nesqn^i?-^ ’ que se sustenta

ístoricidade também o será.

nte porque os

Referências
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Ur) que os árabes apelidaram de Tell el-Loh

(a montanha de tabletes). Cf. André Parrot

d^foutUes (IS77-
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potamia (Cambrigde: Cambrigde University
Press, 2004), p. 34 e 35; Douglas J. Kennett,
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construção de um altar vêm-nos da experiên
cia de Noé. Contudo, é possível deduzir, por
inferência, a presença de altares nas ofertas
sacrificais apresentadas por Caim e Abel (Gn
4:1-7) e na referência às peles de animais que
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® K. A. Kitchen, Ancient Orient and Old

Testament (Downers Grove, IL: Inter Varsity

Press, 1966), p. 89.
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analyses the replacement of biblical
creationism by Darwin's theory from

the perspective of the socioeconomic

setting that made it possible.

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 16* and 17*

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/?^^ se

had only neutrality and goodness and

that any evil would be the result of its

misuse. This article, however, conteii-
ds that scientific information often ti-

nies goes hand in hand with non-empi-

rical influences, reflecting the interests

of particular groups. Thus, this paper

Introdução

Muitas vezes, quando olhamos

livros e compêndios científi-para os
COS, temos a ideia de uma ciência que

transcender a existência huma-parece
na e

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

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,
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
variáveis que não dissessem

respeito exclusivamente aos resulta-

suas contradições. Esse posicio-

ao

na

outras
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que confirmassem

nao os seus estabelecimentos teóricos
enmentemente racionais. Dessa

neira, recebemos os fatos e informa

ções cientificas protegidos peio

daatemporaiidadeedaneutraiidade

fossem verdades absoiutas ’

Infoimações isoiadas, por mais

que sejam, já não satisfazem
.» . '*®oessano perceber

srrsirEs.AS
jmplicações contrári^ à Pai^*
Deus. Queremos

econômico e social n ^°^texto

substituição do reiatoThí*''°^®‘'®“ ̂
Çãopeia teoria da evni ‘^^®°dacria-

acadêmicosnalngiate^f^-^eios
feuioi9,e verifica0
dessa substituição no h ̂  * “egativo

Abordando a

dos empíricos
ou

ma-

véu

como se

que a

compro-

e 0

en-

Questãod
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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.
As idéias 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.^ 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 firancês

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

”4

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 Strucíure 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-

niento 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
cia intelectual a ser superada. Kulm
também desafiou a acariciada ideia

iner-

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

osse aceita, vários conceitos, basea-

os em crenças religiosas, tiveram que

ser escartados. A teoria geocêntrica,
a fixidez das

perfeita são
espécies e uma natureza

exemplos de idéias errô-

eas que foram defendidas como ver-

es absolutas e inquestionáveis.'

Quando Galileu apoiou a teoria do

locentrismo proposta por Copérni-

’ colocou por terra o geocentrismo

nu um precedente de que a verda-

enç?^”^ ̂ ^^Pre residia no que a igreja
^«smava. Mais tarde

orl^^^^ Perfeita e de que os próprios

de sofriam nenhum tipo

, a ideia de uma

totalmentrn^^
darwí ● ^^^cartada na revolução

esM^-' ^ W muitos

minantrc ^

‘ncapaEde evolução, sendo
de ®®Parar a realidade bíblica

as
origens

Uma
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^onsideradn ^*^^®rteos podem ser
^es Que i« ^ ̂ emo causas importau-

isolada com a maneira

'^inculados h ^Pfesentados e des-

^eonômico - contexto social o
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^essa m, realida-

idéias -Afinal de contas,
peconizadas

séculos

questão

ao estudo das orí

qual ou quais as causas af? ̂

rejeição do relato bíblico ̂  ^
u aceitação da teoria

bre a origem da vida n

pela maioria das
vemos um
cientistas

te é colocad
dicam

ante

ca era
muito

aceita

mas hoje
Muitos

Pessoas
quadro difer ’

veem um
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P^deriam ser substituídas

rante

fossem,
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mais teorias que poderiam
das mais ser aplica-

ou menos adequadamente
aos fatos observados,
determinada teoria
cada com base

A escolha de

poderia ser expli-
em fatores soci

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, Emest 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,

clue 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 Batl^-
bins, 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 Chdlenger, para explo-
Atlântico, 0 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

rar o

Inglaterra começavam os estudos de
um

niicrorganismo 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?
ão existiam razões econômicas di*

retos que justificassem essa iniciativa,

Pe 0 menos nos mesmos moldes dos

niicróbios fermentadores da atualida
de. Seria

apenas para ampliar os hori

oióffi-

mentos teologicos quanto cientffi ’
“ao pode ser feita apenas

«cionaHdadehumaL.PorT
que considerar
econômicos r

fimdo para esta

argu-

na

ISSO, temos

sociais e

pano de

os aspectos

íue serviram de

controvérsi

zontes do conhecimento humano? Na

cntatiya de reaproximar a Ciência e a

ístoria, Bizzo procura compreender
esse fato dentro do contexto histórico
e social em que ocorreu

a.
,

tm meados do século 19, a Inglater-

01 palco de acontecimentos que tive-

^repercussão em muitas outras áreas

fatn^ campo da Biologia, o

estfl^T^^- foi, sem dúvida, o

Ela n da teoria da evolução-
que um grande número de

uções fosse reinterpretado à lu^

dest^r Um dos princípios
eona di

da

zia que os agentes q^o

nac ^unsformação das espécies

Prespnf̂  ̂  estariam atuando uo

atuaram
no

entre a^ "^,q^®stão da descendência
blema remetia para um

êiuado 0 n
Como ^^^ú-o ser vivo do planeta-
qualaiiA^^*- ̂ '^^^ucionistas descartavais

ProcesQ ̂  intervenção divina uoS

Primeirn^ ̂ ológicos, supunham que ̂

êeracãn tivesse aparecido po^

uação d através da coiubi
tares ^^^Postos químicos elerneU"

e acordo com aquele princípif ’

origem de miofú

^iuuaria f passado, ele ainda coS^
^"^"^oiter no presente.

se

Olhando

fnSTÓRIA
“W’OUCOMAIS para A

Por que um
sileiro.destin governo, como 0 bra

sa de microrg^s']^°j P^^^Posqui-

fermentação alcoóIica9^n
aproveitamento desse.' ° '®od'ato

'«°^Paraaproduçãol'^“"8““is-
nomizando divisas com
■mportado. seria umat^ "°'"'’ustível
No entanto, se o micróbV’'*''''®^®®-
“Pl>cação econôm^r ír®» tiver
parecer que a pesquisaT'^'®’ P^^e
““lo algum com C ̂ ví„.

a sociedade 2?'‘’“«Por-
 2' f o de ampli; o °’’j®ti-
^““heeimento humín? P
° que acabamos de ““str
eomo exemplo um cat *°*“emos
^^-^uloiq

0
ar

equeS^^ » ocorrido
ração por Bizzo.^ ■’®‘o de conside.

®Poca em
seus

espontânea

no

Na mesma é
apresentava
a geração

que Pasteurmsultad

Fr
Sobre

ança;

Os

na
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constatou que se tratava simplesmen
te de um composto de cálcio

sume estado coloidal na presença de

descoberta do equívoco, numa

m^ centífica muito presCd, ela

CLSesrcSir-
lenciosamente, o Bathybi^fl^ ̂
esquecido. Posterio
monera foi
hoje 0
vos de

que as-

reu-

sendo

0 termo

ao sistema medieval. Logo no imcio

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 estai* 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 deíinitivamente
com o poder eclesiástico.

Na contramão do desenvolvimento

oa ciência

A aceitação da teoria da evolução

teve um efeito negativo sobre o desen
volvimento de outra teoria biológica,

^ paradigma mendeliano da herança,

cujos princípios não apresentavam
certa relevância aos interesses da bur

guesia naquele momento.

Mendel explicou seus resultados
®^perimentais 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-

caçào 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
no ensino

fazia parte desta comissão.

O darwinismo oferecia ainda

a vantagem à burguesia além da sua
utilidade

superior. Thomas Huxley

ou-

anticlerical. Os organismos

^^petiam por recursos sempre limi-
e, justamente por isso, evoluíam

om 0 passar das gerações. Isso cons-
„  ̂ apelo muito forte; o binômio

podería se trans-
cc . outro mais interessante:

iseria-progresso”. Na sociedade

vivi^^^ época, os cidadãos
condições muito precárias,

os trabalhadores. Eles
unham sido

as cidades.
utraídos do campo

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.^ 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

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
atas da sociedade do ano seguin-

distribuído para 134 instituições

um

nas

te, e

O QUE HÁ
TRÁS DA história?

Qual a razão de
tos recursos

em pesq

se i
v̂estirem tan-

c uté mesmo

para estudar

resposta a

procurada fora
usmo e das

emergiu,
teve uiua

re-
le

o

f

uisas

«Pediçôes marítimas
microrganismo

questão não pode
00 contexto do
lações ;

Na Inglaterr

iiuportância
elementos

tificação de

em

esse
? A

ser

darwini
sociais nas

quais e

0 darwinism
muito

a consoIS

i
O sofrimento da miséria [

idei^H grande parte,

era

central futuro. O conceito |

eramui ^ competição»

eipalment^^^ ^ dominante, priu-
de solíri ^ ̂ttando contraposto à idei^

semderr ^ Movimentos paredistas
ornamento de sangue.**

"^otinhaT" ^
reta m ● ^^P^rtância econômica ot'

eonheefo!^ Menos com a ampliação do

justificar contribuíam

Parti sociais de um

^ ítália outros países coiP^

Po

®Poca ^ *®Manha, naquela mcsM^

^tirguL?^^^ elementos anticlericaí^

Na F ̂ tinham também sua utilíd^

BastilT^^^’ ®^tro lado, a

"uiio emd. ™

ç

A Igreja S^^^«a«Partieuit'
detinha todo o sistema^d'!°‘^ ̂ ^teniplo,

des. como Cambridge^ ̂ versida.
fludou, eram todoS

A teologia era discip, „f^°*. <=lero.

2" “d n
que entrassem em r ‘^'«ntífleo

os ensinamentos religL"*^®'*'?*® com’

científicas*®, incluindo universidades

e duas prestigiosas sociedades ingle-
sede em Londres, a Royalsas com

Society e a Linnean Society.** 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-
de Mendel não foram reconheci

das por um longo período de tempo,

tas

de
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após seus estudos estarem

e^ublic^os? Na segunda metade do
século 19, outras áreas da biologia ti

ver^seudesenvolvimentotais
e eitologia, a sistemática e a prÓDria
evolução darwiniana Mas o W

no da hereditariedade / “

completos

como

ObvrodeCharlesD ’
^ E arwinspécies,
cia sobre

Darwin deu

A teoria da evolução, apesar de

não explicar o surgimento da vida,

teve a sua aceitação nos meios aca

dêmicos, não só pelas idéias 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 0 Criador, pois é chegada a hora do

seu juízo. Esse período marca também o

surgimento do movimento adventista.

A hipótese da pangênese só pôde

ser descartada, em 1892, quando Au-
gust Weismann expôs sua teoria do

P asma germinativo que, não contem-
P ̂ do a herança dos caracteres ad
quiridos até
fortes então aceita, apresentou

^gumentos contrários.*^

H  ̂ ̂®scobrimento do trabalho
ae Mendel, o número de pesquisas nes-
aarea cresceu muito e, em 1915, Bate-

^  d® 400 páginas,

ffp ° f^^cípios Mendelianos da
re itariedade, no qual ele enumera

aliVa quantidade de pesquisas re-

li^das desde 1900.*^ Por outro lado,

a  darwiniano começou
^  declínio até a década de

passou por um recrudes-

PanffA ° ̂  ®*^fase dada à hipótese da

os fat oxplicava parcialmente
os, e aceita por aqueles que espo-
^ ideia lamarquista da herança

Própr^^n^'^^^ adquiridos, entre eles o
Como pode ser considerado

suvam
dos

ca não ® pesquisadores da epo-
o trabalho de

eom O'! f sendo mais consistente

''ariacãnÜi*”^ observados em relação à
das espécies.is

. Origem
exerceu grande influên-

pe^uisadores da época.

pectosdaevoluç*ãrqi^-
*ratados adequadamT!

capítulo da Origem cada
°b«s. Sobre

consequente Z ̂ «

produziu uma ob^“!f*-^°’

pe yariation ofAnimal°'^ ''“lumes,

e Plantas nom"^ Y®®Çao dos

‘968.UNosegu„;,‘*2Pf®^em
as causas da variaçãoT ’

apresentando a hipótese L

acordo com essa

as unidades do comn *^°*® ' -
para a formação do ®°"‘ribuem

"'“'Maculas partícull^® P'®‘luzem

cmacterísticas daquek’ ̂  ̂̂"'“las.

8êfflulasreúnem-sTÍP^^-Ess

‘^ansmitidaspa.argi^etasesão
f>aendoquealgn^;^í®®;aeguin.
donnentes e outras al ®® «“ar
predominância, EssMd!-"!®“‘^'-“erta

mente difundida até oí^f^^^Pla-

baseado

os

sua

teve

das se, to-

as

19,

primeiro

primeiro a

* “C caracteres
‘«“ia

Darwinismo”, Tese de Doutorado, 2 vol. (São

Paulo: Faculdade de Educação, USP, 1992).

® M. O. Mjimenez Aleixandre, J. Fer-
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Uma visão criacionista da educação
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Engenheiro mecânico e eletricista, professor emérito da Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São Paulo, ex-conselheiro do Conselho Federal de Educa

ção, fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira

Associação Planalto Central da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Tal reu

nião foi realizada em Brasília, onde

pude apresentar alguns dados sobre o
início da educação adventista nos Es

tados Unidos, cuja divulgação julguei

Resumo: Este artigo apresenta o cria-

cionismo como a principal diferença

entre a educação cristã e a secular. O

autor define os objetivos e os méto

dos do ensino cristão, relacionando

textos bíblicos e passagens da obra
de Ellen G. White com os significa-

íios etimológicos e semânticos dos

termos educação e desenvolvimento.

Em seguida, traça um breve históri
co do ensino criacionista no Brasil e

aborda o relacionamento entre os co-

^hecimentos bíblicos e científicos no

estudo do criacionismo.

^dstract: This article presents crea-
tionism as the main difference betwe-

Christian and secular education.

author defines the objectives and

^cthods of Christian teaching, rela-

Bible texts and passages from El-

G. White’s writings to the etimo-

^gical and semantic meanings of the
ertns education and development. He

offers a brief historical overview

creationist teaching in Brazil and

jscusses the relationship between bi-
Jcal and scientific knowledge in the

'^^yofereationism.

^Ot>lIÇÃO

^ Motivação para escrever este

foi urna palestra efetuada há 13
Uo Encontro de Professores

of

Int

ar-

da

oportuna em nosso meio.‘
Esses dados incluíam observações

apreciadas pela Assembléia da Asso

ciação Geral realizada em 1903, em
Oakland, Califórnia. Os dados foram

divulgados tanto em relatório sobre a

educação adventista^ em 7 de abril,

pelo pastor Edward Alexander Suther-
land, então Departamental de Educa

da Associação GeraP, como tam-
sermão sobre a educação

ção
bémemum

cristã^ proferido em 10 de abnl, pelo

pastor Alonzo T. Jones, na época pre

sidente da Associação da Califórnia

da Igreja Adventista do Sétimo Dia.’
Dentre tais observações, são des

tacados importantes aspectos lig^os
à nroougnação da educaçao crista des-

deC tempos da pregação de Gudher-
P Miller posteriormente trazidos a

‘‘tendo então Deus posto perante o
de um sistema deas basesSeu povo

,Ieumas preocupações expostos pelo
alguma p referentes a educa-

P^TdveS-o panorama geral dação
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educação secular nos Estados Unidos
no uucto do século 20. Naquela é
ca, conforme
land, havia

epo-
0 relatório de Suther-

fracassos e frustrações da educação
secular nos Estados Unidos:

educação, em face das deficiências do

processo educacional então vigente. A

oje famosa Harvard University, bem
como Yale, nada mais era em seu início

0 que uma escola bíblica, cujo objeti

vo era formar ministros que levassem
0 evangelho para o mundo. Entretanto,

em pouco tempo, Yale e Harvard per-

eram de vista sua perspectiva cristã e
se tornaram escolas seculares, mera

mente clássicas”, despojadas da visão
cristã da educação.

Conforme as próprias palavras ào
esi ente da Harvard University, cita-

j  pelo pastor Sutherland, a ineficácia
a e ucação secular americana po^^

comprovada por oito grandes
Çoes encontradas no seio da socic'

sérni ̂ ^^^^dense. Praticamente um

trac- ° ^ atualidade dessas frus-

dade

de ser impressionante

UniH ^l^lto dos próprios Estados
us como também de nosso país*

7. Charlatanismo médico (hoje

adicionado à propagEinda enganosa
de tratamentos miraculosos e medica

mentos ineficazes e prejudiciais);
8. Greves trabalhistas (abrangendo

atualmente a violência de outros mo

vimentos sociais reivindicatórios).^

e jovens

denominacionais.
lamentava

quais
nas escolas

Então 0 que se toma necessário? É ne
cessário ura movimento de reaviva-

mento, de reforma, hoje, como nos dias
de Lutero. E uma reforma baseada nos

mesmos princípios defendidos então por
Lutero. Princípios que repudiaram o mé
todo secular, com suas raízes na Grécia
clássica... [e puseram] a Bíblia em seu
verdadeiro lugar, como fonte de toda
educação... [Lutero] concitou o povo a
não mandar seus filhos para escolas que
não se baseassem predominantemente na
Bíblia. E é esta a mensagem que necessi

tamos hoje, a mensagem que os Adven-
tistas do Sétimo Dia têm a obrigação de

pregar hoje ao mundo. A esta pregação
sucederá uma reforma... A educação será
concebida em termos do criacionismo; a

igreja que ministrará esta educação para
0 mundo será uma igreja criacionista,

contraposição ao evolucionismo... E

quem poderá proceder desta forma senão
0 povo que guarda em sua vida o memo
rial da criação? Por que Deus nos deu o
Sábado? Uma das maiores razões pelas

quais ele nos deu o Sábado é para que
fôssemos guardiões da Criação nestes
dias em que o evolucionismo está arras
tando o mundo para longe de Deus... A

igreja estabelecerá um sistema educacio
nal que verdadeiramente educará todos
os que por ele passarem... e a educação

por ela provida será verdadeira educação
para hoje e para a eternidade.®

Em face desse quadro, que não dei

xa de ser bem atual tanto nos Estados

Unidos como no Brasil, apesar de de

corrido praticamente um século, qual

deveria ser a nossa principal mensa

gem para o mundo de hoje? Sem dúvi
da é a mensagem criacionista centrada

educação cristã! Daí a motivação
escrever este artigo — “Uma Vi-

Criacionista da Educação”, com

em

na

para
são

swnante dado- o n.-. ^

ver

que tinham sidoT"°
«que haviam há 50

●""ur do que o nwnerf ̂
então existentes! Dentro “®®hros
to. Sutherland comento “^f^^^utex-
do sistema educaciot^^"^“"P°«â“«a

fortalecia para a fonna-

ff- Mas terminou^

®®detâogm„del^^depos-
enstâ,nãoviesseabí"®‘*“‘^«Çâo

«omeüdos no de^ '“^^tous
„ *'P^'^^denoiÍt°"^^dosécu-
"os Estados Um^ ' ®''ungélicas
confiar mais na edi.’ ^ ® P®®saram a

nos Princípios^ do

erros
lo

na verdade^ ca
■vam à vida etemai

onNew^^®'«iáodenL"'^®f-
em 17 H na Nol í ®"'°>-es

estudavam

que le.

Tentando procurar as raízes dessas
mazelas sociais, o presidente da Har
vard destacou como uma das princi
pais causas desse panorama o fato de
que, desde a Guerra Civil Americana
(terminada em 1865), a influência das
igrejas havia sensivelmente diminuí
do nos Estados Unidos:

Seu controle sobre a educação dimi
nuiu distintamente. Algumas denomi
nações parecem ater-se a uma metafí
sica arcaica e a um imaginário poético
mórbido [isto é, a chamada “alta crí
tica”]. Outras, aparentemente, tendem
a refugiar-se nas cerimônias, pompa,
tradições e observâncias.’

Complementando a visão históri
ca Sutherland, reforçada por Charles
W. Eliot, o pastor Jones destacou em
seu sermão as legítimas aspirações
que o mundo secular apresentava,

mostrou que somente a educação
cristã seria capeiz de atendê-las. Após
várias considerações, é surpreendente
que ele tenha se concentrado no tema
da necessidade de uma reforma edu
cacional centrada no criacionismo
bíblico,
che evolucionista surgida após 1859,
uno de publicação do livro A Origem
das Espécies, de Charles Darwin. Se
gundo Jones, e com
cordância, a teoria evolucionista era
®m grande parte a responsável pelos

e

contraposição à avalan-em

nossa total con-

1.
bém (atualmente tui^"

P«ce„t^®®““^»«^busodeentor-

*oteriJp®°® í*® ^ (incluindo hQÍ«
Próorin patrocinados

5  público);
«luinrfn f da coisa pública

corrupção generali'
4 p . *^8aos públicos);

(incluinH^^L’ y*°*®“cia e inseguranÇ^

®*«n'orism^^°''® ®®*“pros, sequestros.
5-Publi

ded gradantes (esteU
comif ^ os modernos
ó^^^meação);

Ouvadincf teatrais popula^"^^
toações i,^ mediante progf^'

®^‘toorai

end
de

s da televisão);
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0 elemento sobrenatural, no processo

educativo, em manifesto desrespeito

à personalidade do educando em seus

aspectos físico, mental e espiritual.
Nesse contexto, vale lembrar que

uma das mais notáveis definições do

processo educativo é a que se encontra
no livro Educação^ como sendo “o de
senvolvimento harmônico das faculda

des físicas, intelectuais e espirituais”.^®
No contexto secular atual, em que

predominam os conceitos de evo

lução em todas as áreas do conheci
mento humano, talvez pudesse surgir

alguma dúvida quanto ao verdadeiro
sentido da palavra desenvolvimento
aí utilizada. De fato, o conceito de

evolução como apresentado moder
namente, está intimamente ligado ao

conceito de desenvolvimento, e se po-

deria ser levado a considerar erronea-
educacional comomente o processo

Em Deuteronômio 6:4-7, fica cla

ro o processo que deveria ser seguido

nesse caso: “Estas palavras... tu [os
pais] as inculcarás a teus filhos”.

Dão os dicionaristas para o verbo

incidcar o sentido de “apontar, citar,

recomendar, propor, indicar, aconse
lhar”. É esse um caminho no qual o

educador respeita a personalidade do
educando em seus aspectos físico,

mental e espirituall

Na educação secular, por outro
lado, tem sido adotado um caminho

fiindamentado no racionalismo, ag-

nosticismo, materialismo e no ateís

mo, que tem imposto conceitos pre

concebidos e estabelecido paradigmas

axiomáticos apresentados como ver
dades incontestes, frontalmente con
trárias aos ensinamentos bíblicos.

E esse o caminho que, lamenta
velmente,
cm seu extremo sabidamente leva ao

autoritarismo e ao totalitarismo, com

todas as suas funestas consequências,

como tem sido demonstrado pela pró

pria história. Haja vista o surgimento

de “condutores” (seriam educado-

ms?) como, por exemplo, o Ducce na
Itália fascista e o Führer na Alema-

^a nazista, com todos os conhecidos

desdobramentos a que os respectivos
processos de uma chamada “educa

ção das massas” acabaram levando.

De forma semelhante ao ocorrido

Dos tempos da intolerância medieval,

lamentavelmente hoje também têm

sido impostos por educadores ateís-
Ids, materialistas e evolucionistas,

dogmas supostamente científicos que

Dão toleram sequer o exame da viabi

lidade de alternativas que considerem

termos de sociedade.em

nutrida, instruída, mantida e susten
tada -

Nesse
nos aspectos físicos e mentais.

processo, evidentemente e

ressaltada a importância que assume

0 educador. É dele que fundamental-

mente depende o processo educativo,

secularização da educação, hoje

generalizada, deve-se principalmen-
® a educadores de mente seculari-

S e, da mesma forma, a educação
P^de se tomar uma

íu ^ ® ̂ fdiante a atuação de pto-
^riacionistas devidamente

r  ̂̂ ^iDdos, conscientes da verdadei-

estmh^^^^ controvérsia entre as
evni ^^Dceituais criacionista e
^volucionista.

