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UM EXAME DA 
EVOLUÇÃO TEÍSTA

A evolução teísta pode ser di-
vidida em diversas classes, 

algumas das quais se confundem 
com a evolução ateísta e outras 
com a criação gradual. Nenhu-
ma dessas variações, entretanto, 
é realmente apoiada por evidên-
cias científicas, e fortes objeções 
podem ser feitas contra cada uma 
delas. A doutrina da criação so-
brenatural em um pequeno in-
tervalo de tempo é apoiada pelas 
evidências científicas.

Introdução

Embora existam os que, como 
Nilsson (1), rejeitam a evolução 
orgânica exatamente porque 
as evidências científicas lhe são 
contrárias, a maioria dos que se 
têm posicionado contra ela as-
sim o tem feito porque ela con-
flita com o relato da Criação.

Nada há de anticientífico em 
tal ação. Poucas questões cien-
tíficas, ou mesmo nenhuma, 
podem ser dirimidas somente 
mediante evidências científicas, 
entendendo-se por evidências 
científicas as que se obtêm pela 
pesquisa científica e pela experi-
mentação. É sempre necessário 
usar algumas informações mais 
gerais. As informações gerais, de 
fato, deveriam ser tão confiáveis 
quanto possível, e o criacionista 
crê que no registro escriturístico 
da Criação ele tem tais informa-
ções fidedignas.

Sem dúvida os leitores estarão 
mais familiarizados com os tra-
balhos de criacionistas cristãos. 

Existem também criacionistas 
judeus (2, 3), e aparentemente o 
Criacionismo moderno parece 
constituir um posicionamento 
lógico para os muçulmanos.

Evolução Teísta

Como é notório, nem todos os 
que se chamam cristãos têm-se 
posicionado a favor da Criação. 
Muitos, mesmo ocupando posi-
ções eclesiásticas elevadas, acei-
tam plenamente a evolução e o 
cristianismo torna-se bastante 
crítico para ser ignorado, mui-
tos procuram alguma espécie de 
compromisso, e frequentemente 
tal compromisso é a chamada 
"evolução teística".

Há dificuldades em tentar-se 
discutir a evolução teística, por 
ser difícil conseguir uma mani-
festação clara do que realmente 
ela significa. Parece, entretanto, 
que ela consiste em admitir que a 
evolução aconteceu praticamen-
te como se alega na doutrina da 
evolução ateística, porém com 
a declaração adicional de que 
Deus de alguma maneira esteve 
envolvido. 

Nestas condições, é possível di-
vidir a evolução teísta em classes, 
ou ramos.

Evolução teísta epicurista

Alguns que se chamam a si 
mesmo de evolucionistas teístas 
afirmam que Deus esteve pre-
sente, embora não admitam ter 
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linguagem grosseira, tais pesso-
as mantêm que as coisas evoluí-
ram enquanto Deus permanecia 
assentado observando-as. Este 
ponto de vista é praticamente o 
mesmo atribuído aos epicuristas 
da evolução teísta.

Tanto quanto diz respeito às 
evidências científicas, a evolu-
ção ateísta é indistinguivel da 
evolução ateística, pois ninguém 
esperaria que a presença divina, 
se Deus realmente nada tivesse 
feito, fosse mostrada nos fósseis, 
ou em quaisquer outras espécies 
de evidências científicas.

Da mesma maneira, este tipo 
de evolução teísta é vulnerável 
exatamente às mesmas objeções 
que a evolução ateísta. Essas 
objeções foram discutidas ante-
riormente. Bastará observar uma 
delas nesta altura. Os epicuristas, 
como os ateístas, devem susten-
tar que as coisas surgiram por 
acaso e pela seleção natural. En-
tretanto, foi demonstrado que é 
enorme a improbabilidade de o 
presente estado de coisas poder 
ter surgido por acaso (2, 4, 5). As-
sim, o epicurista, tanto quanto 
o ateísta, estão em conflito com 
toda a teoria das probabilidades, 
e podem manter seu ponto de 
vista somente alegando crer em 
coisas que se mostram tão im-
prováveis que bem poderiam ser 
chamadas de impossíveis.

Intervenção

Outros evolucionistas teístas, 
talvez justamente não satisfei-
tos com a posição epicurista, 
afirmam que a evolução foi o 
meio pela qual Deus as criou. 
Se Deus utilizou meios, deve ter 
feito algo - Ele interveio. Assim, 
os que sustentam essa classe da 

evolução teísta podem apropria-
damente ser chamados de "inter-
vencionistas".

Realmente o significado do 
que se afirma aqui não está ainda 
muito claro. Os que sustentam 
este ponto de vista, entretanto, 
parecem indicar que creem que 
os seres vivos transformaram-se 
de uma espécie a outra ao lon-
go de consideráveis períodos de 
tempo, da mesma maneira alega-
da pelos evolucionistas ateístas. 
Porém os intervencionistas não 
aceitam que as transformações 
de geração a geração tivessem 
surgido por acaso, e mantêm que 
Deus interveio para ocasioná-
-las.

Desta forma, o intervencionis-
ta está logicamente em melhor 
condição pelo menos em um 
ponto - ele não se vê obrigado a 
crer em acontecimentos impro-
váveis, pelo menos de forma tão 
simplista. De fato, coisas muito 
improváveis podem acontecer 
sob o devido direcionamento, e 
Deus é considerado como tendo 
intervindo para dirigir os acon-
tecimentos.