Breves
observações

semânticas sobre
ETIMOLÓGICAS e

educação

tamente convém ^ ̂ ^^Ção,

27 r-
^^manticospertinentel

tando-se à

verbo proced.. ‘conduzir”,

com significai fiafw

P-^ciro signifi;®

.  educar”, amamen-

^

um

cer

não

como

aspectos

O

estrar”. o seeunT"^ ’ '‘®"sinar”

“manter” “sn.» *®”3r”, “py.’
verbos Derivado"

ppj ™ .. ’ ® pessoa

“a pessoa our7?"”>

espanhol «;/5„ ’ P°r exemni«

apor

sendo

Em

candoé

da”,

em

^cmum

a

-

O
EEOCESSO educativo

B>entre
parâmetros que influem

c  do processo educativo,

díçôgq^^^^^ geral, situam-se as defi'

"ela intei7^'”
como por exemplo:

Os ^ percorrido;

na

de

a serem visados;

educador

Euífu
^°Dceitu

a

sua tarefa.
pção das distintas estruturas

integrado a um suposto evo¬
lutivo que tudo permeasse.

No entanto, o processo

volvimento educacional, implícito na

definição de educação, corresponde

àquilo que o texto bíblico relata quanto

ao que ocorria com o desenvolvimento
de Cristo em sua infância e juventude:

“Crescia o menino e se fortalecia,

enchendo-se de sabedoria; e a graça

de Deus estava sobre Ele” (Lc 2:40).

Eis aí um processo de crescimento.

de desen-

-
Para de»

cria-
para a^H ̂ ^®^das aprioristicamem

^ativo n do processo edu- ^

te

®^cludentl dois extremosde
cunho ^ educação crista,

de ® ̂  educação
se-

Sob o n ^ ̂'^olDcionista.
cristã, educação

ionizado rf ^®guir o caminho

%ito ao saíre^

para ser^^ ̂  ̂^Jetivo de prepará"
^‘ssào de peculiar, com ̂
®̂Dto do V ̂  rnundo o conhecí"

^^'^^rdadeiroDeus.

desenvolvimento harmô-

- fortalecimento yi.y/co, sabedo-
nutrição ou

nico - . ;
ria intelectual e graça espiritual.
Em Lucas 2:52 é reiterado opro-

educativo pelo qual passava
“E crescia Jesus em sabedo-

graça diante de Deus

cesso

Jesus:

ria

anti
Processo

^^^duzido 'N
Porum

^^*^ente, é
D edu.

®Dnina-

°^Jetivos

ando) é

ele,
det

osatingir , estatura e
e dos homens”.

do caminho

visados. A cr*
para

^J*íança (ou educ
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dent«*r'*“ extremos exclu-
dentes do processo educativo, levado

nível da educação fonnal
se que o conflito

transparecido

ao

verifica-

entre eles já havia

nos tempos

O ideal do caráter cristão é semelhança

Cristo. Acha-se aberta diante de nós

senda de progresso contínuo. Temos

objetivo a atingir, uma norma a al

cançar, a qual inclui tudo quanto é bom,

puro, nobre e elevado. Deve haver cons

tante progresso para diante e para cima,

rumo à perfeição do caráter.

com

uma

um

um monumento dos atenienses à sua

própria ignorância!
E em seu discurso continuou Paulo;

(14)desconhecimento de Deus, porém, cons-

htui suprema ignorância. Ignorância é
falta de conhecimento, e se a educação

deles os levou à ignorância, a própria
educação deles nada

prema ignorância.’’
mais era senão su¬apostóli-

- quando o apóstolo

nista introduzida nnr
0 século 4 a r ^ ^picuro desde

à estrutura coes

nista, mantendo-se fieT?
dicionais da relieiãn^ieiigiao grega »

^“educacionaisEfeso

cos, em particular
Paulo teve a

uos tem-

grandes cen-

-  Corinto
uo mundo

e Atenas

“Pois esse que adorais sem conhecer é

precisameníe Aquele que vos anuncio: 0

Deus que fez o mundo e tudo 0 que nele

existe ... que de um só fez toda a raça hu

mana para habitar sobre toda a Terra ...

Não devemos pensar que a divindade é

semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra,

trabalhados pela arte e imaginação do ho

mem. Ora, Deus não levou em conta os

tempos da ignorância, agora, porém, noti

fica aos homens que todos em toda a parte

se arrependam” (At 17:23-30).

Mas, arrepender-se do que? [...] Na reali

dade, a filosofia, a ideia, a própria concep

ção daquela educação, sua mola propul

sora, era a dúvida. E a dúvida leva aquele

que a exerce ao desconhecimento, à igno

rância [...] Sua ignorância decorria de sua

educação! Logo, 0 apóstolo estava-os con-

citando a arrepender-se de sua educação!

[●●.] Arrependimento significa mudança de
mentalidade, significa deixar a mentalida
de da dúvida e trocá-la pela mentalidade
da fé. Significa começar a trilhar um novo
caminho, deixando de lado as coisas que
para trás fi cam [...] A fonte da educação
cristã é a fé, sem a qual não pode haver
verdadeira educação que restaure no ho
mem a imagem de Deus.'*

Esse conflito, exacerbado no início
da história da igreja, toma-se também
implícito na advertência dada pelo
apóstolo Paulo em ITimóteo 6:20; “E
bi, Timóteo, guarda o que te foi confia
do, evitando osfalatórios inúteis epyo~
f<^nos, e as contradições do saber, como
fetlsamente lhe chamam, pois alguns,
professando-o, se desviaram da fé”.

Cabe aqui inserir, finalmente, um
precioso texto que se encontra no li-
"^ro Testemunhos Seletos, de autoria
de Ellen G. White:

Paulo pregou também em Éfeso,
arante mais de dois anos, e depois

escreveu
para a igreja local:

A educação cristã é 0 processo
pelo qual se realiza esse progresso.

portanto, digo, e no Senhor testifico,
que não
andam
próprios

dsto,

uiais andeis
gentios, na vaidade de seus

tambémcomo

pensamentos

Breves observações etimológicas e
SEMÂNTICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO

Considerações semânticas adicio
nais quanto ao processo de desenvol
vimento no âmbito da educação cristã
podem ser feitas para deixar bem cla-

diferença com relação a qual

quer suposto processo evolutivo:
Desenvolvimento deriva do ver

bo desenvolver, que os dicionaristas
definem zoraa fazer crescer, mediar,

pôr em pratica, exercer,

ra a sua

prosperar,

, obscurecidos
entendimento, alheios à vida de

vi\ causa da ignorância em que
^W(Ef4;I7-]8)

^ovamente 0 relato bíblico deixa
o pináculo da cultura humã'

educação,
men ^ rnera ignorância - os ho-
“ela '^^^beios ávida de Ueus

claro
na, era

semi em que viviam. Pe*^
c« vez, fiea claro que a educação

^porânea era mera ignorância.’^
Prinef^ 1^ também esteve em Atenas,
cuia i^fl educacional da época,"'Uja mfíuenr.i

de

0

,

mente a

- nos
nismo foi
apóstolo Paul
dente 0

cãon, T°"‘^®PÇões
^Picurist

exercitar, explicitar, crescer, aumen
tar, progredir, aprimorar.

A raiz de desenvolver deriva do
verbo volver, cujo sentido é mudar
de posição, voltar, retornar (volver
relaciona-se com o processo de con
versão, como se vê facilmente na

usual da ordem unida nos
direita, volver!”,

exer-
voz

a
""ionista). ^ouista), e

e posteriormente"^ «

igreja loerC:?
apostoIo decla

S, na

nto

car-

ra;

cristã (criac

sos dia.

‘i^^erqueseoir
de onr Amasse só se viam imagens
Porarti^t ^ mánuore esculpit^^
havia r ^ ̂ ^^osos. A sua educação oS

conduzido £
minara
fu de D
bíblico.

cuE- a arte e essa arte
idolatria, sem o conhecinici^'

como nos destaca o relatueus.

m carta,
‘■Pois Deu

0

cícios militares
.‘rrreia-volta, volver!”)- Desse verbo

verbo envolver.que os seres hum
-«empo^i^^^odairruconhe.
(iCol:2i,NVLH). "'^rieies.

deixou não

, . ^‘"‘íue passando e observaU'
Jctos de vosso culto encontre*

nrovém também 0
sentido de abranger, encerrar,com 0

conter (por exemplo, em expressões
envolto em misteno ). h

em diversas ou-
tais comodeles r. ■

^^^«^^culari^ad/hoj
'*30 terem eles
sabedoria
educação,
que os i

era
pelo -

"npediu d

do

curioso observar que
verbo desenvolver rela-

verbo revelar.
um fi lme fotográ-

tras línguas 0
ciona-se comovj

Ao se adquirir

os

^0 qual está inscritu-

ufieciment j confissão de descu
trava-se i ^ _^crdadeiro Deus encou
^bprema Pda terceira vez

guorância - aquele altar eft»

a ci-
eaiisa de

3 Deus, e
- direta de

^ '**3 educa

essa

e
sua

exemplo, e ler as instruçõesçãoconhecer 3 Deu fico, pors. O
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que são feitas
*10 folheto explicativo

que 0 ̂ompanha, pode-se facilmen
te constatar que a revelação do filme

tem a ver corn “desenvolvimento”. De

to, exemplificando, em espanhol de

W^éoverbo usado p“;t

máquinas digitais oifinr ̂

mente), vaJe de faJrf “
um conjunto de reanfi
gradativamente fn ^ ‘Juímicas

■magem daquilo q™^ a
g^ad

que

o,equeaiS^t:;!^'‘*°fo“>-

impresso com niíidi í ®<=ar
fi^o'’tíciacomSían^'°‘°8

''^ve/cjrçõo, ,

r" ■'"ÁSatravés da

ra-
e, fica

tempo 0processo de
racteriza que bem

^QsenvolvU
que se

ca-

es
fealizaeducação

forma do mundo natural e o curso da
história humana”. Fica clara a menção
implícita feita por Newton ao quarto
mandamento, que é o único das Tábu
as da Lei que apresenta o Deus que es
tava escrevendo os dez mandamentos
como Criador de todas as coisas:

jetivo da educação é dirigir a mente à
revelação que Ele faz de si próprio.^*
Visto como o livro da natineza e o da re
velação apresentam indícios da mesma
mente superior, não podem eles deixar de
estar em harmonia mútua. Por métodos
diferentes, em diversas línguas, dão tes
temunho das mesmas grandes verdades.
A ciência está sempre a descobrir novas
maravilhas; mas nada traz de suas pes
quisas que, corretamente compreendido,
esteja em conflito com a revelação divi
na. O livro da natureza e a Palavra escrita
lançam luz um sobre o outro. Familiari
zam-nos com Deus, ensinando-nos algo
das leis por cujo meio Ele opera.“
Inferências erroneamente tiradas dos
fatos observados na natureza têm, en
tretanto, dado lugar a supostas diver
gências entre a ciência e a revelação; e

esforços para se restabelecer a har
monia, têm-se adotado interpretações
das Escrituras que solapam e destroem
a força da Palavra de Deus.^^
A natureza ainda fala de seu Criador.
Todavia, estas revelações são parciais e
imperfeitas. E em nosso decaído estado,

faculdades enfraquecidas e visão
restrita, somos incapazes de interpretá-
las corretamente. Necessitamos da reve
lação mais ampla que de si mesmo Deus

outorgou em sua Palavra escrita.^^
Aquele que mais profundamente estu
dar os mistérios da natureza, mais ple
namente se compenetrará de sua própria
ignorância e fraqueza. Compreenderá

existem profundidades e alturas
não poderá atingir, segredos que

não poderá penetrar, e vastos campos
de verdades jazendo diante de si, não
penetrados. Dispor-se-á a dizer com
Newton: “Pareço-me com a criança na
praia, procurando seixos e conchas, en
quanto o grande oceano da verdade jaz

descobrir diante de mim.”^^

nos

com

nos

que
que

por

que sejam pensantes e não meros refle
tores do pensamento de outrem. Em vez
de limitar
têm dito ou

0 seu estudo ao que os homens
escrito, sejam os estudantes

encaminhados às fontes da verdade, aos
vastos campos abertos a pesquisas na na
tureza e na revelação.”

Conceitos

COS NA educação CWSTÃ

Breve antologia de cunho criacioni-
STA referente À EDUCAÇÃO CRISTÃ

CRIACIONISTAS ESPECÍFI- Devemos acreditar que há um único
Deus ou monarca supremo a quem po
demos temer e obedecer e cumprir suas
leis e honrar e glorificar. Devemos acre
ditar que Ele é o pai de quem provêm
todas as coisas, e que ama Seu povo
como Seus fi lhos, para que eles possam,
em reciprocidade, amá-lo e lhe prestar
obediência como seu Pai. Devemos crer
que Ele é o pantokrator. Senhor de todas
as coisas, com um poder e um domínio
irresistíveis e ilimitados, aos quais não
temos esperança de escapar, se nos rebe
larmos e instaurarmos outros deuses, ou
se transgredirmos as leis de Sua sobera
nia, e dos quais podemos esperar grandes
recompensas, se fizermos Sua vontade.
Devemos crer que Ele é o Deus dos ju
deus, que criou o céu e a Terra e todas

coisas que neles existem^ como está
expresso nos dez mandamentos, para que
possamos agradecer-lhe por nosso ser e
por todas as bênçãos desta vida, e nos
abstermos de usar Seu nome em vão ou
de adorar imagens ou outros deuses,

forma coerente com manifes
tações semelhantes a de Newton (bem
como de outros
ctência moderna”), encontram-se no
livro Educação vários textos que des
tacam o interrelacionamento do estu-

_ com o da revelação de
cus, no contexto do processo educa

tivo em
ceitual criacionista.

as

20

pais danumerosos

da natureza

conexão com a estrutura con-

Os
Vastos campos abertos a pes-

natureza e na revelação’
oram explorados por estudiosos

Çaram os fundamentos da ciência
odema há cerca de dois séculos, oS

uma atitude de

c  cncia em face das notáveis evidên-
Giií! ®*tcontraram em suas peS'
exér.^ de um Criador. Como

P°de ser citado Sir

seguinÍ manifestou da

"itos sobre""® ®

quisas na

0 Sistema Solar:

,
contexto da

ovo/w,Vo ™toento nada
darwi-

revelação ^®*>ddo de
»olidadesintrã"^“^«das

|^®o destacado no frect

^^■"--onadoliv.o3:2Í"‘^dô

No
portanto,
tem de

Poten-

Quand“<io escrevi meu tratado sobre noS'
voltaa'®"’® [solar], tinha meus olhos
cionar^^ ^ princípios que podiam

dá ma; Divindade, e nada ^
^á mamr pr

so

azer do que vê-lo sendoesse fim.
iiue os planetas têm h°j®

Um ao. ° ®áa. mas foram impostos P
“^^g^nte inteligente...

á dotodM; ^ ‘mage,
P"^<‘oCriador-!“'*«‘'^ruldaS

™teadeestadepe„s“'''''‘á“alidadequais ^ ® agir Oq i,
os que .^“'"''Olve

obra (b "os cater!"*"’®"'

pró-
-fa-

Em
Sem dúvida, é esse um coiyunto

não deixam de ser
otítros escritos de Newton,

^cr ao fé em um Deus
clara Cn»'

t*sando a ^®^**cntemente _
refer»^se

todao “com autoridade s
coisas existentes, sobf^

de afirmações que
impressionantes, não só por implici-

caracterizarem a educaçãotamente
Desde que Deus é a fonte de todo o ver
dadeiro conhecimento... o principal ob-para
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cristã, seus caminhos e seus objeti
vos, mas também pelo fato de

sicionarem no contexto dos grandes

debates filosóficos e pedagógicos dos

dots últimos séculos, particularmente

perante a crescente controvérsia ei

eadas do século 20

»«e"-r*’ “'rí

no início do século , f'‘"“'^"mento

mente esse tipo de '"‘*“'’‘‘avel-

assim o Íe “^^°^^“=nti-

está longe de s« co^f^ ‘^^"“'"‘nar)

‘i^^foiconsid r."'ido como
-mo educação anterior

^

a po-

CRIA-

 educação cristã n

_ . ""“ioal se insere
onacionista pelo " educação

° ̂ou íundamento Í de

om eujo primeS" P^^^P^a

- oncontra-

,  riue “no
osceuseaterra” ̂

origem no Brasil 1 ''®'^alme

[“«oolasfundadT ' °'".=‘^Pnmei.

cr
"» pC, -

deta-

te dita,

que

tulo e livro,,  , versículo
declaração de
I^eus

capí.

a solene
Pnncípio cnou

sua
nte

preconizada

tenha tido sua

compêndio de <?:
íhada da s^stemati 0

*2^ção

‘°n

Assim, no Brasil, alguns séculos

após a Reforma de Lutero, nas zonas

de colonização que receberam imi
grantes alemães lá também estavam

as escolas paroquiais ao lado das igre
jas luteranas.

No livro Vicia e Obra de Guilher

me Slein Jr., que apresenta a biografia
do primeiro educador adventista bra

sileiro, há um capítulo especialmente

dedicado às raízes da educação cristã
no Brasil. Nele foi ressaltado esse im-

lidade, que é o traço mais vivo e mais
característico da personalidade humana,
capaz de atingir a sua finalidade terrena,
espiritual e eterna.-®

ele considerava que a Bíblia, ao lado

da natureza e da própria mente humana
eram livros reveladores da pessoa do
Criador e do conhecimento universal,

mas que a Escritura como revelação es
crita de Deus, era a maior das três fontes

de conhecimento e a mais perfeita obra
de literatura [...] Comênio, no processo
s desenvolvimento de sua teologi^'

6 ucação, deu uma grande contribuição
para a conjunção de ciência e religião!—]
Comênio via a Bíblia como fonte de co
nhecimento científico. Ele observou

0 ponto de partida da abordagem cientí'
nca era

investigação de todas as coi"

Essa manifestação torna claro o

relacionamento existente entre o prin¬

cípio do livre exame destacado acima

demais princípios da educaçãoe os

cristã que foram citados anteriormen
te do livro Educação

Domingos Ribeiro continua a tecer

considerações sobre o processo educa

tivo cristão, citando também o

mado pastor presbiteriano Erasmo de

Carvalho Braga, primeiro Presidente

do Conselho do Colégio Mackenzie:

29

reno-portante papel pioneiro desempenha

do pelas primeiras igrejas luteranas no

brasil, primando pelo estabelecimen

to de escolas paroquiais onde quer

^lue houvesse uma congregação. Um
o>íemplo dessa iniciativa é a Escola

Alemã de Campinas, onde o próprio

Guilherme Stein Jr. cursou os cinco

sas naturais, e que a Bíblia era a iuter-

Preíação da natureza criada por Deus. O

^spirito da ciência e a religião poderiai^j
0 homem ver a unidade essencia*

a diversidade superficial do mundo-
vez que ambas oferecem camiuho^

para o mesmo resultado [...] Neste sen-
Comênio não aceitava a separação

ciência e religião ou razão e fé numã
agogia que poderia desenvolver o co

"hecimentohumano universal

O objetivo do ensino evangélico é não
somente a obtenção de uma salvação

pessoal, mas também a manifestação do
patriotismo, o amor ao próximo, o dese
jo de empregar todo e qualquer esforço
e movimentos concentrados, que tendam

a purificar de fraude a vida política, de
crueldade a vida industrial, de desonesti-

vida comercial, de vícios^e depra-
vação todas as relações sociais.^°

dade a

unos de seus estudos primários, o que

sem dúvida foi extremamente impor-

tontes para sua formação.

Tendo em vista destacar a impor-

toncia desse processo educativo cris-

too criacionista em nosso país, já no

inicio do século 20, além dos concei-

mais gerais anteriormente consi-

27

tos

d

,

século 16 havia

Povn de colocar novamente
0

dores H posição de “educu

Sr e outros reformador^^
colas ^^^^^^idade de estabelecer eS

de Dp, ^ Tne existissem

sugem H ^'^i-^vessem aceito a

„
outros n fossem educadas P

que

fl3
Palavra 'T ^‘''ossem fé irrestrita

onia refn ̂  trouxe tafflb®
-  - ”®a nos métodos de eosi^°’

°;

dos livr

-‘o«o utilizados
«unistrados,

-  - Alemanha

cont^'e nos

uté então. Em

passou a

^co

coU
mi

Transparece nos objetivos expos-

da educação cristã um posicio-

diretamente oposto ao da

onceitual evolucionista no

contexto do chamado “Darwirrismo

Social”, que preconiza a luta pela so

hrevivência com o predomínio domais

, independentemente de qualquer
certamente está si-

tos

namento

estrutura c

forte

erados e expressos nos trechos trans-

'^ritos do livro Educação, cabe aduzir
^^guns

outros conceitos, expressos

renomados autores (evangélicos

riuo), bastante ilustrativos pelo seu

^^gnificado específico.

Assim, 0 historiador Domingos Ri-

^fro, em seu livro Origens do Evan-

Selismo Brasileiro, falando das

evangélicas no Brasil, declara:

por

esco-

asoecto ético e que

na raiz das grandes fru^raçoes

iLadas pelo presidente da Harvard

TJniversity em seu
Introdução desse artigo.

I essas, dos princí-

pios da educação cristã, também se ha

viam sentido de forma intensa no Brasü

pronunciamento

citado na

Influências como

údos

escolas paroquiais, .

“*tia característica dalgrf,
estabelecimento de escd^®

‘grejas.

as dd

0

0

‘empo, a
com

iitadeilmj"(f'°<^enia,de
didática Mi Gomeni®dio. Em^^na e

O
princípio evangélico do livre exatne

esperta as forças latentes da intelec-
tualidade, produzindo a fome e a sede

c saber, apura o senso de responsabi-

au-

tornad

Gdterana

tonto às i

se

1638,

, süascrita
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desde as manifestações de Rui Barbosa

no Parlamento do Império, em contra

posição aos métodos jesuíticos que tra-

dicionalmente haviam modelado a edu

cação em nosso país, especialmente
^bito do estudo da

no

natureza:
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nio e instituídos de maneira ampla no

mundo evangélico após a Reforma re

ligiosa do século 16, em sintonia com

princípios da educação adventista,

expressos nas citações apresentadas no

tópico “breve antologia de cunho cria

cionista referente à educação cristã”.

E 0 que se pode ver, por exemplo,

em um documento elaborado no final

da década de 1990 por um renomado

assessor pedagógico do Senai-Nacio-

nal, versando sobre a Política Nacional

de FoiTnação Profissional:

os

este, de educadores interessados nos

parâmetros para uma política nacio

nal de educação em nosso país, visan

do a uma verdadeira reforma educa

cional, e as asserções anteriormente

transcritas do livro Educação, refe

rentes à obra da verdadeira educação

desenvolvimento da faculdade de

pensar e agir, divinamente outorgada

pelo Criador ao ser humano.^"'

Manifestações como essa são

tremamente pertinentes, em face par

ticularmente em face dos confrontos

estruturas conceituais cria-

no

ex-

entre as

la Americana, em 1871, e do Colégio

Piracicabano, em 1881, e que, antes de
refletirem no movimento de reforma de

Caetano de Campos, Cesário Mota e Ga

briel Prestes em Sào Paulo (1891-1895).
haviam inspirado as reformas de Leôncio

de Carvalho (1878-1879) e o parecer de

Rui Barbosa (1882-1883), já modelado
pelas idéias americanas e alemãs.

Mas esse viciamento dos
ticados no ensino

inevitavelmente da
científico,
tituindo à que só se pode

processos pra-
secundário resulta

ausência do

rá incutirf rés-
ciencia o seu luear

ante na educação das
[-] Ora,

preponde-

.  humanas

Verifica-se, assim, nesses poucos

exemplos, que em pouco menos dc

um século foi reconliecida em nosso

P3is por eminentes autoridades edu

cacionais a inestimável contribuição

ruzida pelos processos educativos

Rindamentados na concepção da edu-

^Çao cristã introduzida precipu^'

ute pelas denominações evangcH'

us que aqui aportaram, desde o início

^ Imigração germânica.
Nesse a

panorama

-atidãnrverifi^

dessemelhanças,
analogias, e as

cionista e evolucionista no âmbito do

ensino de ciências nas escolas de ní-

O objetivo fundamental a ser buscado

com a formação de habilidades básicas

c 0 de ensinar a pensar. Constata-se que

2ste é um tema ainda pouco exercido

pela literatura pedagógica, e em tomo

do qual existem concepções falsas [...]

Aprender a pensar significa, entre ou

tras coisas, aprender a identificar e supe-

rar alguns erros típicos do pensamento,

aparentemente universais, como o apego

30 juízo inicial sobre o fenômeno; par-

cialismo [tirar conclusões a partir de in

formação incompleta]; visão estreita [ver
somente o imediato sem inferir diante da

= às

P^rt^nto, 0 alvo que ’ ll
^m mente. Esnenn^ ^ticaçao deve

cujo"'conT"‘'‘‘'
duer nesses proce.snT, íe re-

OS programas e OS

des,

ter

,  e as~
devem tender

métodos d

vel médio e superior.

Nesse mesmo sentido, outro im-

documento, elaborado tam-

âmbito da Secretaria de Edu-
portante

bém no

cação Fundamental do Ministério da

Educação, aborda alguns tópicos que

são de suma importância no contexto

da controvérsia entre Criacionismo e

Evolucionismo. Nesse documento, in

titulado “Reflexões sobre o Processo
do Conheci-

E

e ensino
, avulta hoje

importância de

- escolas

.

seu

se também a resneitn j

néfica da educaçL cristã be-

--bitodospmces"s;r"°P^-
^pedagógicos:

redeque se reveste a

nnco - ^ colégios adventistas

dadp^ destaca como vef'

em

que especialmente

ta fina ^ focalização criacioniS'

da pH ̂  currículos no âmPí^^
""Educação cristã.

de

nova situação]; egocentrismo [concluir a

partir de seus conceitos e preconceitos];

arrogância [ficar com a primeira evidên

cia que pode parecer lógica, sem seguir

buscando dados]; polarização [crer que

Êstá certo porque o outro tem opinião

oposta]; e o erro de priorização e extre
mismo [dimensionar mal a grandeza de

oiu fenômeno]. Estes exemplos servem

para aquilatar a complexidade das novas

[sic] tarefas da educação, que requer
rigoroso exame do sistema de formação

fécnico-profissional e da educação em

seu todo, de forma a adequá-la aos novos

paiadigmas de formação que estão sendo

demandados pela indústria e pela socie
dade

um

mn geral

nsino-Aprendizagem

mento Químico”, sào discutidas algu-

mas questões controvertidas, como por

exemplo, a seguinte: “O conhecimento
verdade abso-

E por isto, ,

simpática da laicid
derivadas da

devido
1'^portantes3 essa

ade com

protestantes
Wtoono, os rápidos òr

na história da°T'““
só um luga, , / oducaçáo

f-onda de a.ivtX''^'
grande

coe
as

que as

m
Foi em '■enopartei at

xistência
- oonfissões

escolas
repu-

floe lhes
no País^

Uma
oras.
esco-

as
vad

Documentos atuais
atual é transmitido como

ão passível de mudanças. .
esta pode

não só

35

luta e nao _
Uma indagação como

Todas

itein

as consicí^'manifestações
interior situaram-s^

Prednm- ® político brasiletfj

radas

contexto
nO

ti^etanto,
século 20. Ainda

tê

ser generalizada para abranger
ensino da Química, como também

dos outros ramos da ciência. Trans-
-se a seguir trechos do res-

Pitombo (autor do

0

crevem
 hoje,

as mais recentes

^riucacional brasi)^^*^.

deraçâo ^ trazidos à

m
do si

intimamente

diretrizes preconi^^

mfluência
as, sob

eeducadores
Norte,

Pagação inicial
americanas -

São Paulo

que se

que

ravés
q*reta dp .v- .

Ptttcessouno Br
das ideia^p ^;‘'^Pro-
“"t^Çaran, a

das

peitado Professor
Lcumento citado) que ilustram a pre-

Lipação legítima como que deveria
constituir o correto procedimento

ensino das ciências:

no
.”

E impressionante a concordância

posicionamentos atuais, como
às

Rtesmas entre
desdeoi

seculo 17 por
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sta questão e extremamente delica

da. O conhecimento científico atual
sumiu foros de verdade absoluta
as evidências
nos levam a

as-
Todas

experimentais Ê provas
que 0 paradi

sino de Ciências (Funbec). Todos
eles, entretanto, foram estruturados
dentro das idéias evolucionistas

predominantes no modelo materia

lista e ateísta da ciência moderna,
mostrando-se na realidade bastan

te dogmáticos sob esse aspecto,

muito embora se apresentem como
incentivando os estudantes a ado

tarem posturas de independência e

miciativa própria na pesquisa dos
fenômenos da natureza.

A iniciativa da National Science

Foundation é bastante ilustrativa no

sentido de mostrar como a problemá

tica da educação no mundo moderno

transcende os aspectos puramente
pedagógicos - reforma educacional

^ novos currículos - para envolver-
se com questões metafísicas que se
'^^lacionam com a filosofia da ciência

^ os valores éticos, morais e religio

sos aceitos pela sociedade - aborda-

8em materialista, promoção do ateís-

haver discrepância entre a verdadeira

ciência e a revelação divina.'*"^

A problemática
espacial

Para

deflagrada na era

encerrar este terceiro tópico

Conclusão

Desde os tempos áureos da filoso
fia na Grécia antiga, passando pelos

tempos do início do cristianismo e

chegando a Comênio e a Lutero após

período medieval, toma-se clara a
existência de uma contínua controvér-

ia entre as estruturas conceituais cria

cionista e evolucionista, especialmente

âmbito dos processos educativos.

Na nova “plenitude dos tempos”
-- desdobra no contexto proféti-

das mensagens angélicas de Apo-
ser dada especial

controvérsia a partir

O

no

que se
CO

calipse 14, passa a

destaque a essa

gma mn

cu a T (átomos, ’cuias) e suas
molé-

se transformar Eniret^nt^tmnbér''
bemosque os fatos ocorridos

do físico tiveram através dos

-nterpretações diversas, muitas
consideradas
dentro da :

Pensadores gregos, egípcios
'amicos, árabes, chineses ’
«piicavam

sa-

no mun-

tempos

^  vezes
como visões absurdas

nossa forma de pensar atual!

mesopo-

pela sua importância

controvérsia entre as estruturas con

ceituais criacionista e evolucionista,

eve ser feita menção à iniciativa da
ational Science Foundation dos Es-

^ os Unidos, no final e início das dé-

cadasde 1950 e 1960, de patrocinar
içào de livros didáticos nas áreas da

■ea, da química, da biologia, e daS
ciências sociais.

Após 0 i

^Enericana pelo espetacu-
■  - ^^Çamento da cápsula espa-

A „ ^^^iética Sputnik, em
Pertou-se um

pelo

contexto dano

a

nnpacto causado na so-

cial

interesse
ensino d

aos alunos
poderá ser
já foi

com a
epoca - to-

●■«peitáveis e
amente

contex-
‘^^^olétransniP

c/iie 0 que é
^^sito hoje

como

de meados do século 19. De fato, ao
tempo em que passa a sermesmo

a men-
divulgada “com grande voz

conclama os homens asagem que
^'"^isniissão desta

'i^u.to delicada. Tod
ainda o adol
“idéias

de que a

os
escente-de

certas” b-a

adorar o Criador, também se inicia
ão evolucionista entronizando

tentativa de destro-

a

pregaçao -
mero acaso0

verda-
posição é

^nteriorm
Sostamos

ente,
-mais , na

nar “Aquele que fez”. _
do último século eNo decorrer

com
absolu-

e ciências em todoS
niveis da

'-^iiidos. T
National

centivou^

enorme

Estados
dotação

Science Foundation

educação
substanci

nos
osa

, com
tas". Entretanto,
^ pertinência
3Íunos temos

que todas

balh
‘verdades
a devida

^ que transmitir
cau meio, têm sido evidenciadas ampla

mente as funestas consequências da
secularização da sociedade com a
aceitação da estrutura conceituai evo
lucionista. O perigo impendente e que
até os próprios cristãos sejam levadoavassaladora ondad

tela nio ~ c até mesmo com a segurança
*^acional - guerra fria tecnológica,
conquista do espaço, e os destinos

' próprio país.
Nesse contexto de crise peda-

Sogica, mais importantes se tor
nam

do

preconização e a defesa dos

aos
'Uíerpretar

/^usta forin
ideia bási
ainda

os

ein

vqç i; a publicação de nO'
de ciências, dení^^

a nova postura, nas aborda-
, ^nrios tópicos integrant^^

Postur'"T“^°'^ escolares. Essa noV»
se Bpu !f™®ntavelmente destacoU'

Canonização” da estrutuf^
evolucionista!
^'vros-texto logo tranS"

as fronteiras americanas
"^P^lharam

niund

8cns dos
dos

^'^^ceitual
Esses

P^^^ram
c Se

por outras nuç

E
00

Estas observações ^
também particulaiente
bosa sobre 0 “espírito 1 Bar-
normente expostas e

mportantes dentro do""''"®™®"'""'
educação cristã, no com da
versi

te i

aentreCriacioni"í’"°'^"eontro-
que não se ^

sim pela anáiise7b P®“'
observados ecoletadofr.*''"^®
devido a esta postura

® Evolucio.
dogryj

dados
^^atamente

e roldão por essa
ni^aterialista. O unico verda-

certamente reside nos
ateísta e

;:Í

princípios da educação cristã que
nrientam corretamente o desenvol-
vitnento pleno das faculdades do

^^r humano para viver na socieda-
^ atual refletindo o caráter de seu

riador, e para enfrentar as forças
^strutivas do ateísmo e do mate-

^^alismo, que sob as mais diversas
rormas

a

atuam para contrapor-se ao

iÍÍ2onizadospeii^^P  „ ênfase especial dada a escristã
nceitual criacionista baseada

i dada na Bíblia.

, com
trutura co

revelação que nos e
cristã não só propor-
desenvolvimento das

ialidades, dentro
- pesam sobre os
também tem em

na
A ediicaçao

ciona 0 pleno
faculdades e potenc
das limitações que ora

rasil ^^idental, incluído
Foram amplarneu^

ro de Instituto Brasil^*
Ciência e

*  Dara n Fundação
E^esenvolvimento do

do

íei ra
seres humanos, mas' poderá

as

êrande plano de Deus
^^0 da humanidade.

a salpara va-
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Vista a restauração da imagem de Deus

que será efetuada como resultado final
da grande obra de

por Jesus Cristo, quando
redenção realizada

então:
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der, novos objetivos a aguçar as faculda
des do espírito, da alma e do corpo.

Que Deus nos conceda maior com-

preensão da importância que está conti

da na tarefa da educação cristã que pesa

sobre nós no lar, na igreja e na escola-

Corno pais, professores e oficiais da

*^reja, possamos aiupliar a visão da res

ponsabilidade que nos cabe e possamos

32er cada vez mais, conscientemente,

aquilo que está a nosso alcance

^ttngir os verdadeiros objetivos da edu

cação cristã em toda a sua abrangência-

para a Educação Nacional.
Educação,'p. 16-17.

Luiz Roberto de Moraes Pitombo, “Re

flexões sobre o Processo Ensino-Aprendiza-

do Conhecimento Químico” (Instituto

zes

gem

'%id„ p. 95.
Rui Barbosa. “Discursos Parlamen

tares - Parecer sobre a Reforma do Ensino

Secundário e Superior (1882)”, em Perfis

Parlamentares 28, (Brasília: Câmara dos De

putados, 1985), p.440ss.

Fernando de Azevedo, A Cultura Bra

sileira (Serviço Gráfico do IBGE, 1943), p.
367-368.

32
de Química da Universidade de São Paulo).
Documento de circulação restrita elaborado

Secretaria de Educação Fundamentalpara a

Todas as faculdades

ampliar-se-ão todas

aquisição do conheciment
0 espírito nem
os mais

poderão

se d
as

esgotará as
grandiosos

esenvolverão,
capacidades. A

0 não cansará do MEC como contribuição para o aprimora

mento do ensino de Ciências no Brasil.

mais eirJdls tir"
ambições reali^r ’

novas a, ainda

adquirir, novas verdades a

energias. Ali.
empreendimentos

tas

maravilhas

compreen

” Nassim G. Mehedff, “Notas para a ela
boração de um Documento sobre a Política

Flacional de Formação Profissional”, docu

mento de circulação restrita elaborado para a

Secretaria de Educação Tecnológica do MEC

como contribuição para o traçado de diretri-

Ibid., p. 5.
White, Educação, p. 17 e 128.

White, O Grande Conflito, 4U ed. (Ta-

tiií, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001),

p. 394-395.

36
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Criacionismo na mídia
Miciielson Borges, mestre em Teologia
Jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira

ktaalikroseae. O fóssil bem preservado

foi aclamado então como um exemplar

da suposta transição de peixe para qua-

dríipede terrestre ou tetrápode. Seria,
tipo de “elo perdido”, con

forme classificou 0 site do Instituto Ci

ência Hoje.' Pesquisadores e a imprensa
do fóssil e elaboraram

assim, um

se apropriaram

Resumo: O presente artigo estuda a

abordagem feita pela mídia nos últimos

anos a respeito do tema das origens. Por

nieio da análise de veiculações impres

sas e virtuais, o artigo expõe o precon
ceito contra a teoria criacionista e a do

inteligente, demonstrando que os

meios de comunicação de modo geral

favorecem o pensamento evolucionista.

No final do artigo, o autor apresenta oito
^pectos do criacionismo e o resumo de

orna reportagem publicada no jornal Fo-
iha de S. Paulo sobre como os brasilei-

ms mantêm fé na criação e, ao mesmo
tempo, creem na teoria darwinista.

'^bstract: This article studies the appro-

^ch adopted by the media in the last ye-

^ conceming the origins. By analyzing
Printed and virtual materiais, the article

reveals the prevailing prejudice against

^0 creationist tlieoiy and the intelligent

^osigi^ demonstrating that tlie

communication generally favor the

^^olutionist thinking. At the end of tlie

^ticle, the author presents eight aspects
creationism as well as a summary of a

1‘azilian newspaper report (Folha de S.
aulo) on how Brazilians keep faitli in

^ creation and, at the same time, belíe-

in Darwin' s theory.

means

ilustrações do peixe saindo da água para
a terra. O clima de euforia persistiu, até

outra descoberta, feita na Polônia,

bagunçou” tudo de novo. Um grupo
cientistas concluiu que pegadas en-

montanha no sudes

te do país têm cerca de 395 milhões de
(na escala de tempo evolucioms-

ia. foram feitas 18 milhões de
estimava ter sido a

que

de

contradas em uma

anos

ta), ou seja, -

anos antes do que i ^
origem dos tetrápodes. A descoberta foi

publicada numa das principais revistos
Lntíficasdommdo,aA^fl/we,em7de

janeiro de 2010. .
As marcas mostram que o animal,

além de ser quadrúpede, não rasteja-
certos répteis. Ou seja, ha

andando pelo mun-
ancestral” (o

se

va, como

via quadrúpedes
de seu

do antes mesmo

Tiktaalik) supostamente
_ ou pelo menos

ancestral”.
à terra

com esse

ter chegado

convivendo

Os cientistas acreditam que os te-

trápodes tenham evoluído dos peixes
nor meio de um estágio intermediário,

nhecido como elpistostege, cujos
tinliam cabeça e corpo

com caracterís-

co

representantes

ÍÇÀO

abril de 2008, a mídia deu am-
P ̂  cobertura à descoberta de um peixe

^^silizado batizado com o nome de Ti¬ de quadrúpede, mas
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ticas de peixes, como nadadeiras
lugar das patas. Só que eles ainda n

no
descobrir a verdade (que move muitos

cientistas evolucionistas) - o motivo
correto - e a pressuposição de que

Rowe diz que convidou duas vezes

0 pesquisador chinês que anunciou o

fóssil para trazer o espécime para ser

tomografado em Austin. A alta reso

lução do aparelho da universidade
dúvidas.

permitiria sanar quaisquer

divulgação do fóssil do Darwinhts,

também conhecido como “Ida”, já

que ele foi apontado como o supos

to elo perdido” da suposta evolução

dos primatas. Quem trabalhou mesmo

oram os marqueteiros darwinistas, já

que aproveitaram ao máximo “a des

coberta científica do

O fóssil pertencia a um colecio

nador havia mais de 20 anos, mas só

^cio a público - que coincidência! "

no ano de Darwin (2009). Nesse perí-

0 0, deu tempo de criar um site, pn'
blicar

Tudo

ano .

nm livro e produzir um film^-

em segredo

ão

conseguiram provar essa “crença” e

encontradas na

olonia sao bem mais antigas do que
os mais antigos supostos fósseis

elpistostege até hoje descobert

Assim, “de acordo com os autores
do novo estudo, a descoberta

de

os.

sugere

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 Microrapíor giii, 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-

^ que o fóssil do Microrapíor giii
considerado uma das maiores des-

cobertas cientificas de 2003 - foi ha-

cimente forjado a partir de restos de
duas espécies de dinossauro e uma

“Eu me ofereci para pagar todos os

custos da viagem e o exame. Ele não

ge en-

tran-

aceitou”, conta Rowe.

E a polêmica ficou por isso mesmo.’
nao eram as formas de

ta 0 pouco aue '"os-

se

“^tória Primcrdiâ”

J »P.
1-onclusão de Henrv ’

editores da Naíure- ^

sição entre

a

em

Ufanismo darwintsta

Arevista Ciência Hoje, dejulho 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-

definições do que é darwinismo e

mostra o tamanho do preconceito que
criacionismo e a teoria

res

existe contra o

, por dois anos.
■Acontece

dente de
chegou

que um grupo indepen'
cientistas analisou o fóssil e

n uma conclusão não

gante: o bicho é provaveliu^^^^
primo ’ antigo e esquisito doS

aWd^^^ estiverem corretos, ^
d^idiátic

significa
embrulhada
tratigrafia -
Pistostegídeos
transicional
podes

co
de

ave. E enganou até os editores
^ Haiitre^ que publicaram o achado

como matéria de capa.

que a
correlação bem

presente entre
r r"'"’ ""
*^®Presentam um» f

"a súbita evniM * ^
"^metadedonerí
cruel ilusão sL

polonesas revelam
no período ”;“‘«rtpoderjá

“  nnao uÍ,

mo
a es-e a

os el-

pega-

nossos pés,3 ^e.

do design inteligente:

Segundo a reportagem da Folha,

^ owe entende de fraudes paleon-
°gicas: foi ele quem desmontou,

2000, a farsa do Archaeoraptor
(que foi
tioncd

capa de revistas como a Na-

^eographic)

o organizado em torno
tornar
a von-

elo perdido”, pode se
Há 150 anos, era publicado um hvro que
mudaria radicalmente nossa concepção
A^nrnK7:^.AOrigemdasEspec,es,áo
naturalista inglês Charles Darwm pro-

ia avassaladora: a de que
evolutivo entrepunha uma teoria

de “Ida,

dos casos clássicos
de Chain

^Iropelou

0

em que
^r a atenção do

a ciência . Os pesquisado
responsáveis por estudar Ida coiii'

com'^^*c ° a Mona Lisa ®

res

^ rn 0 Santo Graal, afirmando que el®
evolf''' ° '^rie se sabia sobre

uçao humanai^
Mas oú

^ descob

existiria um parentesco
todos os seres vivos, mostrando que os
humanos e os macacos descendem de um
ancestral comum.
Dessa forma, Darwin rompia ^
matismo religioso que “"cebe a noss^a

Com suaToril™^^ ntribuia um

f ̂mpr* es» naWrar'spon”àvel por
foVà a diversidade biológica existente.

t»breviveuatodosostestesaquefo,

rr-e rt^^enbo inteligente, ii-

enorme vazio
oaixo de

, outro fóssil chi-
^nunciado no fim dos anos 1990

o elo perdido entre dinossauros

^ês, ;
Corno
^ aves -
história
Pale

Ocorre
uão teve
tico da

que a

mesmo deTtan
evidência. midiá-

O
^ que acabou entrando para a
como a maior falsificação da

ontologia moderna.

^ Pornografia computadorizada do
^^rciptor mostrou que o fóssil

Contado com a cauda de um pe-
dinossauro predador e o corpo

erta que
publicações importaní^^’

posta em dúvida, não ^
espaço na imprensa.

estaiupO adeus üe

Algo
torno do

fóssil
fnasillae^

evolução”^
Uarwi

da

f^harles
mV

oapas de
Urna vez
^esrnocom 0 ●

ehamado de

,"®‘uralista ;
0

tD

foi

ro colados em um pedaço de
de

contrabandistas de fósseis

oses. Rowe diz acreditar que o
^esmo ti

- tipo de mont

AfttAUDE
I^ICRORAPTOR GUI

^ om Os fatos corretos e urna

Você pode chegar
errada

pai
Diissa

. Mais glêse grande Dma posta agem tenha sido
110 caso do Microrapíor gui.

hou-^^^^siasmo feitoem torno da
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mitando-as a alternativas que não estão à

do evoh.cionismo por terem argu!
mentos religiosos e não científicos.^ ^

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-
tsr, pioneiro na defesa do criacionis-

nio no Brasil,

Ritter e Johnson estão de acor-
5. O texto ignora também o fat®

do em afirmar que o darwinismo (a

despeito das várias compreensões a

respeito do que seja “evolução ) é
modelo naturalista, ou seja, está

teoricamente embasado no naturalis-

filosófico.*^ Isso significa que não

há espaço para o sobrenatural em
nhum momento da história, nem mes-

origem de tudo. Mas isso quer
criacionistas são

um

mo
ne-

mo na

dizer que pesquisas

de que 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 uni3

simples ’ célula, muito mais com-
Plexa do

de Darwi

os

que se supunha no tempo

n; tanto é assim

Alguns pontos sobressaem
analisar esse editorial ufanista-

ao

de que

, que alguns
evolucionistas têm pro'

posto a origem extraterrestre da vida

IPanspermia cósmica), já que estão
percebendo que nem em mais de três
biIhoes de
da vida

cientistas

anos a geração espontânea

seria possível

ancestral
evoliicionismo 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-

uiento e mesmo o significado de todas
coisas e seres em termos estritos de

leis naturais e de processos operando

t3nto hoje quanto no passado (princí-

Pio do uniformismo, segundo o qual

e presente seria a chave do passado).
Assume o aumento crescente de com

plexidade das coisas e dos organismos,

^em a intervenção de qualquer agente

criador externo à natureza e postula

^ne, independentemente de desígnio,

e Universo e as entidades que nele há
evoluem

mos,
continuamente, por si mes-

c mediante propriedades neles

inviáveis? Não é o que pensa o Dr.

Leonard Brand, professor de Biologia

e Paleontologia da Universidade de

Loma Linda, na Califórnia:

0 os

res-

cação de baix0
evolução),

cnaçào, como
basilar

como

dogma” da

setraCd?°“«-Wbliea
- e n

"i^design inteligentes ®'"dencias
3-Afirma qS n?

P^“duto de um processo ®
f°nsável

0
u 0

por toda ' ̂
l°gica existente” '''"'«'dade

° darwinismo é m.r»

‘a; assim, ou a pLso?rí
exclm Deus de todo o n e
cnacionist

bio-
u claro

d darwinistii
Uma Vez

que

que

a e crê n ° P^^cesso, ou ê

("final, vida só provém ^ida

demonstrou LouispSeí?''^^>n°mo
então, passaram por n ’ ̂tie, desde

de D?rwTn s?

aqui na Terra.

- um argumento evasivo»

nn^ conceituada revisU
pclariz

6. Com
0

a
debate

sendo nni

Mesmo que os paradigmas teísta ou

naturalista incluam conceitos que nao

podem ser testados pela ciência [ex.:
existe/Deus não existe], e possi-Deus

g  entre ciência (darwinismo)
re igião (criacionismo/desig^

^^^cligente);
^^óricos do’
sequer,

religiosa

^ questão como

OSuias não é assim-

design inteligente not*’
de tradí'referem a liivros

vel definir hipóteses que descreva re

sultados que poderíam ser descoberto
uma daquelas hipótesesna natureza se ^ .

não testáveis for verdadeira. O pnmei-
formular hipóteses

requisito para
is é deixar fora qualquer consi-

divino ou pla¬

ro

mnr. t uu a Deus, apenas do

de tei T evidências

e nãn^^ (projeto) na naturo2^

0  cego.
desafi'^^^ C’;ê«c7a Hoje faz é evitar

assuíto "fi^tnando qu®

tratar d debatido por
Posnii ̂  versus religião, oair^

o
0

deles, não deven;

postura ^ de

S

Ser a

comunio todos os meioS

" '^ontro5rs°i’°'’h
que “vende ’ ^ interessant®» ̂

jornais”

testáveis e -

deração sobre se um ser

neiador estava ou não envolvido O qu

S questões sobre dados objetivos

que poderíam ser e
chas ou em seres vivos.

encontrados nas ro-

Inatas, para níveis cada vez mais eleva
dos de

organização.

0
joh ^^^ugado e professor Phillip
te ^rn seu ótimo e contunden-
Qi. no Banco dos Réus,

que

Em outras palavras, isso é natu

ralismo metodológico, com o
”  também é.mm-

qual

^  Afinal é evidente que nao se
'  Deus se envolveu na

dilúvio) devem ler deixado
evidências

evidências, sim, podem
cientificamente, ü

gundo Brand, “o

esses
e 0çao mundo natu-no

algumas
ral, c essas

investigadasser
, se

^'^OluçãQ”

coisa desde
''ersa de

pode significar qualquer

a declaração não contro-

fp ■ , ^ bactéria “desenvolve”
sistência aos antibióticos à grande

"fifmação metafísica de que o univer-
^ u humanidade “evoluíram” iu-

por forças mecânicas sem

^ opósito. Uma palavra elástica assim
induzir ao erro, dando a en-

que sabemos tanto sobre a gran-
afirm

Pequena

so

de
ação quanto sabemos sobre a

afirmação

.

^Ol)Ei-ou

problema é que

O
^ATURaLísta-FILOSÓFICO

^ostrassp^^ Prestaria grande favot

torno 2 ^ discUSS^^
o

A

rigens está carreg^'
.*’
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naturalismo tem
uma forte influên-

na mídia popular e cientificai

ao direcionar o pensamento cient ’

fico e. em muitos casos, ao dOd

“fire que conclusões deverá

obtidas” .4 Ironicamente,
naturalismo

ser uma parte testável de
tese evolucionista!
untes, uma
mida

cia tendenciosa
bém

ser

próprio

não pode

0
conceito de

nma hipó-

0 naturalismo é,
^ posição filosófl

^ priori ea assu-

culdade de Medicina do Hospital das

Clínicas, em São Paulo. Então, você

pode até dar um beliscão bem forte no
namorado/marido/pretê, mas saiba
as raízes de seu comportamento es

tão naquele antepassado caçador de mi
lhares de anos atrás. Isso também con

firma 0 que você já sabia: seu namorado
é um pouquinho troglodita.'^

seu

que

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.’’

No livro Ensaios Apologéíicos há
uma ilustração útil:

Para um naturalista, o universo é análo

go a uma caixa selada. Tudo o que existe
oa caixa (a ordem natural) é causado oi)
^^piicável em termos de outras coisas
existentes no interior da caixa. Nada,

nem mesmo Deus, existe fora dessa cai*

portanto, nada fora da caixa que cha*
mamos universo, ou cosmo, ou natureza
pode ter qualquer efeito causai sobre o
●nterior da caixa.'^

xa; Kuhn conclui que “o que um ho
mem vê depende tanto daquilo que
^^e olha como daquilo que sua expe-

sobren
0

Graças à cosmovisão darwinista/
naturalista, cada vez mais os seres hu-

tomam menos responsáveis

por seus atos. Adultério, fornicação,
lascívia, concupiscência dos olhos^..
Enfim, pecado não mais existe. E tudo
uma questão de “evolução”. Somos

dos genes (determinismo
vontade

manos se

escravos

atural nfín
que haja evidênci

devemos busc
as
ar

riência visual-conceitual prévia
sinou a ver”.'^

0 en-existe, e mesmo,

apontando para ele,
explicações.

outras - ^amos alguns exemplos de hi'
po eses testáveis e não testáveis aprc'
sentados pelo Dr. Brand: 16

Assim, de posse dos mesmos da-
dos, um cientista naturalista pode
ehegar a conclusões diametralmente
npostas às de um cientista criacio-

^*sta, e isso nada tem que ver com os
a os em si, mas com a interpretação
^ es à luz da cosmovisão escolhida e

previamente adotada.
Esta uota publicada no site da re-

Hipóte.ses
genético). Livre-arbítrio ou
livre é tido como uma “bobagem que
os religiosos tentam colocar na cabe-

ça das pessoas.
William Provine resume bem o

pensamento darwinista aplicado
comportamento

ao

humano:

testáveis
Deus cricn íiipóteses

^Odos os n
te

encaixam vivos e fósseis

.stáveis

®xiste uma descontínuos e
entre os eni intermediários evolutivos
Èíg

se

j^:^j^ElHos_principais_
os pnn° séries intermediárias

de organismos^_^
fontiou rochosas individual

^T mnh;^TrT^EA.l^l3stroEcament^
fonnoii armações rochosas individuais

^°conino { íongas eras. O AreiuJ^
debaixo foi depositadof

osiiadn A ^ ^ 'Arenito Coconino não -de

ou a vida.

Deus ii5

provocou uina
^ista Galileu ilustra bem o que esta
dos dizendo:

Deus
.glo^I,
Deus
global.

n
‘Catástrofe

geológicaão provocou
A ciência moderna [ele deveria ter dito

‘"‘“"Tl^WrhfqS" princípioscamcistas. Não „„tureza Não ha

ma

sejam
deuses nem f"'" ^„,,idade... Em se-
detectayeis com .^cia [yen,]
gundo '“f ri ^ hd leis mo-

ftícis inerentes, nem princípiosrais ou eticas i ^ sociedade

®"'“'“rEm terceiro lugar, os seres hu-
humana,_En ‘ maravilhosamente
manos .^divíduo humano se toma
complexas^O ^^3 nie-uma pessoa etic p ^
canismos - ^jdo o que existe.

Em quart<^ l«g ’ „„j.remos e isso e o
qnando morrem ^ arbítrio,

fi
"tradição concebido-a liber-

uma catástrofe geológica
Seu
f  tiamorado tem essa péssima mania

e olhar disfarçado quando passa uma
mulher; v i p
'al (com
com

atraente]? Culpe a seleção natu-
-o quase tudo que tem relação

comportamento sexual masculi-
c feminino). Ao longo da evolução

umana o macho se destacou por sua
^^pacidade de visão. Nos primórdios

oi
Fica

P^^fi“«adorvaiafon

pesquisas. Fqí J ^ decom 0

ri'" ('w"°
muitos a

reconiS? ®
«as de eventos cata?™ ®'''dên

® saa Visão foi ^ fi ®mco-
"fiandonada.

OU

ceu

que

P r Thomas Kuhn
das Rey

exemplo é apresenta^®
livro

oluções Científic^^'
, em seu mulher fi cava muito mais circunscrita

iim local para onde o homem voltava
trazia prendas, alimento, frutos da ca-

^ a. Nessa busca por carne o homem
"^^senvolveu
^^'vidade vi
apenas

grande afinidade com
- visual, ela se apresenta

oom relação ao sexo

Dm i
sigo a que esperava

cientistas cÇ ^
“itt físico^r ^ atômica, pergunto^
único át ^ químico eminentes se
Iccuia ao.

upt

mas suac tesponderam sem hesita? ^
‘)tu'mico uão coincidiram- P

■  do/° hélio era uma 1^^ àe
Ponto comportava como tal de

vista da teoria cinética dos

. Mas certa-
^^^nte tem grande peso em sua dinâmica
at^ é 0 que primeiro ihe chama a

^  segue tendo muito apelo até o
de sua vida”, afinna Carmita Abdo.

®tn sexualidade e coordenadora
ácleo de Medicina Sexual da Fa-

nao

m-cuia nosso
como é pordo0
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dade para fazer escolhas
imprevisíveis entre I

xiste Nao ha raeio pelo qual o proces
so evolutivo, como é concebido hoje em

possa produzir um ser que se ve^
dadcramente livre para fazer escolhas

não forçadas e
cursos de ações al-

nos assim; surgiram muitos universos

diferentes a partir de buracos negros.

Por '‘seleção cosmológica natural” (é

assim que o físico Lee Smolin chama

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

priori que o sobrenatural não exis

ta)) e como insistir no fator sorte para
tanta

organização não fica bem

que temos câncer? Se os ETs existem,

por que não fazemos contato? Por que

0 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

0 sexo? Por que os humanos têm cons

ciência? Se somos primaías, por

temos tão pouco pêlo no corpo?
Entre

explicações risíveis e outras

livro A Vida doem seu0 processo

Cosmos^'^) 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: toma-se, de sú

bito, muito mais provável que esteja-
universo como o nosso,mos em um

Se você é mulher

sinceridade: Você
responda com

eom um homem darwTnisÍ""

todo e qualquer tipo de
to (especialment
um i

casar

para quem

oomportamen-

mperativo d

e 0

, eles

propõem uma “resposta”; “Aplicar a

teoria da seleção natural de Darwin

universo poderia resolver de vez

rnistério da existência. Tal como

ocorre com os seres vivos na Terra, os

nniversos que mais se ‘reproduzem’
seriam os mais bem-sucedidos.”’^

E exatamente por isso que estudio
sos como Enézio de Almeida Filho’‘’

oonsideram o darwinismo a “teoria-

^^Plica-tudo”. Nada de sorte, nada de
ous. Seleção natural cósmica!

.  ̂ogundo a Superinteressante, há

^leiitistas que defendem a existência
^ nrfinitos universos, cada um com

afinação diferente. “O nosso não

ao

sua

t

a nZÍ
Miacionista nn k

Deus para vencêrluL^”'''*

h-d^dase/oucuirvSr"'“="^

um

^te bem ílindamentadas, o texto q^^

rnais chama atenção no contexto da dis

cussão sobre metafísica é o que trata da

pergunta “Por que a vida surgiu no
^^●^so?” A matéria lamentando:começa

em vez de em qualquer outro menos

prolífico, digamos.”^* E as evidências
disso. Nenhuma.^^

Detalhe: a matéria seguinte trató
sabemos tão

de Jesus?”da pergunta “Por queQuando a
umpirismo pouco sobre a existência

A reportagem não aceita que os evan-
gelhos sejam documentos confiáveis
sobre Jesus Cristo, embora admita
nue autores não cristãos do século 1
e começo do século 2 (como Flavio
LsSo Tácito e Suetônio) O tenham
nrenciónado, Um pequeno quadro na
náaina 35 afirma que o ossuario de

sus) e falso. O jg Hershel

criacionismo, Deus,
religião, ore ç , questio-

ter

g}’

levanta-se t do tipo oJ contar
namento, ain q - ■ „g q arqueoló-

gicas que co jq

to desista naturalista a origem do
’’ erÍ eda vida, os mais mirabo-

ir^^-entos podem ser usados

‘'ÍETaFíSICa^' Pena que essa historinha [a do B'6
3ng e (Jo surgimento e evolução

''‘éa] ainda esteja longe de realmo^^.
^^Plicar a coisa toda. Isso porque

undo entende o que aconteceu
0 universo acabasse produzio

oias ninguém entende pof
universo nasceu ‘configurado P^

permitir todas essas maravilhas.
uma sorte tremendamente 5

L

qiií

ce

- J Aparentemente, nós só estat^^,
qui porque algumas regulagens esp
f  das leis da física - a intens>^
^^fnvidade, ou 0 nível de ««'"L
Znm ^ ® prótons, partícula® u,
^^PSeni os átomos - vieram
Oup permitir a nossa
Um ^ Se a gravidade

niais forte, as estrcl^^
temn'''u^ ^^uito curta e nunca h^^
péci^ P^ra a evolução d^s ^
can fosse mais fraca, não
Eaat ^ ^S*'ogar a massa em j-ó"
ton.9 "^“^oa entre elétrons e V
exili- diferente do qno A'

^ íomos estáveis,

^orna?ain devidamente
tável A ^ ‘Jniverso em .laf

^^'■gunta que não qnof ,
‘reen] ° f^z essa ‘tunago*^ ’ çü
de Cosmos, lá no ooP

as coisas?-

atropela 0

Quando
ê^ralmente
cia à

"^^P^imentacão M
smpirismo é non^Pi ' o

^°too equivalente toilizado
f“.‘^*dicionai/;°7odo eientí.
teonascientífiea3^j‘^«fende que ^3

"^°'’servação do mu„7*'’=‘^‘=‘>das
totuiçãoounafé vez de

na

Po

eria
fuais

■^ada de especial, seria apenas
uni cie uma gama de universos

°talmente desligados
^^Ponentes de

uns dos outros,
- um Multiverso. »25

untes que alguém pergunte, eles

^Pondem: a ideia é completamente
"‘outro tipo de roubalheira

ses^ hipóte-
''verificáveis para solucionar

do problema apresenta-
Pe a configuração do universo”.^^

estante constrangedor. Afastam-se
criacionismo por considerarem-no

teológico, paiu, em se-
c’ ^^^ender a metafísica pura. Para

e sii campo da especulação pura

B
do
de

Darwin e a “te-
c^plica-tudo”, E fica mais ou me-

r mais -
passar a íh

‘=tonismo é
quanto 0 criac

^®guir de® j’toPles. 0
A revjg+g ^

erande? p

to is

empírie
írata

são as
n

íido

q

tas
evolu-
c, en-

apenas de
coisas ão

ue
or
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mesmo que não haja evidências
piricas para eles.

É uma atitude,

Preconceito

no mínimo, estran

“ Maio de 2005: a revista Ciência

Hoje considerou o ensino do criacionis-

nio uma “esquizofrenia pedagógica”.
● 8 de fevereiro de 2006:

ta Veja disse que a “tese” bíblica de
que Deus criou todos
é “treva”.

a revis-

os seres vivos

1. Deus ordenou que aparecesse a

matéria física do universo e chamou à

existência os ancestrais das criaturas

em-
nhecimento de causa)
criacionismo. As revistas de divulga*

Ção científica populares, via de regra,

apenas estimulam a polaridade entr^
us dois modelos. Passam a ideia de qu®

criacionismo se trata de um antievo-

lucionismo religioso, e ignoram total'

luente pesquisas feitas por instituto^

científicos respeitáveis, como o GeoS'

cience Research Institute (www.grisíí^-

por exemplo, e de pesquisadores
^ cientistas em muitas Universidades;

lunto no Brasil como no exterior.

Outros exemplos de preconceito-
●,25 de agosto de 1999: a revista

publicou matéria na qual afirm^
a crença na semana da criação e

bobagem sem tamanho”.
● Agosto de 2001 ■ a revista
cham

tratar doao se

0

funda'a os criacionistas de

ha.

MimÁTiCO
viventes atuais.

2. As obras criadoras de Deus
limitadomanifestaram duranteseAlém de

período de tempo de seis dias de 24
horas. (Alguns incluem a criação de
todo 0 universo nesse espaço de tem-

outros incluem so-po

_  " E, para completar, no dia 28 de
Jiinho de 2005, a Folha de S. Paulo
publicou matéria sobre o físico Mar-
uelo Gleiser, na qual ele afirma que
ensinar criacionismo é crime".

Graças a esses veículos da impren-
^  que se tem dos criacionis-
é de que eles são bobos, anti-inte-

^ inis, ignorantes, esquizofrênicos,
"^bscurose criminosos!

Estudos conduzidos por Robert
Gialdinif

” 32

33
professor da Arizona StateE

na
^ntre 0 criacionismo e

^ niídia (esDecini

“ «iacionismo passa 1 t
●^^staque na imprensa ^

Nodi i3d;r
caderno Maisi o

para o
con-

da Evolução” Nos°

«ntesevolucionistip expo-
^‘^'’^^Stephe„w“'"°RichardDa-

moderna
® ‘Conclusivo:

O evolucionismo
mente a

0

papas

, ao passo que
mente a criação da matéria orgânica
viva da Terra).

3 Embora reconheça que as íor-
modificam, tais mutaçõesmas vivas se

limitadas e não-progressivas.
queda espiritual do ho-

forças começaram a ope-

sao
4. Com a

mem, novas
rar na natureza. Essas forças causaram

afastamento do origi
criativo de Deus.

decadência e o
-iversity, demonstram que as pes-

^oas têm

ni

grande tendência de fazer

^ ^ ■ meio dealterada por
^^ntalistas” e o criacionismo de

‘"'OMO populista anti-intelectual”;
● Julho de 2002: a revista

^nnriou
duto da

subpfque a religião é um
evolução”

O qne a maioria faz ou pensar como
pensa. Segundo Cialdini,

naturalmente “maria-vai-com-
outras \ Com toda essa propaganda

-  ̂^dva, não é de estranhar que mui-
S^nte alimente preconceito contra
^^lacionistas, muito embora nem

^ maioria
^^mos
as>

ta
OS

s^q

maticamente , , , ,
catástrofe global, r

dilúvio de Genesis
e animais foram

corridos

conhecida
. Muitasuma

como 0
espécies de plantas

^'

,

vi-tl e dezembro de 2003: a f«'
dir ^P^^‘»teressaníe fez at^qP
"'fetos à Bíblia.

zemK do dia 22 de
●A

levia trouxe uma declaraf ^lUtl
do.?! de Neil Asher Silberman
RazV do livro A Bíblia Não

● \T criado em sete dins-
^ Novembro^^tional

revde 2004: a
Geogr

durante os eventos 0extintas

"olucionista,; “"‘«ste,

nao Vale a r,

por ao

da

Como -
confusas

Ocupar,
se deve delque não

‘O menos e

^  ● 1 criação original,

um

.eflexodrstorci i^torçãoedecadên-
do passado talvez naofacil-

Por causa

uersnsaios

teórir
.. bióiog^

“«hom

CO

em

conheça o criacionismo.
Apesar de toda essa pressão injus-

com as palavras de
''^ately (1787-1863), com as

^^^srro esse artigo: “Uma coisa é^csejartern
ha p

? deve
^lohard
fiaais -

®mos ficar

ter a verdade do nosso lado; ou-
^sejar estar do lado da verdade.”

^^OVISÃO CRIACIONTSTA

que ^uase
*^as aU
Püblico
^ contra

0 sejam to
mente

as
criticar

' ^esso lad
m

^^^acionistas';
estar doos

ís^^ 7.Co

aphic aíirmoU
T/2ê? Earth - Origins and

ter Jr o Dr. Clyde L. Webs-
um bom resumo dos

Cortir^ ^ criacionismo aceita
Válidos:

Q  *

atendenciaevni' ●

í«íí
O que S

Os i
' "dícios da evolução são

"apa- “n. .
estan

“ 3 H estava errado.
ta Énn de 2005: a -

Veis
iE^’ apesar dana

7”

“ignora os criacionist^fenorantes”

e a t^bjeti.
P^tcebe 4

^^“blindar^

e

O
CO-
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Teorja é
mal compreendida Referências 32, p. 5-39). Pedidos: scb@scb.org.br.

® Ciência Hoje (Sociedade Brasileira Para

0 Progresso da Ciência, julho de 2009), p. 1.

’ Expressão usada por James Gibson em
entrevista a Michelson Borges, “O criacionis-

de Danvin”, 2 de março de 2009.mo no ano

inevitavelmente conhecimento suple*
nientar de natureza

que não significa necessariamente co

nhecimento anticientífico).
O evolucionista utilizará conheci

mentos oriundos do naturalismo
tafísico

científica (onao

(componente não científico

Esse é 0 título de
a Folha de S. Paul
dou e

0
que foi publi

^1'Ego que
encomen-

0 na edição

 me

um
Alexander Kellner, “A descoberta de

novo elo perdido: Encontrado peixe com

características dos primeiros vertebrados que

Viveram em teira firme.” Pesquisa realizada

fio site http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/
cacadores-de-fosseis/a-de.scoberta-de-um-

oovo-elo-perdido, acessado em 21 de feve
reiro de 2010.

FAPESP, “Primeiros passos.” Pesquisa

ea izada no site htlp://ww\v.agencia.fapesp.

r materia/11593/primeiros-passos.htm,
cessado em 21 de fevereiro de 2010.

net realizada no site http://
hu'I?/^'^^^^''®-^r)m/people/henrygee/

^  ̂ ^'^01/05/first-footing, acessado em
2ldefeverei '

cad
ue 2 de abril de

dessa edição foi;
leiros

2010. A
Disponível em http://michelsonentrevistas.

blogspot.eom/2009/03/o-criacionismo r.r
°de-darwin.html, acessado em 17 de mar-

-no-

ano-

iFianchete
●  ̂9% dos brasi

® também

da por Hélio n ?E°rtagem, assina-

instituto Datafolha
para 59% dos ’
humano é

A

n pelo

que,
0 ser

que mostra
entrevistados

^■esultade 0

evolucionismo). E o criacionist^
verificará a possibilidade de se hanno*
^*zar 0 conhecimento científico com
0 conhecimento bíblico (componente
nao científico do criacionismo).

F>os entrevistados. 25% acreditam
que Deus criou os seres humanos
tamente

do

como são h

ço de 2010.
‘0 Orlando R. Ritter, Estudos em Ciência

€ Religião (São Paulo: Instituto Adventista de
Ensino, 1978), p. 197.

» Phillip E. Johnson, Darwin no ban-
Réus (São Paulo: Cultura Crista,co dos

*^fihões deo de ’
evolução,

por um
mas em proc

2008), p. 21.anos de
guiado
nas 8%
ocorre sem i

naturalismo
É bom deixar claro que

diferentemente do naUira-
é cientificamente válido e

esso
supremo. Ape-

^  que a

divina, o au^
^ fi ca entre

(^^‘^olaridade) ” e

evolução

[““ano praticam °
O D 1

tre os

O,
ser

atafolh! é

^"Portagem n
'í“^°^advcntis,nsdr‘"^' ‘"form

poucos grupor®°
bíhr '^"sinam o

Em funçã, ° ^^acionism^
fiado a escrever =onvi-

ente
consideram

A

a
São

“^ue ainda

c

metodológico -
lismo filosófico - . ■ ●

,„rJ(EngenheircCoelho,SP:U„aspress,
2005), p. 59.

^  _ -eirode20I0.
t^^inaldo José Lopes, “Novo fóssil põe

sob suspeita”, em Folha de S.

'Í2ad°* outubro de 2010. Pesquisa rea-
tolha/ http://wwwl.folha.uol.com.br/

‘elo

ejY, 2i^*f*^'^‘^^''^*^^®^*-*^41583.shtml, acessado
tte fevereiro de 2010.

.  winkieA
de Deus'

Pratney, A Natureza e o Ca
irão Paulo: Vida'59

oje. São, portai'
■  Ao contrário desses, cria

informados entendei^
Deus dotou

^ capacidade de
COO^os seres vivos

- variação S, o que
^^^'■eviver em ambientes d’"

riciados adquirindo adaptabilida ^
lurn^^'o ^ chamam de microevu
crinn ^^^^do o criacionismo,

os tipos básicos de seres vivu

de lin modificações, deutt^
elas P‘'®«tabeIecidos. Dizer

,  de um mesmo anc^^
■ee ui

trai
af comum é extrapolaÇ®®'

parece questões para as qu®'
uao haver respostas satisfatón»®

Plexa da infonnação co>P'
são;

origcm^^Pf^^fiica e específica? Qu»' ^
lados r i^édigos zipados, eiicriP
lógica ?'^^^'^ú'uentados e com t"”

nista, -

lhe

gsreSque tem ern
«  única causa? o criaciu

Ibid., p. 63.
>5 Francis J Beckwith, William Lane

Moreland. E„saios Apologe,,-
cosmovisão cristo, 2004), p. Craig eJ.P-

- - Um estudo para uma
,2006), p.251.

C0S~ -

(São Paulo: Hagnos

,

P- ^ Estrutura das Re-
Paulo: Perspech^^^

tista” quatro asas é fraude, diz cien-

06 200^7^^'^^'^ rS. Paulo, 8 de outubro
jurnaiH ■ disponível em http://wvvw.
’ ^cesi; ^j^'^*^^‘^-°*'g-hr/Detalhe.jsp?id=32122

7  ° ^'n 21 de fevereiro de 2010.
° leitor tiver interesse em aprofun-
conhecimentos em Paleontologia,

^ seguintes artigos publicados
‘acionista: “O Archaeoraptor lia-
fião decolou”, (n, 68, p. 52 e 53);

''Archaeoraptor liaoningensis
emplumado da National Ge-

seus
 os
,.

na

S^nsis
Aust
^^sauro

in,

voluções
2001), P-

'8 Ibid., p- 148.

Jones Rossi, Por 9^ ^
namoradoseu

olhar d.s arçad P

atraente? P? ^ ,„t,o.com/
://colunas.gahIeug'»“
/2010/02/0 l/por-9“a seu
' .vai-olhar-disfaroado-ao-

atraente-2, 1 de fe-
,  15 de fevereiro

sempre
mulher

site http:
uma
da no
fornuiladoamor

ntorado-sempre

ES"--»
na

dar

consuit
^ew
O/7/aí-
s:. ■-*”
^tever,

0
’‘sta c

argumentação

-fiKo pode^r
- publicado: aba

om a 0 artigoO ^odin ^

(n. 68, p. 53-55); Harun
Passarossauro e os fatos -

^ntol aptor-
ogia

como foi ixo, tal
Quand

●desafio de
únicos e

e
0 nos
exni- "‘'"Paramos

''^P*'car eventos

gerada vida e''aor“^'''^‘'’
“hnoi «li„p

Com

dosde 2010. Banco
- P- ^

6, p ^ especialidade das conjecturas”
iS' 'Encontrado mais um fóssil

( 3- 12, p. 55); John N. Moo-
úa ausência de formas de

^hSn. 17,

f^3Ude;''f Duart

||"^fieat!

(n.

tra

p. 39-41); Creation Resear-
crly, "‘‘Archaeopíeiyx - uma
P- 59-62); Manvin L. Lube-

-3tivas descobertas fósseis feitas
confirm C

nocom
passados

O Dar\via20 Johnson,

e  ideia de planejam^;^
'^onsegue f ^^^eligentes na ’

to

^ssas questõ^^^^^ respostas
^■i^asSer

(1902-1994),
abrangente e

não são empiri-

Coisas que Não
ecial, junho -de

130.
21 >ja visãoio

Réus. p deKarlPoPP^r
é um

bemtermo
o ^ ori-

fronteir ’
‘^aeutili2

as
amos

teorias que“metafísica
designa todas as

sentido”, ediçao esp

^29

Fazem

am riacionismo” (n.

is^
, primeiro,

compreendido.''
2008, P-50.
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O DESAFIO DAS ORIGENS
Ibid., p. 32.

Coordenador do Núclen Rmou ●

^^^pennteressante
Fazem Sentido”,

Ibidem

LeopoÍR™t^f„„^*™Co.„,„(Sâo
^P^finteressante “29 Poíc

Fazem Sentido", p. 32 ^°'^^squeNão

WWW.

‘29 Coisas que Não
p. 32.

seu Mash ofíltv^^ declarou, em

cosmológica da existência^ ®
^ento do desígnio (desio ^ ^
ley, atualizado erestLrar de Pa-

do universo dá evidência7'!

Hershel Shanks e Ben Witheringtoü

ÍIÍ, O ínnão de Jesus (São Paulo: Editor^
Hagnos, 2008).

New York Review of Books, novembro
1995; citado por Folha de S. Paulo, 13

dezembro de 1998, caderno Mais!.

Mar>' Pérsia, “Mais que polêmico
narcriacionismo é ‘crime’, diz físico Marcejo
Gleiser”, em Folha de S. Paulo, 28/06/2005'

Pesquisa realizada no site httpi/ZwwwI-fo'

Iha.uol.coni.br/foiha/ciencia/iilt306ul33'|^'’
sntml, acessado em 10 de fevereiro de 2010-

Robert B. Cialdini, O Poder da

«■íaoJRio de Janeiro: Campus, 2006).
Clyde L. Webster Jr., The Earíh

gins and Early History (Lincoln, NE:
Source, 1989), p. 22-24.

Borges, “Maioria dos brasileiros
e em Darwin”, 2 de abrd

● Clisponível em http://criacionista'
ppot com/2010/04/maioria-dos-brasileiro

ensi'

^Ori'

dita

^e

Roberto Cesar de Azevedo, Mestre e.m Comunicações
Bacharel e Licenciado em Biologia pela USP

the fóssil DNA, the origin of
Resumo: Em 2009, os adeptos da teo-
^■la evolucionista comemoraram o bi
centenário de Charles Darwin e os 150

^os da publicação de seu livro A Ori-
das Espécies. No Brasil, parte da

^elebração foi destinada à divulgação
^ obra A Grande História da Evohi-

de autoria do zoólogo inglês Ri-
oiard Dawkins. O presente aitigo faz

análise crítica desse livro, apon-

^odo 14 debilidades em sua argu-
-  ̂̂ ^Ção. O autor também se ocupa

^Igumas questões relevantes para
^ obate sobre as origens no livro de

'N ins, tais como o surgimento dos
^f^shumanos,elos i

de
0

OS fósseis gigantes, os
intermediá

links,
cells and of the genome.

Introdução
seus di-

A questão das origens, em
versos ângulos, está cada vez rams des
tacada na mídia, nos círculos cientificos,

e desafiam a todos,
uma crescente am-

res

inquietam
Vislumbramos unii

e acaso irra-
^niversos, ou

rJào dessa discussão; devemos es-
phaçao dessa , p,epa-
tar alertas a s P q p,„to

para as da história, de

Criador,

num momento uíu\{ceL‘ “Adorai
cordo com a visao b^heafezoceu,aterra c

(Ap 14:7)-
um cco I-

criou Deus os céus

aquele que
fontes das águas ^
Essas palavras i

um.

redita-em.htinl.

rios, o DNA fóssil e a
das células e do genoma.

Abst
In 2009, the advocates of

theoiy celebrated the

birth years ofCharles Darwin's
yea hundred and fi fty

book The Origin of Spe-
Wa. part of this celebration

dedi

the

ícated to promoting the book

nesis, “no prin^jP;° ^ criação dos S.S-
e a terra . La vida na Terra,
temas Êxodo: “Lembra-
Isso é . para o santificar-
te do dia do saba P ^ pg

porque, em Ln,ar”(Êx20:8eH)-
céus, a terra e o rna (

Há ma.s
da vida

todas as fon-
comportas

de Gê-as sao

das ágiias”’ qu®
Gênesis: “no ano
de Noé... romperam

scentos
-se

- History of Evolution, by
zoologist Richard Dawkins.

cai]y aims at analyzing criti-
aknes^ highlighting 14
'  his reasoning. The article

^ith some relevant issues

ê'ris debate about the ori-
9on

Dawkins’ book, such

the "'^^^PP^arance of haman beings,
^teantic fossils, the intermediary

^he Great
^bglish
This

we-

deals

as ande abismo

sei

tes do gf
,eas

(Gn7:ll)-
do céu se

abriram
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Como parte dessa pregação, em

junho de 2009, na cidade de Para-

RJ, foi lançado em português o
livro A Grande História da Evoíu-

f«o, de Richard Dawkins,

^^stacado defensor do evolucionis-

nos dias de hoje. É um livro vo-

umoso de 760 páginas, exaltando
^^plameníe a teoria evolucionista

^ atacando o criacionismo.^

Nesse livro, Dawkins apresenta

^ gumas debilidades que, de modo re-
samido, mencionamos:

0 mais

ao erro. Quando o argumento começa
uma com-

perder força

se
versos artigos, como, por exemplí’

tle autoria de Michelson Borges

outro de Eduardo Cruz, com o e^'
Ranho título

ateísmo só traz prejuízos”. Cruzdií
que a

e

Associar ciência

comunidade acadêmica ''***

, apela para

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-
Credulidade Ateísta Natu-

a

mento da

mas

crescer o número de adeptos de uH’
criacionismo

Depois da publicação do livre

das Espécies, em 1859, P^!

^les Darwin, o conceito bíblico íi’

atacado e o evolucionismo assumiu ̂

catedras, foi aceito pelo mundo cic^l*

CO em geral e apoiado pela mídi^-

modo sintético, nesse

conceito, o darwinismo, a vida na
originou

4 bilhões de

recente”.-

eiil^
há aproximadain-se

ep"'
anos

^ atualidade

DAS ORIGENS
UA QUESTÃO

ral e Imaginária”, onde o acaso cego,

falta de plano, design ou proposito

responsáveis pela ordem, mte-são os

Há

4o mundo cdsTào acT'°’

criou os sere.
humanos perfeito ^cres

“relato bíblico® ®*’“°nforme

Apesar de Adão Ev
não terem

da vida,'
sram vigorosos
sanos e

mais

os

saudávei

ligência e beleza da natureza;
13 Imagina que na natu¬

reza é ilusão, apesar de que so e pos

sível fazer ciência experimental onde

há causa e efeito. O caos impedina

-r'“sr“S.».P...d.
. o.i« P** dp 'de que

1- O livro é apresentado na forma
de 55

contos. Mas apresenta apenas

contos com fósseis (29%), são frá-

cqj^-jq transição;

fu H‘ Idéias imaginárias são con-
idas com fatos demonstrados;

■ Reduz a importância dos fósseis

^ontagem da história evolutiva;

Colo ^ fauna

na

e a flora atual,

como se fossem ances-

rela ^^rna arbitrária e imaginária
Çao de parentesco;

c^iar ^^^ciriza coincidências mole-
^  Cs similares em certos animais

coti detalhes secundários para

°"g^«ar espécies;
a  a “árvore da vida”,

sóifo^ ancestral comum é
idpi ‘^^^conhecendo a crise que a

enfrenta;
Confia

16

7.
em fósseis tidos comohu

ae
seus descen-

acesso
30 fruto

, casualmente

naturais, dando origem a

minúsculos, unicelulares e cap^

reproduzir. Após um lentíssi^

i^ocesso, por ação da seleção

rpi^\ ̂  modificando, surgí*"

^ as

res

de se

com núcleos e gradativaru^^
, ̂nrnaram mais complexas-

cterminado momento, os P^|^ .

? nadadeiras ossificadas (lobad^
‘niciaram

te se

ive'

lixo inútil.
“Wigemó.

” «P.I «:t,
se salvaram

3 huma.

s
Çao atual eles

f^correu

quando oito
numa arca
nidade

p

"  “atual

análise crítica e

Zse urro, tendo em

S::tuali.açãoe.gu—ão

"Séria evo-

0  ãSdo presente e

"  assado, até chegar
Últimodo para 0 p vida

essoas

riginaram.
Hma

brasil

""^'“‘umnorelTo^bTbr'‘'P°P“'®Çâo
que Deus ín- 590/

 -

f^riador,

^^3lizada no

em

evo-

manos.

aceitam

Os

Os0
nãomas

f

lutiva

reci-lan
irn ser coin

, 0

Faremos, porémram ^ terrestre, desenvo

e, consequenteuic
nnginaram

finalmente

»  nomemorar os 200 auOí’

blica'^^^^^ Darwin e os 150 da ̂

. . Ç30 de seu livro, a partir de 2^

em J^fi^nda uma promoção

nln """ " nv

nt^

sínií*^^ns mamíferos, os

ns seres humanos. do

foi di^
-A/

d^

^ni 2009^ ^
(Celeh ̂  ""nm o “Global Celebra^

■"“rativír- °
Palhemaí°I Spread the Word ^-

ord de Darwin,
“'u nitid

de
amente evangélit-®^'

ao primeiro -
ancestral comum
caminho inverso.

Dawkins ded

,0
’
í

is de 200 pá-
tentar expli-
de afinidade

humanos e ma-
demais tópicos

compueta
volucionista

^ comparando
gvidcncias

ma
 a e

ou

P*'ncesso

natural,
nmanos.f ’

ensino

0

ica mais
livro para

sível relação
de seuoi ginas

car a pns
por acaso

surgindo

imm,,'“““ «lo
ha*

no final Os

Os

Seleção
seres h que já foram abandonados.

Cm ■ um ufanismo exagera-

nianos,
8.

sm V^^^^jndescartadasearrogância
●fedida
9. V' ’

simjsi. de seus argumentos são

do
de

que obscurece sua visão;

10° F°^ ® ingênuos;az
com

ica entre seres
e nosgenétic-

cacos. Neste
taremos
criacionista e

de Dawkins
indícios

de for
apresen
a visão
tuaiizada ra■  ateu???®® dos

°;r '■“'C
® para di-

possíveis
^  corroboraçao.

e

os
de sua

O i
servou

parações que induzem
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parte inicial dotiva, atesta que o cérebro do Neander-

tal (e do Cro-Magnon)

contradizendo sua argumentação ante-

nor. D ante disso, “suspeita” que suas
mentes não fimcionavam como as nos

sas, eram estúpidos e inferiores.^

Fóssil Humano Elíope - desco-
- em 003.

Foram encontrados três crânios, na

aldeia de Herto, e foi considerado o ho-

moderno mais antigo, recebendo

0 nome de Homo sapiens idaltu. Sua

estatura é maior que o homem atual e

capacidade craniana ligeiramente
^^perior ao homem moderno.^’’

íTt ^®mais fósseis do gênero Homo
omo heidelbergensis, Homo erectus,

Homo

eram maiores.

berto

ergaster e Homo floresiensis)

es humanos um grande espaço
livro de Dawkins.

na

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

Provavelmente influenciados por

pré-concebidas [leia-se evolucionístas
Danvin],., Boule sugeriu que o
de Neandertal era bestial e símiesco,

podia estender as pernas, possuía
inclinada para frente porque sua esp>
evitava a postura ereta... esta imag^^
niiesca persistiu por muito tempo”-

Temos evidências do

informações do
luviano são
foram

cionados

escassas. At

relato bíbli- com 0 Cro-Ele argumenta que

pode ter originado a lin-
“uma mudança súbita”, re-

magnon
pouco,

mundo antedi-
guagem,

pentinamente. “A gramática também
surgiu subitamente”, afirma. Essas
declarações são muito estranhas, por-

todo 0 livro Dawkins sempre
evolutivos

que em
l

é ^gora não

naquele tempo” (6:4),

Çâo daTemfresteTe''”?”'’''' ®
«í Flood, de WWtT

Morris, e

um cálculo da n
®mediluvian po-

tes gigan-

destacar

pulação

Ptiltados e «ss

encontrado

que

embra que os processos

são lentíssimos.
humano surgiuserO primeiro

em “algum

100 mil anos”, e "pro

, não africano, como toi de-
. O autor também

is da H edição

momento entre 50 mil a
vavelmente foi

asiático

fendido até a pouco

Novas descobertas das

^^das indicam que os neandertais e

■^nvam das crianças, tocavam
apreciavam as fl ores, sepultavam

portos, cultivam plantas mediem^
abricavam tecidos. , ^

F

is^

^ecentemente foi compl^^^
montagem cuidadosa de seu esq^^

que era atarraca-
capacidade craniana maior (

^  ' que os humanos atuais (
ni)

iâoto. «videnciando
sua

cm') do
íiiS'

. Isso fortalece a visão
pois como descendemos àQ

descendentes de Noé

afirma que logo depois
revista Naiure publi-do seu livro, a

cou um artigo, aventando o
iu há apenas 3,5 mu;  3,5 mil

"“
humano surgm^Gssitam de estudos mais acurados e

Presentam problemas para incluí-los
°rno realmente humanos.

Fósseis de macacos tidos como

com ■»»,
que aceitam

necessário acres-
os

® dilúvio,

^etálicas’
''gendo

Ç
3no

abra

anos!
credibilidade. Já para

registro bíblico, é -
centar mil anos.

Para Dawkins, a

0^los i
Se ^^'■crmediários estão em cri-

sso fortalece novamente a visão
''"'"acionista.
Sobre

A notícia mais recente
0

enfacelização é
13 confon-ne é retrocedi-
evolutivo. O Homo ha-

beirando a bar-
rubicãocérebro

a

a^omo I
ourode s,

'torrentes
®«raídos
períodos

amente

decrescente ,
do no tempo

® esferas
„  '““^fósseis
®^°*ogicos divm
todaacol.,

Outra infn® °Sica,3
bíblicf

manos pri- ® ^ ‘●ada
^mosisso *
‘●«cobert°’
posteriores

de sí

em P

que
n

os em

^ mais altos que os homens
Ao mesmo tempo, traz

a a mais para a evolução,
s  cérebros inferiores
J^ODNAdo Neandertal é

clFante ao homem atual-^

Por ^^sunto é da equipe liderada
Svante Paabo, do Instituto Max

●^‘'blicados

^“nclusões

dgfi- ^‘’®anos foi herdado dos Nean-
^P^s sequenciar 60% do ge-

de Y de Neandertais fósseis

da Alemanlia e de Harvard,
na revista Science. As
são: 1% a 4% do DNA

Ifio/ Croácia. O seu cérebro é
maior do que 0 nosso

bl«

atravessoubilis, “com 0
reira dos 750 cc,

arbóreo

14ratic

adaptado a vi
era bem si-

 ®^'^alece«
fósseis h

">«3 ?«"■

pé dele era
das nas ^
miesca, própn^ P^f

^"'f^ÍwTcÓnclui-sequeo.
preenchia os enterros nn_

Ha definição morfologiwd'’^':
nimosda gntão.a

durar emse

Homo

habilis nao
ser consi-

"-Tsiithec--^:
dessa proposta

ramidus, com

e a mãoárvores
pen

hab
derado

Na base

di

^óssil Humano Francès ^
^^on) - descoberto em 1^^^ do ''

sse era um artista consaê^
' Pmturas no interior de ^

eram lindas obraS
s. com l,80mde altura rt,-.

craniana de 1,600 a 1 ^ i<>'

Mi c

c-
decesas íJ'

rnanh^"^* ^'rnmer, depois de us
«escente do cérebro

●corados* cuidadosainerr^^,,
Como p

suas
fi-an

^"■^alto
Cidade

rova da cadei^

.
Fó

H  hu
descobert0

A^^cino ,
cm !»<;/

utiIÍ2aH

do M nilMANA

^^'CroMsTA DE D.AWKINS

fóssei humanos sã

EVqiFoi
ilis-
está 0 Ar-

capacidade
o os mais

^stüdados dentre todos os já
'"«●rertos. For isso

bem
de pitfl^cus

, eles ocupam^am
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seme

●
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nistas estão sob suspeita grave, e

Dawkins perdeu credibilidade

suas declarações imaginárias sobre
0 Ardipithecus.

Mas ele é insistente. Entre os con-

l^os de seu livro, há o de uma salaman-

*dra da Califórnia. A espécie Ensantina

klauberi tem manchas amarelas e pre-

e estão no lado oriental. A outra,

nsantina eschscholtzii, sem manchas

pele, no extremo ocidental. Entre

os dois extremos, elas se cruzam. É

0 amada de espécie em anel. O erro

0 Dawkins é insistir que são duas

ospécies, quando na verdade são duas

ieciades da mesma espécie.

.  ele apresenta sua ideia ima-

por

gmá
- “Suponhamos que nós huma-

chimpanzés somos uma espécie

^  3nel, e todos os intermediários esta

is oiortos. Podemos confortaveknen-

^^^ginar, com grande facilidade.

^  ̂wkins, um zoólogo, está deli-

^^*^^^^^onte confundindo, imaginan-
^om grande facilidade” que duas

completamente distintas, ho-

0 chimpanzés, se diferenciam

poi- manchas na pele.

Possoas e os chimpanzés sem

oont' ̂  ligados por uma cadeia
anr. intermediários e por um
""ast

ria:

nos e

rem
te »26

^^Pécies
^eris

As

ral comum” -
Note

claramente a intenção en-

Catástrofes
Ele foi desco-
só foi encon

No mesmo dia, a Folhade^-^^^^
/o já o colocou de "pai” ào

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,

base de milhõesanimais e vegetais na

-

l^agmentos ós-
mano no líliilo, mas o texto

0 mesmo. "Não está claro

qualquer razão especial

derado ancestral do Homo »^

espécie tardia demais para

trai do gênero Homo

Em artigo já publioa‘J^’^^^sãí^
mos detalhes dessa enorme c

que aumenta a cada

Durante os últimos 150

perdendo tempo indo

trais e elos que nunca

Outros fósseis ‘'j,
Au

teiilJí

2i

P^'

stralopithecus, Paran

janthropus, são todos

elos entre eles e os

outro problema. Mary

‘possibilidade de que ̂

Ihecus robustus e o

ufricanus representem u

mea de uma mesma

Isso leva a ampliar

vore evolutiva humana, j

a ‘

ohos, com crista sagítu

uio, podem ter sido cia

ospécie mais antiga, ̂  gVa

braços mais suaves, ̂

^as ambos são da

Foi o que acontee^

do SahelanthropüS 002 y

(Toumai) descoberto

siderado um ancestral foi V®

Menos de 48 horas

tado por “Brigitte Se

História Natural de d

se... ‘Toumai é uma í j

(fóssil)’”.25 Não é om

^ntre homem e maca^U'

Assim, as

humanas propostas

“era mais
P^zés do que

anos”.u

de toneladas morreram afogados pela

água e um mar de lama os cobriu.
Os fósseis desses seres são eviden

cias poderosas e é preciso contmuar a

pesqmsar nossos ancestrais humanos

gigantes,queseráomaiorachadopa-

feontológico de todos os tempos.

O dilúvio foi um conjunto de catas
e concomitantes. A

""' » r» '»í -
>=. P*e =

ente.3velm

e

rna-
a C/p

bert
ta

caca^

ncia if.q

era “

Provavelmente meteoritos

’ processo, gerando tsuna-
invadindo e destmin-

como ca-

dras e água

influíram no

í=5:í-=

D; /e,
ew xV’°h'tul

a revisi, '"'>'nos

0
^nia
da

..-
indescritível,

ão havia ocorrido

je montanhas
coli-

taratas, pro

lama. 0 terror era

Naquele tempo nao

a formação de cadeias
h rtanto

ca*
0

híulo

fiem r. ,.°*^Ção u.. histno

fflQç L ’ ̂®fílr» R ^f^ntp j

Os conf,, .

r
O art

entre 7 ensino

as temos oje, po
com

ia
, as

gradativamente so-
tudo foi

i-
suaves e

isoladas. Até que ^
Todos os animais

estavamaves que

nas eram

braram ilhas

coberto pelas águas
e todas asterrestres

fora
daarcaperec^^^^^^^

■Hn um bilhão de pessoas,

evento é lembrado todos
hoJ

-
Foi a maior ca

2 de no

rdembiando essa desgraça
raízes estão „ ^ referência,

vembro, cujas

sobre os acontecimento
final do dilúvio:

. Po

no

^7.^ Primeiro ele diz “suponha-
>  “imagine”, e agora afirma
Sem dúvida”. Dissemos que

®^sino é
que i enganoso, porém é mais

isso

8^no
mosO

F*o.P0(jç ” 2oioSer
que

.'^■aclo ‘Vo
si

Ve>,Vspé,i naohá
ab^itó-

fb.sçii
SSll, que . Algo estranho deve se

- visão e na cabeça de Da-
e ele deveria procurar

^^^logista e também um psi-
delirando.

na

um

do
Pas humana

A escritora
desta formasou

'^kitis,
°ftal
quiat ocorreramque
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craniana de 410 cml Ele foi desco

berto em 1994. porém, só foi
trado alguns dentes

seos de um braço.

Dawkins imaginou que
semelhante

encon-

6 fragmentos ós-

era mais
chimpanzé

nistas estão sob suspeita grave, e
Dawkins perdeu credibilidade

suas declarações imaginárias sobre
■^1'dipithecus.

Mas ele é insistente. Entre os con-

|os de seu livro, há o de uma salaman-
ra da Califórnia. A espécie Ensantina

Klauberi tem

por

0

manchas amarelas e pre-

Catástrofes
No mesmo dia, a Folha de S. PaU'

lo]k 0 colocou de '‘pai” do gênero hU'
uiano no título, mas o texto desmente
0 mesmo. ‘‘Não está claro
Qualquer razão especial de ser consi'
derado ancestral do Homo
espécie tardia demais
trai do gênero Homo”.^^

tenhâque

i “uma
anccS'

,ee
para ser

início desteJá mencionamos no
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 eviden
cias poderosas e é preciso continuar a
pesqrusar nossos ancestrms hnmanos
gigantes, que será o maior achado pa-
feontológico de todos os tempos.

O dilúvio foi um conjunto de catas
e concomitantes. A

s do

“^A TT' ™ humanos”
OArdipithecuspoderia

dos chimpanzés
Em 2009, foi

berta de

aos
qu

ser ancestr
modemos”.'^

noticiada a desc

e

al
e estão no lado oriental. A outra,

nsantina eschscholtzii, sem manchas
na pele,

ds dois extremos, elas se cruzam. É
Chamada de

Dawki

tas

no extremo ocidental. Entre

espécie em anel. O eno

Em m'tigo já publicado, mostr^'
mos detalhes dessa enorme confusãd»
Qde aumenta a cada novo achadO'
Durante os últimos 150 anos ficainos
Perdendo tempo indo atrás de anccS
frms e elos 2.1que nunca existiram

o
fêmea mais

0 crânio comple-
meinbros , peJve e
- não é ancestral

ta com
alguns
de humanos
Movi

ossos

imentav

. Mas

am-^ em
i^questionavelmentr''''
■ revista Ciência '

ma-
Na

%'e

,  uns é insistir que são duas
ccies, quando na verdade são duas

^»’->edades da
. Então, ele

êrnária:

mesma espécie,
apresenta sua ideia ima-

Suponhamos que nós huma

,
utros fósseis conliecidos, coiti‘^

dstralopithecus, Paranthropus,
opus, são todos macacos e

os entre eles e os humanos. Mas ^
ro problema. Mary Leakey
possibilidade de que o Australop*'

representem o macho e ^

uma mesma espécie”.''
vorf. a ampliar ainda mais a

ZiU'
n3^

fe
uiea de

chos humana, porque oS
nio l sagital óssea no

’  ter sido classificados coiP

antiga, e as fêmeas, CO ^
suaves, mais evoluíd^

são da mesma especie-^^^^
sil A aconteceu com u

espécie
traços
Mas

mais
ambos

Foi fÓS0

Tchaden^
^ ‘iescoberto em 2002 e e°

híenoTdeTs '
tado por depois foi con
deHisíA ■ Senut, do .

de Paris, que

(fóssil)’» ® uma fêmea de
^utre hrw é elo intermedi

Assi^^^ macaco,
humana. ’ Enhas evoluW

propostas pelos

caca, i

-
e chiiripanzés somos uma espécie

' 0 todos os intermediários esta-

^ uiortos, Podemos confortavelmen-
com grande facilidade,

^crad^^^^^^’ zoólogo, está deli-
^  emente confundindo, imaginan-

espéc^*^ Srande facilidade” que duas
meos^^^ ^empletamente distintas, ho-
^Pen ^ ^^^urpanzés, se diferenciam

^ por manchas na pele.
e os chimpanzés sem

Comí ^ hgados por uma cadeia
uncf^r.*^^ iritermediários e por um

Jalcomum”.^^
gano^ ^ ‘^iuramente a intenção en-

Erimeiro ele diz “suponha-
afirma

hos

6tn anel,
rem
te 7

»26

do

hios
que ‘‘ ^uiagine”, e agora

. 0 título

uuia carta para a rp ■'

março de 201o''c?J“’'h®a-
Confusão Mental”- ’ ° '“ulo

Provavelmente meteoritos
' processo, gerando tsuna-

invadindo e destruin-
como ca-

dras e água
influíram no
mis gigantescos

“"-■Stí—
wl p.—>. ”

gradativamente so-
tudo foi

a
as temoscom

eram suaves enas
i

^ nota Ardi,
ée como nossa avó’ p

é macaca d?
●'^aginária de n„r

tomamos brpeder^"''^"^'
Qu5 fragilidade d,-

comofica^
honestos: isso

evolucion ™
‘'tos professores Sèt , --

“biologiapo

nem
ideia i

cientist
^ ensi

os
estud
em nestá

avó,
outra

° no solo

soladas. Até que
Todos os animais
aves que estavam

"confusão
Seja-
enga-
es. 0

crise. Po,

as-?
no
ant
rl

braram ilhas i.
coberto pelas águas

e todas asterrestres
fora da arca humana. Po-

Foi a maior catasttote

dia 2 de novembro, cujas

■Tei relembmndo essa desgraça
Mais detalhes na referencia.

EllenG.Whiteseexpres-
acontecimentos

os

humana,
/^escritora

f

Em 2010,
pode ser,^^es

dúvida”. Dissemos que

que^ ^ ^uganoso, porém é mais
Fussa^ Algo estranho deve se
^kiris ^mão e na cabeça de Da-

deveria procurar ur"
atr-T e também um psi-

E

0

do

qui
stá delirando.

tra7;r°fóssik
W Australopi^^f^”^

termos “pode" Í 7 ^^^liba. No ^

ua . Tinha braços inn transitó

^-nacomcaixacraniS;;^ '

que

Pe¬
cm^i

orma sobre ossou desta
ocorreramque

final do dilúvio:no
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Começando a água a baixar, l..

montanhas ficaram rodeadas de um mar
vasto turbido. Todos os lugares ZZm

juncados de corpos mortos de homens e

as colinas e

animais

No flituro poderemos ter surpresas.

Assim, vegetais, animais apresentam

evidências claríssimas que ao surgi-

eram maiores que as espéciesrem

um processo de degeneração se insta
lou. Mas 0 clima era estável e muito
melhor

utentas e ne
que 0 atual, não havendo tor-

sequer chuva

se extinguiram pela queda de um
meta ainda maior. Essa foi a mãe de

todas as extinções.
Se foi

co¬

33

dobroa pior

.

Dawkins dá inúmeros exemplos

s fósseis gigantes, não percebendo
as implicações,

capivaras modernas ficam mi-

^usculas se comparadas aos vários ro-

ores sul-americanos gigantes que se
extinguiram
gigante

^otainanh

^haradon

As

recentemente. A capivara

(fóssil) Protohydrochoerus, era

0 de um jumento”.-''^“0 Car-

raegalodon (tubarão fóssil) é

...

congêneres atuais, desmentindo tanto

Darwin como Dawkins. Uma com-

entre animais atuais com osparaçao

Um vento violento [Deus] fez
0 fim de enxugar as águas
»m grande força, levando
guns casos os cumes das
toando árvores, pedras
corpos mortos dehom

, com quase o

●da potência, podemos deduzir que
fenômenos geológicos também for^o^
™ito mais letais. É muito estranho»

mudança de posição. Note que 95®/o®
praticamente universal.

IVIas há mais outra catástrofe mer^
cionada OCOt'

por Dawkins

soprar com
removendo-os
mesmo em al-

montanhas,amon-
c terra em cima dos

ens e animais.^’

respectivos fósseis, confirmando que
_ão parecidos e em geral maiores
contra-se na magnífica coleção
of Creation” do criacionista islâmico
Harun Yahya.**^ São sete volumes, cada

um pesando quase 6 quilos, em papel
couché, impresso em quadricomia.

Os fósseis verdadeiramente hu-
ncontrados até agora (Nean-

Idaltu), tinham

en-
Atlas

manos e
dertal

imaginava um

Nunifonnitarianismo),queera
que “nenhj^

vastoudeumasn

pensamento

^fo

so vez a Terra i- mteNo

nnismo

bra raaior do que o grande tubarão
três

“T (^hiul e da mesma espécie)”.^^’
Também evi

sxistiram escorpiões gigan¬

icistas
, que teria

- anos. Os genetic
sabem que os seres humanos possue"^

grande tmiformidade genética, pois

rido há 70 mil
^ragra.

cataclismo de-
ira”

«olutivo.éessen-
icos e geoló-
^ atuais sua-

ciai que
gicos sejam
ves e brand

os
^"^entosclimáti

“mo nos dias atuais -

issimo. ^^^^otnplet

passaram por um gargalo genético .
muito tempo atrás. A popiilaçãn
reduzida a um pequeno número,
a extinção, mas recobrou-se por ^

^ indícios de um tremendo garg^
talvez uma queda da população
tid pessoas há 70 mil anos, cansa^^.L
nm inverno vulcânico... Como os .
^ Noé do mito, nós descendemos

'rninuta população, e é por isso
●nos tão genélicamente uniformes-

oi

sO'

, Cro-magnon e
cérebros maiores que
derno. Isto aponta para
humanos gigantes
cerebral superior a esses

antediluvianos de genesis,
bem acima dos maiores

is de 2,50 m

0 homem mo-
ancestrais

capacidade
fósseis. São

com

os gigantes
com estatura

tes
,  tio Paleozóico
^tbélulas

flo-

^^^is tem

com en

apenas 1

com um metro”.^’ou senam

‘Como
Parecem em vi

^enta que ainda

as es

eis,
vergadura de até 70

fesceram no Carbonífero”.-'^ As
os;

Pracisam
5 centímetros,

cioni humanos, os evolu-
mentu^^ ^^tiipre apresentam o au-
senci^l ^ ^^^time cerebral como es-

tua ^ surgimento dos seres
^^^^^tgentes. “Encefalização

ente, conforme retrocedemos
evolutivo”.-^^

bu
de
Ho

Só

pécies
Virtude de

homens atuais, bem mais

° e assim conservados, como
P  la as gerações posteriores,

r;

‘Nos

ue'os antedüuvianos pereceram
um dilúvio. encontradospor

swgemedesa-
^^usas de ação

^ não a
nu a ter-

atos de
"''«s ‘catástrofes °

^as em sen V

Praende escrevenH^^^’ ^^'vki

anos.
ológicos
atividade

i
^obre n

áceo, há fi í;
vários fenõ ^

Agnipa

É impressionante como o

0 perdeu terreno e significado. j
grande catástrofe do dilúvio

ridicularizado e conSi

<:Omo lenda e mito, está vol^^ ,

nano científico e ganhará reley .
rs as evidências estão apontando P

Sfande catástrofe. Sinal dos temP° '

Fósseis

^0

tílGANTES

ns sur-

^^^ões
catastróficos

provocando raeteorfio
altura afn ^^^^^tsdeKn

‘“r™»

ge-

esper^?^^ ^ TJeandertal foge do padrão
0 fiQ volume é 10% maior que

“tinhaj^^ afirma que
^ uoss^^ ^órebro tão grande quan-

^^ntrar' " maior”.'’*’ Ou seja, ao
se esperava,

úiad'^^ história aparentemente
mha [dos ancestrais]... está

u discordâncias e revi-
O

^tijeito

não foram
antediluvianos gi-

débil do cria-
novas des-as

Até agora
fósseis humanos

gantes. Esse é um ponto
cionismo. Aguardemos
cobertas
detetives, devemos procura

d

. C

eclarou que o
mistério e pergunta,
degenerando?”.'*^

omo bons
i_los.‘*'' Isa-

tamanho
Asimov

dos fósseis é um
ac

^rru
raais^^sponsável

Metade
^specialmente

Mas a

p
d

uiai

F '

"^'tiossau-
P

tpuit
e ,

'^'■tisas
9Uadrr^" garante que o nosso

^ atual
serve

que é
preciso fazer novas pes-

se mantenha.”*”

que Dawki
Ob

te

ela
0^as viv

fnr criacionista, os seres
criados adultos, complet^V>

maiores e mais vlgorosf^^^
sp_^^Tcctivas espécies atuais- ^

esn'^ . ^tuanos foi o mesmo. Tu
Pecies básicas tinham seus êf M

P^^f^-toseapósomalserintrodr^"'

íliP'

0^as

sspéciej
"●arinhas»

ere
ceram,

or
Pernda„

onde 95%
c

vida estaria sea
 há 250

tes,

ns não garan-
cscreveu e está preocupado.

^^orreu

"bilhões

espécies

an-

de
as

anos, 0 que
todas



98 / Parousia -1°
semestre de 2010

O DESAFIO DAS ORIGENS / 99

Comparação ger.\l

espécies similares
entre fósseis e

atuais
Depois que 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
bactérias desenvolveram a roda ,

lentíssimo, du-
“as

graças a um processo

um organismo mor-

0 DNA do seu corpo, não sobre-

We por mais do que alguns anos e
apenas dias

moles.
caso de alguns teci-

A fossilização também

no
Fóssil atual

preserva o DNA. Nem

congelamento profundo

niuito tempo o DNA”.-*’

Uma descoberta inesperada que

^ontradiz estas afimiações foi

san^^' nioles e elásticos, vasos

não
mesmo o

preserva por

encontra-

ossos de Tyranos-

^arv\ EUA. A equipe da Dra.

^strui identificou que essas

^^iras são idênticas às atuais.^®

tossiu ‘^cie não se tenham

“^omor^ ‘^ntão potencialmente po-^xtrair O seu DNA

% atual fatorVegetais ei
8'gantes (licopódios)

Fteridóntas

100 10 10% 0,1

100 44 43% 0,4Libélula
100 20 20% 0,2"Tubarão
100

24 24% 0,2lacaré
100

33
33% 0,3Finguirn

100
35Condor 35% 0.4

rante milhares ou milhões de anos.

Isso por um acaso cego, sem nenhum

objetivo, projeto, design. O micromo-
ilusão de design ou mteli-tor é uma

100
43Tatu 43% 0,3●canastra

F'"eguiça
100

43 43% 0,4
100

33Eiefante . Esses di-

gência, que surgiu por acasos cegos
felicidade e milagres sucessivos

bactérias resolveram inven-
uma roda. Em

e por
porque as
tar um micromotor e

20% 0,3

^nos '■^rinm quase 70 milhões de
esse^t “inipossível” encontrar

tecidos

Dawkins.

°'*'GEiVI

Para

simples

®**amente
‘^^nismos

apontam

'^^‘'térias têm um prolon-

(pare ‘'°iP° chamado de fla-
° iiom um longo cílio). Para

^'PiTiinúsc 1° líquido, possui
^

moles e “jamais” o DNA
ser analisado. Está con-

A
DE OHGÃOS e aparelhos

os
criacionistas, cada célula
bactéria são, em realida-

e “c:

de,
ttie complexas e possuem

metabólicos (químicos)
para uma mente inteli-

9Ue

awki^ ° motor com uma roda.
«ista3e;;‘"^imagma que os criacio-

não co^^ ^ sobrenatural toda vez
H  0 rh descobrir a causa

^ngelar. Seria o Deus

da In ^ chama isto de “Argu-
^«■cdulid

100
Seresh 50^*^3nos 50% 0,5

100
Média 10

mente imaginária “acredita que

isso é possível”, com certeza.
Tenta, então, explicar: porque

0 cavalo, não

sua

Seral 10% 0,1
100

34,5
34,5% 0,4

São,

analise do DNA fóssil, espe^Jj-
®nte de insetos e pequenos ®

e plantas. Para mais detalf
a referênci

(dawkins imagina que ^ .
re

47la.
os

têm
almente milhões de anoS ,

P^^heamente enco

grandes animais, como
.êm rodas? Afirma que é “por causa
da necessidade prévia de estradas,

seja porque o problema do enovela-
mento dos vasos sanguíneos

poderia ser sanado, ou ainda porque
Lios intermediários de uma solução

prestariam para nada .
■  é hilarian-

nunca

final nunca
A

DNAFríeossil

Para
""®«onistas

qualqueL
sepultado
foi mi

existe há no., - impossível .p-
® dentes não mineralizad°®

te f"®"’ petrificados, e muito ●-
Com °ti DNA. Portan‘°^i

a aparecer fósseis

ra 7 '^®racterísticas, estarão cofr
° n história bíblica, pois aP

fine não possuem milhões de
’ 'nilhares.
Cab

o
rào

nias

●iaS
lé

esL''®’’’'=rra

(pets:
bem cj/®

ambar -

'nrpresas

foi
ersal enio

ntes ou

Po-
9üa

 primeira explicação
te. Se no passado houvesse estradas,

iam rodas. Isso e Lacavalos tenamte), está
marckismo falso e _
os

barato. O en

de vasos sanguíneos e
Dawkins inte-

ove-
é um

tanto

num loca]
moles for,

tecidos
P

^ possível si $■ lamento

problema e
ligentemente percebe que
Lediários, dando mil passos para

roda, “nimca prestariam

, mas
OS elos in-

formar tuna

m
Além diss

tr 0
boas

derá 0'íK
jjíicni ^ repetir que as pfdpt

muh^^ h)NA de animais inoj ,,/*
'«>npo não são preservada®

ade Pessoal”.
nt0



100 / Parousia -1°
semestre DE 2010

0 DESAFIO DAS ORIGENS / 101

para nada”. Com isso, ele acaha H

fases intermediárfaTsãrer'^
' ●. p«t.m p.,.

que realmente há miit-

"“-foramencontrados
O Deus eterno,

‘®'-g“te, pode fabri,

rr” “»i

que

poderoso e in-
car Um motor

moJdmais. 0com

ram claramente que algum ancestral
everia possuir aquela parte em estado

P^fjeiiameníe desenvolvido”.^^

Elos intermeoiArios defeituosos e
L\E\ISTENTES

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.

Ú]

0

No livro O Relojoeiro Cego,
wkins imagina que do acaso cego
geração espontânea + incapacidí^^^

bilhões de

rnilhões de anos, surge o
ser vivo primitivo em um planeta
oxigênio e com pouca água. Ag^^^

^ que o oxigênio era luti veneno--^
seu DNA era rudimentar, então

‘Tieçam a surgir copias com erros
oeticos, pois a "evolução é a repro
Ç30 com

+
ilagres bioquími*^^®

primcit^

m+

erros”

O
argumento de Dawkins atacan

do Criador por ter projetado mal
do

^sses seres
forçam ai

que se degeneraram, re-
amda mais que o Criador osfez P^f'fiiíOS

raram. Nov
bíblico; ■

a
e depois eles se degene-

A ORIGEM DA \TI)A, DA CÉLULA
E DO GENOMA

mente reforça o conceito
u: os genomas e o DNA dos

miciais
I^awki

se-
eram perfeitos.

ms multiplica os “i
A Terra foi preparada cuidadosa

mente por Deus para que a vida sur
gisse em sua plenitude. Assim, havia

quantidade ideal de oxigênio para
dos seres vivos e do bi¬

a

a respiraçao

-
ou não

ncontá-
^los de Darwin, quando tenta

veis

ucaso
-

presta para nada

(máquinas

2;mm LTbtvaçCd"'" “

°  voar of °

■ Dawkins está Só
Com

peças ao

conse-
mais

Pcsado
na-
ar¬

cabeça de
Mas ele

seu

d formação de estruturas
mais

OU

complexos

explicar
brgãos
olho, i

.^^
Isso levaria-

. No caso do
^●^agina mil. Note

deaso que sempre é
e sem pro

óxido de carbono para a fotossíntese à produção
olos intermediários, em

((p efeituosos que denominamos
.. Dawkins”. O autor fald

55
erie grande de intermediários ■

^cu último livro, ele dá
“As criaturas vivas

víabilidades separadas

No

es.

Por
pósito,

caso do morcego co
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
imicelulares, bactérias e algas surgiram

repentinamente e fimcionando.
O Criador “resolveu quantas es

trelas deveriam existir, e chama cada

uma pelo nome” (SI 147:4) e “todas
tua vontade foram cria-as coisas por

No
m seu sis-

ecolocalização,
infinitesimal de

é resultado

peque-

de ‘ema de
uiTiade

Uos
nuiica

dperfei
iÇoamentos”'^ (que
pura nada),

orelhas do
T“jadas

-ao de

ariain
’As

morcego po

detalh

'lhas de

sSo prestar;
d«

por gigantescos
deformidades

^ passo, pode levar, atm
‘;^termediári
Isso

os”.^^
númet^significa

Ser
°"*ras ilhas
nos de
“Passo

deriam
aleatoriamente de

maneiras antes de topar-
outro

um

arranjo capaz de ouvir

ntilh
UlQs
‘àob

com
de i

a orelha real”.^°
em ^'-mnto

de ^ ^^cessidade de 1 nii-
*^corridos lentamente

para ^ ^^l^^lamente e por acaso
"Patad^^’'*'^®’'' ‘"'M orelha. Onde?
. Essas .®°'-‘^ogo?

são' totalmente i '

Ob

N

. - imagi-
I

que o , ,
^ maior que o número de fd^ ^

- qu^
;íi

identificar, o

cios é
das e existem” (Ap 4:11).

Houve planejamento minucioso,
criatividade, inteligência, engenJiosi-
dade e beleza. O Criador, através do

código genético, podia fazer
terísticas que desejava nos seres que

surgiríam. E podia fazer isso repenti-
fez. Clemmey e Badham

1982, “no período das

as carac-

namente e o
informaram, em

que

bém ’ ^tnalmente deveria
diári i-im mar de elos int®^

dnfeituosos.

mais ^ apresentar
prova como defeituosos, ^ ^

iti^

0

Projetn ^ incapaz

^^gos n exemplo; há
^a^^ernas; moscas de ^ s

asas a m antenas oO .

'

0

^

lad^’ ^ linguado com doi^
a armaH-iu mo^'

‘^Cos ^ que Darwinem e

com
esmo, só
'‘nunca

s
cnn

pobreeus ^caso
^nos a

 "'■'hares
""seguiria

Pi^estariam
T  .‘^'■«dulidade
Imaginária” p

"sílparac a
^^iiUeirr^ ^°^*;^^Iadas pelos fatos.

^Pterm morcego surgiu
^cdiários anteriores ão

de O

-uturas
nada” que

● ^ que
"'

bá
Natural e ^'■‘os de

nem "
Csc^g,,

milhões de elos i
r» t-1
lossii

. N
passos intermed

^1'ot
te

i
O ^ está delirando,foi mais

rochas datadas de 3,7 bilhões de anos,
Terra tinlia oxigênio na atmosfera”.

Em 1996, Towe disse que “a Terra pri
mitiva certamente tinha uma atmosfe-

io livre”.^-

a

que continha oxigêniora

i-
^ceano de deformidades

O mais
enacionista
como

crédul
de i ar Um n¬
o.. Um

antigo de morcego
■los EUA por Glenn L.

ateu
"dulidade!

""^trado0^'iP
stado rudimentar
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Essa proposta de Dawkins

peradae deve ser abandonada.
está su- Livros iníiteis

Para Dawkins, a “geração espon-
^snea só foi refiitada recentemen-

pelas experiências de Pasteur”/'

ocorreu há “somente" 150 anos!

a crendice do milagre da gera-

Ç30 espontânea ainda é crida como

Científica, por Dawkins e os crédulos

^^^olucionistas. Essa é a “Credulida-
c Ateísta Natural e Imaginária”. Não

para explicar nada.

Etn 2008, participei do Simpósio
da Vida na Universidade de

Paulo (USP). Perguntei ao Dr.

^^imjaneck por que depois de 150
sein conseguir demonstrar que

orreii o milagre da geração espon-

ele ainda
essa é

Isso

otimista? Noteera
72

e a paite “fácil” da questão,

livre em sua atmosfera” e nos dá

se certeza de que ”a atmosfera origi'

nal da Terra foi redatora (sem oxig®'

nio e bióxido de carbono)”.'’^

A antiga ideia de que a vida sut

Siti em uma sopa orgânica primoréí^ >
numa ou

pequena lagoa morna

séria é verificar seUma questão

livros de evolucionistas confirmam

propostas ou previsões, ou se re-
evidências cientificas.

Microorganismos fósseis
uma atmosfera

OS
comprovam

de sulfatos óxidoTdefofoTm'''"'''
‘o^daépocadeAldan
evolucionistas em S

3nos)), permitem deduL q
oxigênio livre.« ”

suas

sistem a novas

Daremos alguns exemplos. _

1  A Origem das Espectes, de
in (1859), com 352 pa-

verifica-Charles Darwm,

chas vulcânicas fumegantes em

^0 do mar, foi substituída por roch^®

fiuentes nas profundezas do

Chama de Era

escaldantes em "rochas quentes,

^ndas e séria candidata a entrar

sitivamente na moda. Se vai oU -

revelar correta é coisa que ,
torc®‘

bai'

ondiÇÕ®®Hadeana, c

não

de
^^is estudos

„inas Depois de 150 anos

mos que as previsões propostas por
ão foram confirmadas. ^

; de vida sao

seleção natural

Darwin nao

As primeiras

Íííi

formas

A

Durante OS últimn,

"'‘dosperceberamque^®’7''‘“qw'-
celular têm que

diante sequências que
partes ao mesmo tln T®

^complexidade irredutiví^® °

--s^bTar"-
“Dm doslí^^^Poriores,

"lodeloevolutivo^tfre^^aflos q^g
“Pa«dadeparaex^óasuai°
‘ram órgãos e or2

^ provável n

opinião" viss,
frigem d

por-

^riacionista

me-

as

Sistemas
os e

^®8i-aemor.

m-
^Volu-

(em

e vida “°‘P acerr f

P™‘’>f>na relativa^'''"" "

f ® heredita 2"® fácil, a ,

üm

ori.

sâo m™'‘® do ^ frig

Pifute fâcii ''‘da

íao a descrever n

Seria
■■Natise 9Ue era
cm S

Eassa

. .18»
■i‘ ii.T »d« ●● “p*“>»
seja prejudie , ^ g^^juaimente;

lhe

modificaram „úmero de elos
„,,eria “mcontavel n ^ seriam
intermediários,
cobertos; forma

..única explicação”
; uniformismo

. e se
dadas;

des-

parecem

‘’°®°Sral comum
é 0 L geologia, extinção
lentíssimo da g S h

a

, mas confesso

P^ra que ela esteja certa”.

Essa é a nova moda, prolooê^ -
essas idéias imaginárias.

^osino enganoso continuado. ^

vivemos na luz do ar fre^“° ji-
uperfície^ é que somos as ab®

as anomalias”.'!'’ , mí
ompletando o quadro deso^ ,,

awkins imagina que quando _

do

oxíê^||'fo0

na atmosfera “era lun ven^
Nao daria para piorar uin pouco

outras perguntas mais difíceis: a
hereditariedade, do primei-

^^ue e do metabolismo celular,
awkins afirma que após surgir o

^^meiro gene “sempre haverá erros
rir 0 assim a população adqui-

Assim, os erros de
defeitos da duplicação são
evolução,

e p . ^^hins percebeu a
“íí« ^ catástrofe do erro, onde o8eiie i

^“içào;
Vida-
Sem

Há

0

D
armadilha

incipiente seria destruído por

Esse é o nó cego da origcor
c da hereditariedade.
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Igção natural pare-
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asas de morceg > ^ ^eaparece-
cida uma ^ se mostrar®

, Essas seleção natural era
falsas. Além disso.

'«ní.
ijoo ,nos

2 The Vaiieiy J páginas.
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Sa'C:.Í3..
sificação que aram. Se fosse pu

danças

de sua das

radicais ●blicar
ITIU

^ á

hilhõ^^^° ^ surgido
aA  de nos e as

na “‘d 4 bilhões, sobraitt
'^00

aproximadamente 3,85
tem
de

milhões de anos de
*^cand

^scente e i
afirma que “as informações do

todos vivos foramos seres

antes,
DNa

UlO

nfernal.

cianobactérias fazem ^^1$'
tía'"’ de COj, que u3°

'
As ci

iiria ● fxigênio livre, que ^ , çá®
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para as cianobactérias- ..

nt"
com P*'imitiva” iá foi co^^

VliTios.

si^

ià^morte A
de

ha
„^^^‘tidos dos ancestrais remotos

gem fidelidade^\'^^^<^}y
com

Catj f '"^formação genética l
^  tem uma resposta adequada
^^^olucionistas e Dawkins se per-

tentativa de explicar o que ®
difícil.

codifi'

dos
de ua
Pácii

va.
-

Um
eu

em
PBra

surgi.
em

^dgin

""""'gêniõ
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3- 0 Relojoeiro Ceso ~~ n tn ■

4„/ ̂^.'‘^*’'“'‘^Dawkins(2001) com
488 pagmas. Foi uma tentativa ̂

« T’"' ■« «X
«te livro foi dominado
“  evidentemente

agregamos à
capacidade

«0,

Todo
pela ideia

geração espontânea, in-

último livro, os milagres se

multiplicaram quase
eventos divisores de água

No
10 vezes com

ou
outros

gos precisam se empenhar mais para
tlesvendar porque nós, grandes prima-
las perdemos nossa cauda”.^-’

Os evolucionistas acusam tam-

livTo de Tudje, disse “se fosse pul^^''
uma nova edição ela conteria niU'

danças radicais/’ e acrescenta ‘‘muHi’
possivelmente

com este meu livro”.
Esse tipo de livros cheios de co*’

jcturas, falsidades, ensino eng^^J^^,^
c idéias imaginárias com 2.304

é tomado como verdade cical’ _
ca. Ao se confrontar com -

cncias, elas desmentem tais
colocando em dúvida a teoria
i^cionista. Mas durante mais de

^oos, foram ensinados ampl^i^^^
como verdades científicas. .

0

car

há de ocorrei0 mesmo

eVí'novas

^ origem do universo, da

^ Vida neste planeta, o surgii^^ .
honiem que deveria administ^^,

aneta, a origem da semana e do ,

^_o, a devastação de

^oiversal e o ressurgimento
^ iiumana com Noé e seus

historicamente em

páginas de Gênesis, têm -d-

catásIT'’,,
da esf

uma

0^^
Seis

ti„^ e críticas durante .
'^mente 3 mil anos. As novaS e
®ncias científicas estão confiriP^.

milagrosos.
Está assombrado, reverente, arre-

com sua0 Criador por algumas solu-
Çoes mal feitas para determinados
orgàos. É o caso da glote, que em
^ gtimas situações por não abrir ou
fechar
cu do

para a entrada de alimentos

engasgamos° Pnmeiro ser‘"vivo° nuÍ T°'’

™‘>;oesemoxigênir'’
Algumas das i

com pemas“á7"-° f"*’'®'

demais, poí^^^^^icsolado

^cm oxigênio; os olh ' "°"cliç8es
passos “até „a so|Í°h
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a tendêncfa
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'ruturas; o DNa^!"'

'"otk„S"'‘''^°an7gò'";®"‘ulhado

mentaf';r:;«;.hául;:5Tonni.

J®^®Praparapara!®’"'foeD
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em

e fo-
.‘■ .em que gg.
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do em
Ç^ndo

rauiaçses
novas
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es-

etc.

os.
darias

modifi

batado. espantado, porque
dulidade Ateísta Natural e Ima-

ainária” acredita que acasos cegos,
°  qualquer objetivo, ProP°ait°

gindo aleatoriamente.

“Cre

ou
sem
inteligência, sur

produziram a v
As condições

vida.
Clawkins, em seu intento de conse-

Uma alternativa melhor para
Problema, dá a seguinte sugestão: “Te-

também nossos pulmões
ter um ânus - uma abertura

para dei ar sair o ar com seus

p^* ^os com dióxido de carbono”.^''
^^cce confuso e atrapalhado.

ar

esse

.
ambientais iniciais

sugestão de erros
motor dacomosão impróprias e a

^ sucessivos
natural cega, é incapaz

natureza exuberante,

genéticos
seleção -

bela, que

^  Blasfema do

de

Acre-

Hita” em
consegue explicar.

Criador e est«nhamente

“incrédulos “‘®““”|^iiagres extraor-

ísjs/:-
do seu livro.

1. Quase

insulta osnao

de ex-
final

incapaz
almente no

universo;
vida porada origina

a

Ass
AUHPBATADOR

e  ,P®Pois de desdenhar do Criadoi
® dizer

^^al T)awkins comporta-se

fitie os criacionistas são m-
no

“j. j. . ° Evro como um devoto da
‘giào ateísta”.

torna-se um crédulo reve-
^Uie ‘‘\/f

bro ' reação é de um assom-
ter com o “fato da vida

d
iQu.^í^^ddo de quase nada, cerca

evo/ . ^iios depois do universo

e

t|o ^ partir do quase nada - ̂
cia A verdadeira reverên-

somos impelidos a cele-
de df? ^^^verso sublime grandiosida-

^^tindo real.”^"

^Vem arrebatador surge õe

bfar

O

desp^^ ^"tiilagrosos e extraordinários
Ce no seu livro O Relojoeiro
utn ; a geração espontânea e
c a fortuito e milagroso ,

êolp ^ ^ííência humana “um colossa
^ sorte” ou um milagre.
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0 m
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7. Surge
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5, Aorigeiri
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bíbli^^as histórias
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núcleo e nele miniatura
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tamentecoi^P* ‘ roduçãoi-
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, 1 Origem d

íO
conto dos cavalos conr iiiem
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mares de
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lariatji
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passado ou porque ^

rodas parciais e incomP
intermediários “nunca P

Paranada”.^’
f^awkin

no

3n sei^  questiona: “Nao
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P

eauda _§^^ndes primaías
^inlot^n *de uma questão ^

^
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nós,

^debatem surpreendeuto^^|í7"
*  “Acho

0^

oSque o que

Cá 1
Sob

cá
re

complei^o®’
ói-gaos

Poucq
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é plenamente Justificável,

es j. ^ existência de impor-
em

Posi temporais, espaciais e
●u ey '^^'^tiais entre elas, apontando

^essg abrangência global.

PtOví
tendo

"em
Para

^ estudo minucioso de

^ província ígnea pode-
rima melhor com-

^rias n \ em geral, quanto
^^^^^eis causas e efeitos. A

detaiu^'*^*^*^ Ignea, considerada
^  a seguir, refere-

*^de

p  Serra Geral, fenômeno

Pr

§rg

f, *^tre o ‘‘Jurássico” e o “Cre-

na Figura 10).
Oo"^lizar

Sul (Brasil, Paraguai
.● Por ocasiao

gentina). terrestre

, Urugu
desse

vulcânico, imensas fissuras

 evento
se frag-

1»

●ofundidade, e centenas de
\ através das quais

metros de colossais volu-

dezenas(com
tensão e pi

foram aproximadamente, 1ames de magn ^^penor
milhão km) em

5 milhao m jj,dividuais
Os den-ame .oiTcspondem

is da Fo

mação Serra „chas

r-1,
a

de metros defluxos
'"''

tres
os
det

O
**^SSAI)()

As Grandes Províncias
endem a gigantescas acuniP

resfriame^pl.
reorpc ^ue provav

de

o tipo dominante ^

Cürio planetas terrestres

distriK, Na Terra, as - rfcr

5«
LIF?

(Figur^"’ por toda a sua suP® jf

flormaçãod'^ ffcos/^
‘Maiores f assoalhos oceaf' ,gtí>'

enornenos ígneos do P

,
I.

Grande
(LlPs) s  p

'SMo Ser
dtóas) com dezenasbasalticas), de

Vígn tJl  quilômetros
d

eas t^ANj e
espessuia

^tensão que
ira continna ( o

exse
de e

travasaram
2). Na rea-^  RA Geral

^^S^^ur um tipo atividade
^ P*'oporções extraordina-

^itgea T,® tec. V

maneira
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Snientaçào do Paimgca (a) e formaçào da Cordilheira Mcso-Allànlica (b)

3tlâmicFigura 2 - v\^àr^ ■ .

Ro^haBasáIticaKr“"’'‘=™"'edelava

0^

sucessivas

suiu* *®*erais h e acrcs-

atuai^® basáltica, re-

ntr Pieser^°'‘"’'° O^ean

''^esma''fend ""
ejít ^ of* corres-

Ce o

=> 3b) eira meso-atlântica
Aih ®sse

maçào do assoalho do Oceano Atlân

tico. Nesse sentido, a própria crosta

atlântica corresponderia, provavel

mente, a uma das maiores senão a

maior de todas as províncias ígneas.

Assim, em princípio, o período

de formação da LIP Serra Geral (se

manas) poderia se ajustar a fase ini

cial da formação do próprio Oceano

Atlântico que se prolongou por meses

até o “Paleógeno’' (ver Figura 10). A

partir do “Neógeno" (ver Figura 10)

o processo de expansão do assoalho

do Oceano Atlântico pode ter ocom-

do de forma bem mais lenta. Convém

solidificado

geológico é apenas

™ único evento vulcir
dentre muitos

ente e igualmente catastróT^
desenvolveram no p 5 ™ que se
regiões continentair

--oceânícasS^^^^^^
pesquisas do

em

.  - vastas
°^canicos).Nas

trab

Serra Geral. É um alí''‘°

arrmi rnanifestações vulcâní^^

estào^^ ̂  ̂^^^clísmicas como essas
uuorrendo hoje.

OUTR

globais

fara

os

.  - desenvolvia^- '”'®®®nte
alho^

;-s-dadedeSãoPau,oS;7Uni.

anos - verificou.3, ig ̂
Hue as evidèn-

® '■ulações
análises

texturais e
uvidêneia'

apenas algumas^*"^* “"t P«río-
de p,,

cias de
campo (estrut

tJe contato) e os
microscópicas

mineralogia), dentre
encontradas,
do de

Uras
resultados de

(aspectos

apontam

o

^ ^atastrófic0

Se Oceano

.ttre ^ de forma rápida e

da V°d‘or, notável

Icq

d  '^,^-érica do
> (Ver p.^°'‘d»he,ra Me-

cn* de aj^^‘ttr a '^^ura 3b) parece

m4

peno-
duas áreas

0
d

ser conside-

d

f^ENÒMENOS GEOLÓGICOS

ve'^ álea do Atlântico Suf
.*^^e a Província Serra ,
írnediatamente antes do

ncana '''^oas Sul

rifica
Georreu
cio da

-se

do anti "^PÓs a fragrnei
*^^igura T ^ripercontinente P^'’’,^

Serra ^ ^^gmatismo basáP*^

'ntdhares
tensãot _ . quilômetros oC

^^ri

se
da

0
ginando o proto-occ^

lembrar que fenômeno semelhante
ocoiTCLi no desenvolvimento do Oce
ano Índico. A foiTnação de ambos
oceanos e outros eventos de grande
magnitude associados pertencem
um fenômeno mais abrangente -
tectônica de placas.

Poderiamos, então, afirmar

os

a
a

que

e formação
^ e sua

0

Up
m-. provável

ttanismo de for-
O

de certa forma tanto a Província
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ígnea Serra Geral como as outras

Grandes Províncias Igneas (inclusi-

e do Indico ) estariam estreitamen

te ligadas a fragmentação do Pangea
e a tectomca de placas - o seminH

Fenômenos Geológico Globai

cionado na introdução. Mas ai
possível constatar íntima
das LIPs

gicos de

men-

ainda é

associação
eventos geoló-

amplitude gl

oom outros

Seria então possível extrair des

se cenário dramático uma sequência
de

eventos, ou melhor, como esses

quatro Fenômenos Geológicos Glo
bais começaram a atuar? Os dois fe

nômenos restantes - megatsunamis

(o quinto) e vastas deposições sedi

mentares (o sexto) -
bém correlacionados? Tendo em vista

os dados atualmente disponíveis no
oampo das ciências naturais, haveiia
ainda

tam-eslanam

a possibilidade de se definir o

12

í

obal

EsMos recentes, buscando identi

Igneas, sugemm?''-^'^^P^°'"'"«as

H"'- de gig^ros'^
(O terceiro FGG)
dores das
as? Ou sei
teriam
local

ficara

^oteoritos

●desencadea-

os bólidoTÍm
Promovido a desc

como
mesmas

ompressàoe a ^onse

í
/

I  ●>

evento global primordial que teria de
sencadeado os outros Fenômenos Ge'
°‘ogicos Globais? Estudos em Plan'='

Comparada parecem
‘mportantes dados para se respond^f

referidas

fornecef

questões

-7'

órbita)emrochosos
^'gura 4 _ teróides (fragmentos

^ fusão das
^tiperior

ro-
(forma

.
_odos os planetas e satélites do

diretaSolar
/

Sistema Solar: notar cinturão de asquent
clias do Mant0
d p pvistem tão poucas

Mas P°'^nLraterasdeimpa‘=‘“

estrutur ^ jestruidas P®
teriam sm^ ^

^  X Por outro

'"“Lis 6»”
tsuna-

na
vameute
70%

ou

e a
de

o ção"’®8ma). Outros estudi.
consideram » ™d>osos

seST''
seres, hoje fossilizados
nomeno Geológico r, r '>'"‘«0 Fe-
,  P^qoisadofèr''*'''^'-
tema, ainda dest'
cias da

bém tam-
LIPs das

nesse
^esmo
ovidêes

.  upresentam evidências
tn iietas de colisões com asteroido^

ti cometas. Esporadicamente,
eteoritos ainda atingem a Terra. A °

rp? * corpos en'antes P
e estar associada ao Cintiu'ão de ^

g  Cinturão Principal)
uma ó

e

dositua

rbita entre os planetas
cãn’^‘u-^ 4). Exatamente a Porbit eal
cinturão,
^ geólo
planeta’

ocupada atualmente p

^isívei j
“chu ^●^ssa singular e devastadora
tada^^ asteroides”. Ela está incrus-
^^'ãuT^ "^^t^tneras estruturas de impacto
Perpo ^ ^ grande quantidade de su-

de crateras de impacto (ou

Posgib'?!^^^) de todos os tamanhos im-
^Xata r avaliação quantitativa
êigante a 30 mil). Astroblemas
^  cratp 0'oanchas escuras), como

"^are Imbrium” (mil km de

^cado^ ^ ’ podem ser facilmente identi-
^Ssas interessante é notar que

^ Outi-Q escuras estão associadas
a liberação de fan-

q

(em tomo
identificadas
comparai'
vista qu®
éreco
teras ou

P^ovínciàslgTeÍ°f‘?^

‘fê
^^Plitudos

De

u- oSi' ocultas
s fenôo ss^ losrne-
^ Slobal

Crandes
extinções

oonsid em

of
sogundo alguns astrôuo

Sos, teria pertencido ao 0^'*
dPQint determinado mou"*^

des p os tamanlios (a^ __

oS
pta
iita

c\o
leriam se espalliado P

a Solar. Esse fenômeno teiU
°*^'Uado de

^^enio e o
Pesquisa ri importante

den ■J
Grande

linb^

A  ̂ ̂ sh'ogeologia. i
Terra do satélite

a Lua - caracteriza-sOí ^ .ja
evid^^

e'
âoo

r

oomo a mais forte

são
de

ssa forn,,

fi ca-
^ Intim

contiu-
erodidas

lantidade®qr ou-
a inwf®”'®ca

correspondem ^i

(transpo
mis)’ 0

ndo,
uantidades de magma basálti-

oxtravasaram sobre imensas

consequência imediata
essas

Se

impactos

Co impacto-
- deveiu

tentativa
$ da

inda ser
coin-

<  que de a
crateras

Outros
iderados
nder ■
blenias

fa

0 P

dos . torestras de se
gscassez

■  fície do'tí
dena

. Seriam
Fenômenos simil^s

identificados em Mercúiio»

orqu^
omen- na

Vênus e na própria Tena
^^Plicado).

^^iniente, Já
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, visando a descoberta de muitas
rochosas originadas pelo

I  catastrófico, mas

associadas, equivocada-
lentos e graduais

devastadora

de metros de

Considerando-se o fator tempo
envolvido nos efeitos imediatos dos

1‘efeudos impactos de meteoritos, ao
esencadear outros fenômenos geo-
ogicos igualmente catastróficos, não

^ tarefa difícil constatarmos que mi-

horas, dias, semanas e meses,

t^^respondem a períodos de tempo em
drásticas

ram na
transformações ocon*e-

superfície da terra

sor

formações

mesmo processo

que hoje sao
mente, a processos

de superposição. A açao
He ondas, com centenas'

continentais,milhares de quilômetros

-  í-<

■ k
i

Essa mo

vimentação çatast^;:rvÍ

removido e P ^^jj^^ntos,

não e

ve-

colossais de rocha

getação e an gni
material vastas bacias

guida, „ fantástico con-se

sedimentares coffl seu

.m
. Nesse cená-

to qual teria sido o efei-
no

gigantescos (o quinto

niet ’ resultado dos impactos
em mares ou oceanos

^^istentes ou em formação?

rnito recente de tsuna-

tstin ̂  sedimentar oriundo de
^^is)na Coluna Geológica^ pode

início de um estudo promis-

●í..-■y'w ●'●m \
I .

K . v>

#■ ●

■V.

Iv L>'A1^ ¥ '
i

,* .
■  lU.'» ■

‘ÍW V. >● ● »
HV ;  ●●●: ¥*♦*''

I  .*

Serh. -
i?^i

/“
●

V
* ■

X. ■ “●

*
V 'j-sr^- ?í-5i> y«

Figura 5 bilhares de
^stroblemas viVisíveis na Lua: notar as

basáltic^)nianchas escuras (lavageológicas
sas áreas
turões
hoje
podem

as

desenvolvidas em
continentais „ ' ®^íen-

'netamórficos)
^'■andes cade

mesmo destruído outr ou
Viesmo os locais T ®''‘'°'"omas

afetados pelos já refp A ‘mpacto não
podem í"** »«!».*

®“ho simpiej.
maiores di^ '

em

por um motivo ^^uítadas
meteoritos de alguns

ensões

SírS "’°'«ntamente coro a
de era^ J’ promovido a ■,

^de Sff ^«'omes de roagroa (UPj

''nIcânicTfi'* °
ant teria, provavelnle.

®®d-uturãí í corresponden ^
centenat. , ^ lí^pacto (crateras
Assim '^'^ílômetros de diâme^''

maiorb í"*”" Cas
t

de

errestre ^stroblemas (ena ^
^̂ ^^^ânicas) não é passN

direta ou visual.

Tf.0

, ao

rovavelmente, milhares de giS^
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V 0

de eventos geológicos que modifica

ram toda a superfície da crosta ter

restre em um curto período de tempo.

Como exemplo, mencionamos a Ba

cia Sedimentar do Parana, localizada

na porção meridional da America do

Sul com espesso pacote de material

ei—Sue atinge os 7 mi me-

Ihão km ■ Essa g ,, magmá-

tico da Forniaçao Serra
“  formações, inclui os.

e calcários do Sub-Grupo-
,  n P os arenitos

n Tmilhão km^)- ,.
B

folhelhos

. Irati (1 mi-

da Formação

outras

otucatu(l,5 ‘ - icos ordinários

Fenômenos geo^.Ê ^^,^^(,5ficos),

„nito bem a calma-
caracterizani ^.^gulta-

(lentos,

que

ria geológica vig ^ pacotes
riam em espes jico con-

ochas sedim identifica-der

l°f“^^“’'Slogicacaqaif®-

rrJ«r*"
ffituro dis®" ^ovas

of;;:

nabalho® “Sento tiág'-
seu*® ^„e esse nio

^ ericontra-
edimentaÇ^°

resultarão» ^

fóssil-

des

em
cam

cha,

a
durante

9),

pre

e a mortandade foram simultâneos

(sepultamento em vida).

Finalmente, nos deparamos com o
sexto e derradeiro Fenômeno Geológi-

Global — extensas e espessas depo-

^‘Çòes sedimentares (Figura 8), ou as
^^ais rochas sedimentares com seu rico

°^teúdo fossilífero, que compõem as

S^andes bacias sedimentares. Quando

^ Servamos as extensas camadas se-
centenas de milhares

) separadas por nítidos contatos
estamos na realidade

Süa'^ evidência de
c contínua superposição

a  *^*^^rvalos de tempo equivalentes

Q ’ e meses).

^*nd 'de deposição pode ser
tog rápido. Ou seja, em mui-

chag ^^Icnsos afloramentos de ro-

pargi^?'^^'^^^*'‘tores, as camadas plano-

da egj P^áem indicar o fenômeno

^^^ratihcação espontânea, onde no
"do material sedimentar

^ ‘diferenciação destas mes-
^^iiTadas.*^ Nesse caso, o espaço

nte os estratos é pratica-

(

Pró

^as
dç

íeniPorpe

depQgíJ^^^^* A formação de turbiditos

PoreQj!^^ sedimentares orginados
de turbidez submarinas)

da muito bem o fenômeno

^^ificação espontânea. Recente

^ ^^*-^strófico - explosão do vul-

^lelena (EUA) - propicio^

^^hatifi ^"^idência do processo de

ev
^nto

simultânea ou exponta-

^  'gtira 12).

deposições sedi-

y  cot^’ ^^entualmente intercala-

As

Volumo

'-T/ -vi

I'!

-)v

í%^;
ü.

pfe
.4nLí-*;r,** í%

'ri. V?í
h

1

T-V
V*

Hi» -

✓-
i\M ' T

^--'^egatsunami(a),

teúdo orgânico
jazidas de

carvão (c)

posteriormente
por

(Figura 7b) ̂  ®s-

(Figura 7,) jazidas de

^esse sentido,

^emente por seres de habitat marínl’^’
- que outras possíveis

ambientais podem ter oconi
*“ertamente,
táticas drásti
^cira decisi
Gessos de

nota-se
Ções

clF
na ocasião, mudanças

de

os
cas contribuíram

iva para intensificar

mortandade em massa

I

„  convém
^^antidade de
●rrefutáveis

^^ganismos,
Sendo

ii-ou
‘no

espantosa
temunhos
dos” de ,

estavam
vitimados e

I
realçar a

rosseis - tes-
^ortaliza-

momento

Drati ^^Pnltados

^‘='^^Quandoseverfe^ciedi;

fóssil na cro^T''"®"^ees
opressão de esf! ®‘^®stre se

e

em

do
tema
to e

xtraordinário cem,V°’’‘'® ''as-
f namos identificar °nde po-

mil diferentes

. ^^^ervarmos ain^

fóssil, cr os detalh,-es

,

rapidamente foram sep^"
seres nos referidos epi^á

massa (o

verdar° do^

dos
de rtc

]sl3

fó«?c«- ’ ^ própria existência
evifí/^ só constitui elofi^-*^ dc
temní?^^^ curtíssimo interval*^

entre a morte catastrófica
Pondentes

ào^
ào^Corres

inícmseres e o
P^^

I

constata
se-

contínuo soterrana^

- Vez, apontam para t^^^ c
^nes a horas, dias,

importante ainda
vários casos, o soterraU^

pN
oS

naCO
cessos ,
por sua

^"1^‘valent
^eses.

do de fósseis»
sos corpos ígneos

extrusivos), constituem
^ final da

e

catastróficaaçao
odut

0 eaPr osque, em
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dinária (mudanças rápidas e catastt-ófi-

cas). Os eventos ordináiios (não catas

tróficos), em princípio, não provocam

ti-anstomos ou alterações danosas ao

meio ambiente; o equilíbrio ecologico

é mantido; como exemplo, destacamos

os processos contínuos e lentos de se-

dinrentação obsei^ados no desenvolvi

mento do delta do no Amazonas,
lado, os fenômenos ge-Por outro

§>cos Globais - a Grande Catástrofe.

Wtanto, os resultados devastado-

desse trágico desastre pretérito -
«"volvendo

No

a destruição em massa

r
-r

^ animais) - podem

coi^^ qi-i^ndo os
tos ^om detemiinados efei-

de

°*'>und

.-ss»Vr ~=r~
■ r ra.

k
i' -T ●

'*● ● - V.'  tí,-

A": os dos
êicos,

J.^
 5ÍÜ

aluais desastres ge-

^videntementc, muitíssimo

Ç‘3 Oló■

-
- s■ ■ ■ - ÍÍV-.

— ■" tK. . Vw.. ^ais \

oiôgicos extraordinários s«-

;r
pontuai s ou restritos, ocorridos

Pos modernos
"«stem●1-v. ,● . - fenômenos

0,.cossis.ema,.
mente destruídos. As

valentes aos
>■ 0.*«

^‘^ESENte
Jr

/■ -r *1.●JVV

V*

^  inipoitante realçar
os fenômenos geo-

^^duai„/ ’*^niios (mudanças lentas e
^

.« fW-

tf L*’ ●.A:;

Pl^nos-paralelos
vjN 1. .

notar as
^tieles de natureza extraor-extensas camadas com contatos

com
distribuição

uma g<^neralizada
tragédia - uma

^■etratam Grandes
Províncias

^  grande

gtóbais°^o de

mais intensoíi^lra tZh
de tempo („,eses)

t‘;visãoconvenciona?Í'"^"'*°
'ogica, a referida
global

Pi^op
seu m

catástrofe
correspond

càA reside na interliga
Pl . Fenômenos Geológi^^^

ais (ver Figura 9). Desses sei^.
extin '!?F^ctos meteoríticos, LlP^ ^

mterliÜ°H^™ massa) já se encontraitt
olópi própria literatura

três

infeV^ ^‘'^^‘cional. Os outros três^
‘^ão têm sido conjuP'

Pelo ^ ^.^P^orados provavelnieí^^^
^guinte motivo; é exatament

^^rmonioso desses

tempo, globais,

no

mente - são drasti^^
dos tradicional

temp ^nos, para intervalos
equival

0

tectônica
Placas

orçôes
omento

ntervalo
a sub>

^olüna Geo-
geológica
intervalo
^lermi-

ería aoque se inicia
Cambriano^

naP-
^^1'iguraio

A abordagem
senvolvida,

no
na no “
lo exposto

Fleógeno”,

muito^embf

I.
0 inode-

de-
em termos g '"" dife

ri" visão defendida p°?r°'°gicos,
geral, fundamenta ®"°'°g«sde 'Se empart

^Çào
Dgy

^stadora
^ ‘tnatnis

deM
®9ats

entes a horas.
e nos dado<5 n ●

referidos fenômenos dT“"""‘®'

P-Pria Hteratura cientE"'^«i

g

cional v

ran-
nos as e

Fvident
^®^*ógico
pode

^ ^^ênitude

^

ser

eses.
®rnente, nenhum
Pmsentemente observa®^

t^oniparado  exteiisíi*^com a

Sedimentaress na
conven-

‘mportante
Extensas e Espessas Deposições. Na erdade, um

dos Fenômenos Geol^
do-sem

Catástroie
A Grande^^nien

fiodOs dus geológicos globais '^gg)
t

e
empo (horas, dias, semanas e nie

Pe
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cas) incluindo localraente estratifl-

caçôes cruzadas (Figura 12). Esses

riünitos são facilmente explicados se
iá referido fenomeno da

aplicarmos o ja -

devidamente identificados e caracte-

fizados, apresentam evidências ine

quívocas de uma ampla e devastadora

catástrofe global.

^^tPLOSÃO ^0 VULCÃO Santa Helena

Eon Era Period
Epoch

Holocene
Quaternary

estratificação espontânea.
Pleístocene

o
Pliocene

Neogene geológicos atuais

Destaca-se aquele que éconsidera-

del883:umact^^^;^^^fo,

Indes tsunamis, mortan-
maçao de gr climáticas,

de

dade em massa, p^j^gerfa à libe-
etc. A explosão c equiva-

ração gp Hiroshima.

lente a 5 mü b desa-

Dois terços da 2,7 mi

pareceram. A .p^iu-se a 1,5 m>'
metros de altur g^ pgla explo-

A nuvem IO gg altura,metros

-  Ts ton’'de cinzas vulca-
são

distribuindo 18 pmmovendo

n cas por 700 md

„ bloq«»»“* 0

, tonsíq»*" lotai! e«

bia) ,-^Q com , explosiva

í‘’S“
(piroclastic

Outros desastres

durante

formaraiu

com

-se

de
ondas

tos

co

dedo

MIocene A
erupção explosiva do vulcão

Helena (EUA) representa muito

fenômeno geológico extraor-

^ ̂ ^^ente (Figura 11). No dia 18

1980, segundos após

^ flan escala Richter),

Santa

bem

binário
de

um

Co
norte d

u

Oíigocene
PaleogeneCJ Eocene

O
N Paleocene
O o

Cretaceous

durassic

Triassic

_ P^ian

Silurian

^snibrian

<L)
C

a montanha explodiu

J^^Tgia liberada equivaleu a 500

iro^l ̂  atômica lançada em
pulverizando literalmente

tetros do topo. Cerca de 1 hnE
Poeira

(aTO
-c

VezeO.
Hi
400

de.o an

Para ” ̂ gases (material suficiente

grandes pirâmides)
'ançados na atmosfera^ind

■3J
CL

, produ-
20 mil

0 Um cogumelo” com■tetros
altura.Na

gero^ ^^usião, o impacto explosivo

lO (500 °C), que devastaram

^ortç árvores, provocando a

^^^^(fep animais, 61 pes-
^^P^sa uma região com uma

■ de e arrasando uma
do ^ catastrófica explo-

^ ^ão Santa Helena gerou flu-

^ ^^^uis volumes de material
^os l^^ansportados e deposita-
P _  horas. Determinado

^^sntar então formado, com

espessura, apresenta

C ^^Sud^g I f ̂^^^^l^ifieação laminada. As
e  consistem de ritmitos

a

^ia de e claras) ou alternân-
finos e grosseiros

‘^enie^Jf Piroclástico (fragmentos
^ntes

de explosões vulcâni-

'"'oterozoic

_ Hadean

Prec
^f^brian

figura 10
■~á coluna

®®°lógica

'■'"anrate » »”

ou
^estno

ge-

\®'®«rofes geol ’’‘®'
°‘’'®rvadas n

*»' "*■ ZT* ««i-
p«5j» q«!

As
niente
tuir

eventos

O

ir.O^

Glnh Fenômenos 6íeo
ent' Fossivelmente. d^

^^^r^ruente a importâ^^

atu atentos aos efei^^ .
‘^^^^stres geológicos, P

nos desses mesmos
Poderá eventualmente
entendimento mais

ntos passados ou ua^*^^
Figura 10) os quais, d

3
Ol^

(ver

sUm
dedoss
PrOv
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^0

(estratificação espontânea), produzidos durante a erupção
na

desastres geo-

presenciais) aqmlógicos, dos temP

apresenta o ̂  ’ p,.ocure então

°“r» mSn—.» “
colocai, desastres vul-se

os
idamente descritos

Mevado

?Ílh; dizimaram centenas de

^quivDi desse maremoto

Ns do 23 mil bombas atô-

^^45. A ̂  devastou Nagasaki

Woç atingiram em

loc

Coni-; ^ litoral de 14 países

de „5° Por . (Ásia e África) foi

«ttt

'‘V

biente em que

cânicosaqui resum^^atoa e

3o sobstitoWoo pot
-, muito mais

- os Fenôme-

(Santa
Del sudeste asi-
maremoto

ático, tenham

outros equivalent®®
, mas

i^as 0 suficiente

''®;^®«'"ento de provocar

lama soterrar <=«as2fi

f

ad

a=enteonde‘^s’e'r®'"''"‘^Me.'°'
‘^'=Armero-e22 ® '^®''aaciri .

a vida pessoas ’

0 Val

'duta
Helena

(18/05/1980)
0

Piãn^rt^ i^atural de erosão
(Figura 13), que compr®® ,

Zl‘“ « k">-’ pòderi. pro'3
^Xpor seres em franco

^^'sHização.

contexto dos desastres -ro

^arem ‘^^staca-se ainda o

re'

de

No \ó&'
Cos

chter) êmus na fie
dezeiu^ "^deste asiático, no dia 2^

í'^^ado?f O"
Indicn ^^slocando-se no O .

i^oen
nt>

velocidades sup^*'^

e

violentos e abrangentes
Geológicos

Assim, nesse

Globais
nos

a [,‘®“Pamis
ditnando

^°*'COí

de até 20 metros

mais de 200 mil

Nesse trá-

extraordinário,

V>asd!!!°®^>-am-se em algu-

^ ̂ Hietros e outras desa-
^ Marítima de vários

" sen,
confortável (al-

a  vida), se fôssemos
"^'^enciar

ti

(testemunhas

,

cenário devastador,
violentos im-

e

se sobrevivermos „reteoriticos

pactos de gig ,.„egatsuna-

e à ação destru presenciando

rrris, estarenjo „ de

ri placns tectôntcas).mensos

OU ^csrno
gens

Um

divergência
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nto rnais marcante da Geoloiri"

n®or,ca) identifica-se, muito melhor,
os grandes desastres naturais atu-

Assim, podemos agora perceber

mais claramente que os desastres

geológicos do presenta constituem

importante chave para a compreen

são do passado (o dilúvio bíblico ou
Grande Catástrofe). Como nunca,

já em pleno século 21, encontramos
um número tão expressivo de evi

dências científicas que corroboram a

realidade do grande dilúvio de Gêne

sis. Estamos nos referindo não ape-

poderosas enchentes regionais

(Mesopotâmia, Mar Negro, etc.),
mas sim, a uma catástrofe singular

- de amplitude global - que assolou

toda a superfície terrestre, há poucos

milhares de anos e em um curto pe

ríodo de tempo. As inevitáveis im-
bíblicas ou teológicas de

a

nas a

plicações

--aa^ ‘^^senvolvem rapidamente.
í"^^P^ctivas consequências

^  relativamente aos fe-

^  ordinários

ais

que,

“'‘‘^ehnidamente, Ja-

riovas e espessas ca-

^jrientares com abundantes e
-

o  ̂ desastres naturais, ob-
pontuais

*“^*^trofg ̂  espaço. Já a Grande

'deitianp:®® !"®ifestou globalmente
c,„.. e,ra ininterrupta, durante

tempo,

que não está fa-

^ Geologia, muito

terminologia técnica

das clara per-

^ais

is. Convém ainda

;>alode
um

V(
ocê,^ili

Ce

iiT^pIicaçÕes da

^ verd ‘dificilmente ima-
iiiiportância dos

Ío> - Ir'’ brevemente
% .^^icos Fenômenos

^  ' como um níti-

de da desastre natural
^^anidade: o dilúvio

do h;i ' Í^P^^ssionante rela-
^^rnplementa e é

^Ícq ^ Cssç j pelas evidências cien-

^ ̂ tador desastre geoló-
\çi >tttetij ° harmonia entre o

;X7"°bCT°(FGG)eoco-

th ^stóri^ tiiodel é possível
Tp ^ ̂ficador^ da bre-

/

Figura 13

lente

determinado modelo de eventos
— os seis Fenômenos Ge-

desqualifi-

um

geológicos
nao

cada

lhares de

soten-ada(13/ll/1985)

de mi ol'

olófíicos Globais —

cariam necessariamente este mesmo

modelo perante a ciencia.

A impressionante harmonia veri

ficada entre a provável duração dos

Fenômenos Geológicos Globais e

intervalos de tempo mencionados na

narrativa bíblica do diluvio {d,as
induzem a valorizar esse

a utilizar sua se-
a melhor

meses), nos

relato (Gn 7 e 8) e

jorrando milhò

candescente junt
gantesco e cai

catastrófico
sedim,

de piac

de km

de
camadas ;

convergência ,

- origina
as

*^onos Geológicos Globais

os no passado) certamente cons
forma de se valorizar a

ocida frase “o presente é a

assado \ quando desejamos .

0 or a história natural, nos camP*^

^^^ologia e da Paleontologia.
inadmissível conciliar

apO^enos Geológicos Globais
Catástrofe) e os seus
0 devastadores - aq^’ q.

ti„3 explanados - com "

seja.

seisos

a

oln°- fî ^^^*^gada dos fenôniei^^ .35

e /‘^^^°^fiináríos (mudanças 1

Parl^ rnesmo se admib^®^ ^ji"
o desenvolvimento calmo 0

oventos ordinários, osquilo dos sup
tos '

^^tensào

íava in’
com

0 gi

^

-

ramento

na de

ònicas)
osas

dob

ndo i
cordilheiras
lômetros
nesse -

'

de

Ofensas e
com

bilhares
^"ítensào r

amT dantesen

Richt acitn.

de quh

Se nuência cronológica como

alternativa disponível para substituir

f geocronologia padrão, com seus
Isumíveis milhões de anos asso-

ZTos à insustentável sequencta de
ordinários lentos e gradu-

izados pela cosmovisão

das origens. Assim, os
os seres

eventos

ais, precon

evolucionista

S

maremotos
de 10 na

O
presente

para o

Esse r

desa

passa

^o

'UMA chave
do

sseis então representariam

or diluvianos criados ongmalmente
Deus (Gn 1 e 2). O conjunto depor

nfront
síres ^

 s P
anos preconizaria^

‘Convencional. ^ i a*.*
;  ontão bastante razoá^^

CatàstroP

^dhòes de

à

que: a Grande

geologia
 ̂esigaai

^^«lógicos
entre

eos Fe
os '

nô- -se seu

- a Grande

^ ria forma de uma

Cativa (Figura 14).

mitir S
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Atenapranteiaesemurcha:omundo
todas essas informações

Interessante é
b

destacam-se os desastres geológicos

atuais. Esses esporádicos desastres

(o presente) são úteis (uma chave)

apenas para uma melhor compreeri-

são do passado (FGG), ou o possí
vel recrudescimento desses mesmos

desastres poderia também apontar
importante(outra chave) para um

murcha: enfraquecemos
da terra Na verdade,

causa dos

Analisando-se o referido inode-nos possi- enfraquece e se
mais altos do povo
a terra está contaminada, por

“oradores; porquanto Wdern

leis mudam os estatutos, e quebram a
leis,muuai

seus

as 3 maldição con-

etabitamnelaserão
some a terra, os q OS

lo unificador (ver Figura 14), ven-

fica-se ainda o notável paralelisnio
entre o desenvolvimento dos Feno

menos Geológicos Globais, u nat

rativa do dilúvio (Gn 7: 11 ̂  ^

e a real sequência (relativament^
de se

ordenada) de soterramenío

res, preservada no registro

A disposição do conteúdo íóssi
trataria; a morte catastrófica e ®

terraniento rápido e ordenado ^
seres (mobilidade diferenciada^

seqaea

fóssil-

doS

sepultamento contínuo e

lica Pm " ̂ ^ bí-

ladora de S!

e nioríandade em m
Fenômenos Genln

d.

.c !,“ '”*'»>.
Grande Bomb

enos são

^clativamente

secundários

avento no futuro próximo? moradores

restarão as 24:4-6)-

E^=^'“'^SSsta-nconse-
uma a atual realidade

quente, mas ^^^jj„yade de um

e aponta J esperança; “Ora,
fuwro que j começarem a

cima, e levantai
vossa re¬

trata de

^“Ícer olhai paraacontecer,

O 1‘UESENTE - l^MA CHAVE

t^ARA O FUTIIRO

Não é tarefa difícil constatarmos,

^os dias atuais, um notável „
na

Ii'cquência e intensidade das catastto

geológicas, em particular, e dos cs

‘res naturais em geral. A ji.
das Sagradas Escrituras é exfra

"ária, quando se refere ao diluv

Gênesis {passado) e, antecipa ̂  ̂
Ilga o mesmo evento ao

(Mt 24. ̂ '
ente)fî tuvo. O texto específico

^9)

corpos de-

^«iedaTerl

^«^^trófieadeá ’ =*
de r.í—

ciai de plantas e animais (fi*-^!*^

Hdade seletiva), que antes
organizadamente distribuídos

neamento paleoecológico)-
A incontestável contribuiÇ®^

narrativa bíblica do Dilúvio, pa*'® ^
fatos g®;

vVI

(

o
correta interpretação dos

abi'

vossas cabeças, P rTc2l:28).
ãn está proxini história

as

dençao

Jesus Cristoidade-0
dahuman Salvador

íani0 na
movimentacãn

-naeír,^''‘"''^^deba°
° fenômeno

"lateriais

atividade

J,®’’i>ndante

■‘^nritose 'm-

dos
pelaos volá-

Vul-^guaé

' ^Pós
e 0 tPaisefeito, os

-nt:"r:^
-amenio d:7;?=-sos de et

viole

^bisn^o”

Vo-
sas
en-

20-

Senhor e -ló' estranlias ma-
catás-

nosso
--seráacomp

troftS'°tj drão de noite

tlementos, t“nt'há se queima-
°to) No entanto, em meio

'  cataclísmicos, a reyao
de plena felicdade

anhadopor
natureza (outra

dia do Senhor
no qual os

estrondo, e
desfarão, e a

os
e asterra

rão” (2Pe ^
a estes -eventos

sera

gicos, pode ser confinnada P
declarações de Ellen G.
fre as quais destacamos as seí?

riaS
refere-se à situação atual ,

^omo sendo semelhante à ^^gn-
^

-di-

^viana {passado) e aponta, so e
para o futuro (o retomo

l4omem). As palavras nao po . -jas
^^ais fidedignas — d^s foraiH p
pelo próprio Jesus;

E, como foi nos
também, a vinda do

iTiem. Porquanto, assim como,
^teriores ao dilúvio, ^*^^*^^ento, ate
Casavam e davam-se em cas ^

ser

diasdeNoé,assto
Filho do no

dias

^o dia em que Noé entrou na q
° perceberam, até que veio ° a
Os levou a todos, assim seta,
'findado Filho do homem.

Quanto à precária si u
biental de nosso planeta, n
^ Bíblia também se antec
'^ais 2,5 mil anos;

Ífi3

'á inspiração ao nos apresentar ^
do Dilúvio, explicou ja ia®

diaraa

sos que a Geologia, indepen
Piração, nunca o faria.

teis

tota<?
_  salvo_s

e reahzaçn ^ dávamos

dos

Deus, a qu®» ^ ^ ^ quem aguar-

este é o nosso
, e ele nossob a oriej^

1^0 Espírito de Deus. e inn^
nlógica correta jamais
Cobertas que não podem ^
2ad

Moisés escreveu

as com as declarações
Essa Grande Catástroí^

ambientes previamet^^‘^^^^^ pO
^ resultou em urtt

●^iltiviano que, em niuitas s
proveu condições ambi^t^
Bcamente diferentes
Pismos vivos. Dentre as
cias funestas à vida apó^

os
tes

0

tes
Irav,-
lumes

salvara
dávainos

alegraremose nos

am-
íssima) história ge-

, como apresenta-
breve (brevi-

fanerozoica
A

ológica
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no presente artigo,
' a geologia his-

tfastourveíd'
Coluna Geológica.Tre^‘^,™í!‘^®‘^°

frosoe prejudicial, que pgf/ °
-'-.nàoapenasi:C

da resumidamente
reflete

tórica
O quão distante

Científi

desastres geológicos /133Os ATUAIS

de Quem criou, porque criou e porque
ocorrência de determina-

adaptativos e permitiu
modificações deletérias

possibilitou a
dos processos
outras tantas

que, no que se refere à Geologia, a

ciência e a fé podem conviver harmo
niosamente. O conliecimento científi

co e o conliecimento bíblico-histórico

envolvem princípios e procedimentos

perfeitamente compatíveis. A ciência e

0 conhecimento do que foi criado, mo

dificado e preservado; enquanto que
u Bíblia nos fornece o conhecimento

Ou seja, 0 modelo representado
pela Figura 14 fundamenta-se em dois

grandes livros, o que possibilita aprc'

sentar a Geologia em uma nova pers-

pectiva. Os espessos e extensos paco-

les sedimentares, do “Fanerozoico’>

podem ser comparados com o fantás
tico conteúdo de

Nas páginas de pedra desse

encontram-se registrados, indeleve
^ente, episódios de

proporções globais. Esse livro,
deve

Livro

livroum

de
tragédiauma

corretamente interpretado,

ser analisado paralelamente

ser

ao

mundo natural. Portanto, enquanto

a ciência procura desvendar as

Ihas e os enigmas da cnaçao, a BMia

rslevaacompreendermelhcroCna-

doreo seu poder para recriar e salvar.

no

.. raciocinando de

mas

n-

co

também
no

íe,

Por
outro lado, spB Wignall,“Laige'ãn““®f°J

mees cuiu

*'TrG»“Ast’eroid/cometim-
J jg flood basalts and mass

pact '■^■^‘^^siBniflcance of isotopic
extinctions^ S g p,^„.

^  ' iTters n. 236, 2005,
etary Science Letter .

P^f;^ODawsoneI.Stewart,“Tsu-
-tc in the geological

^^^J^ldimntary Geotogy,cord , en icq

age

re-
n.

''’°’?AMakse>‘Spontaneous
nranular Mixtures

“997, p. 379-381., .
vol. 8 j{,stom

Strat-
em

'  Id (Brasília: Socieda-

I^KFERÊNCIASmaneira mais
ceber 0 fluanto per- ' L. W. Alvarez eí al. '‘Extra-Ter-

restrial Cause for the Cretaceous Ter-
tiary Extinction”, em Science^ vo .
208, n. 4448, 1980, p. 1095-1108.

^ M. F. Coffin et al “Large Ig-
and Scientiíic

__ Oceanogra-
4^ dezembro

neous Provinces
Ocean Drillings”. em
P^y, vol. 19,

de
n

^os livros ~ a Bíblia - que contêm ^
liosíssimas informações, incluin
narrativa do dilúvio bíblico.

O relato do dilúvio -

^nlidado ou aceito como um^ _
nistó

va-

set

vepto

rico - necessita da identi eu
de evidências científicas om jq
gicas? Certamente, não. O

eus - valendo-se de leis já
^^das (não teriam anulado as

^onhecidas) nos tempos -
^e ; maneira sobrena

grand^

mover
,  '■* Slgnifirnti, ’

Sagradas is "^‘“rização

mediante a n ®®°iógico

^‘^‘"«^omoinsu^-^^^entífiea’
evento h para des

''^'"ente a Bíblia fí°P"'^®do.ly[agj.
■geológica,» ^ ^°niece inform ^

Assim, a
associação
l^íblico

com ex-
valor.

^●^stentávei
e e

.  . ®^tre
° (dilúvi

2006, p. 150-160.
^Nahor Neves de Souza Jr.,

Ções Lito-Estruturais de Interesse
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T
oclo

edifício teológico que se ergueu por séculos com o material extraí

do das páginas das iiscrituras Sagradas, está, por assim dizer, alicerçado nas
informações apresentadas nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. ídi-

mine-se a confiança na absoluta fidedignidade daquelas narrativas, e estarão
irreparavelmente comprometidas também a veracidade e a objetividade de doutrinas

bíblicas capitais, tais como a do pecado e da salvação.

Perdura nos dias
^^1^ círculos acadêmicos ou não acadêmicos, uma visão dis-

t a t o conhecimento chamado científico, que insiste em caracterizá-lo pela oposição

tros saberes, considerados inferiores. Calcada no positivismo filosófico que
g' coipo no século 19, tal visão só admite como concretos os dados passíveis de
observação e experimentação. O

com os ou

pensamento evolucionista que começou a destacar-se

se hoje da influência daquela corrente filosófica, embora

tão urmde 1 ■ instamente da prova experimental por ela exigida. Sua força é

ivitLinli 1-1 I . H'-‘n diversos e significativos segmentos cristãos já aceitam com

ares mírir ■ ^ ^ bistoricidade da seção de Gênesis 1-11, atribuindo-lhe
■ues míticos ou alegóricos.

no mesmo período benefici
paradoxalmente

a-

quisndores de^ÍLunTár^r"^^ nma seleção de artigos produzidos por teólogos e pes-
tigor, não exist ● ■ -* ' ^ ^ ^^^nhecimento. Seu objetivo é demonstrar ao leitor que, a

=Nnela forjada n"^as oHcinnrr''-"''T-‘' incompatibilidade
pontos do pensam ■ ateísta ou pseudo-ateísta. Inclusive, diversos
tão diversas conií podem ser comprovados por disciplinas científicas
pnjcLiraram tornar ^ a Geologia, a Biologia e a Arqueologia. Os autores
o leitor não iniciadó cunho técnico-científico o mais claras possível paia
das mais decisivas ■ ■' certamente reforçarão a convicção cristã numa
é a \ erdade * '^^Ç”cs que a Bíblia taz acerca de si mesma: a Palavra de Deus

a não ser

aculdade Adventista de Teologia
entro Universitário Adventista de São Pau

Campus Engenheiro Coelho