Como se supõe que as trans-
formações reais tenham sido as 
mesmas presumidas pelos evo-
lucionistas ateístas, e como há 
grande diversidade de opiniões 
entre eles, é necessário deixar de 
lado também esta variedade da 
evolução teísta.

Intervenção gradual

Para o "intervencionista gra-
dual" (inventando-se uma de-
nominação para este tipo de 
evolucionismo teísta) a evolução 
enquadra-se no que parece ser o 
ponto de vista mais usual entre 

os evolucionistas ateístas, isto é, 
os seres vivos ter-se-iam trans-
formado lentamente, e mesmo 
imperceptivelmente, de geração 
a geração, até que novas espécies 
de criaturas tivessem surgido.

A objeção que se pode adian-
tar contra a intervenção gradual 
é que absolutamente não existem 
evidências a seu favor. O regis-
tro fóssil não mostra nenhuma 
transformação contínua, lenta e 
gradual, de uma espécie a outra. 
Nem está tal coisa acontecendo 
hoje entre as criaturas vivas. Não 
há variação contínua entre as es-
pécies, como por exemplo uma 
transformação contínua entre as 
espécies equina e bovina, como 
seria de esperar-se se ambas es-
sas espécies tivessem surgido 
gradualmente de algum ances-
tral comum (6).

Há outras objeções. Considere-
-se a origem dos pássaros (7), ou 
de forma mais geral, das criatu-
ras aladas, a partir de organismos 
que não pudessem voar. Se isso 
acontecesse gradualmente, deve-
riam ter existido muitas gerações 
de criaturas que não seriam bem 
nem uma outra coisa, e que não 
estariam adaptadas a qualquer 
tipo de vida, fosse sobre a terra, 
fosse no ar. Certamente Deus 
poderia ter intervindo para sus-
tentar essas formas desajustadas, 
de forma miraculosa. Porém não 
se encontram fósseis dessas for-
mas desajustadas, nem evidên-
cias de que essas supostas for-
mas tivessem jamais existido. E 
certamente também não existem 
raças desajustadas que estejam 
sendo preservadas miraculosa-
mente hoje.

Considerem-se novamente as 
mariposas claras e escuras que 
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tão frequentemente são citadas 
como provendo evidências para 
a evolução. Presumivelmente o 
intervencionista gradual teria 
de sustentar que Deus esteve in-
tervindo gradualmente, durante 
muitos anos, para tornar escu-
ras as mariposas. Porém hoje 
parecem existir evidências de 
que, tendo diminuído a poluição 
devido à fumaça, as mariposas 
estão novamente voltando a ser 
predominantemente claras (8). 
Dir-se-ia então que Deus, tendo 
iniciado um projeto para ter ma-
riposas escuras tenha agora mu-
dado de ideia?

Se, por outro lado, o interven-
cionista dissesse que essa questão 
das mariposas nada tivesse a ver 
com Deus, mas que dependesse 
somente do acaso e da seleção, 
o evolucionista ateísta murmu-
raria algo a respeito da “navalha 
de Ockham” e diria que se a ex-
plicação sem Deus for adequada 
aqui, seria também em outros 
casos.

O milagre esperado

Sem dúvida alguns evolucio-
nistas, mesmo não sendo teístas, 
têm reconhecido a força dessas 
objeções feitas à evolução gra-
dual. Dentre eles provavelmente 
Goldschmidt seja o mais conhe-
cido, sendo também bastante 
conhecida a solução por ele pro-
posta, que tem sido denominada 
de “O monstro esperado”. Co-
mumente é ela enunciada da se-
guinte forma: “em certa ocasião 
um réptil botou um ovo, do qual 
nasceu um pássaro” (9). Não fica 
muito claro se essa declaração 
deve ser entendida literalmente, 
porém parece que ninguém afir-
ma como ela deve se entendida, 

senão ao pé-da-letra. Na evolu-
ção teísta tal acontecimento cer-
tamente constituiria um milagre, 
logo nesse contexto o conceito 
bem poderia ser denominado de 
“O milagre esperado”.

A primeira coisa a ser observa-
da quanto ao “milagre esperado” 
é que seus proponentes realmen-
te deixaram de ser estritamente 
evolucionistas. Sua posição fun-
diu-se com o que tem sido cha-
mado de "criação progressiva", 
pelo menos no que se refere às 
evidências científicas.

Os que defendem a criação 
progressiva creem que Deus re-
almente tenha criado as coisas, 
possivelmente cada ser confor-
me a sua espécie, mas que a cria-
ção se tenha realizado em épocas 
distintas ao longo de um período 
de tempo, certamente não em 
seis dias. Esperam, assim, conci-
liar o registro escriturístico com 
o presumido tempo geológico. 

Ora, o fóssil de um animal, 
mesmo na suposição de ter sido 
ele o primeiro de sua espécie, 
certamente não mostraria que, 
se Deus o tivesse criado, tê-lo-
-ia criado do nada, ou o teria 
feito surgir de um ovo, um em-
brião, ou qualquer outro tipo 
de criatura. Assim, a variedade 
da evolução teísta denominada 
“o esperado milagre” e a criação 
progressiva, são cientificamente 
indistinguíveis.

Objeções com Bases 
Científicas

Há diversas objeções levan-
tadas com base estritamente 
científica, que podem ser feitas 
contra cada um desses pontos 
de vista. Primeiramente, é im-

provável que alguém tentasse 
sustentar tais ideias se não cresse 
que a Terra é bastante velha. Se 
for admitido que a Terra tem al-
guns poucos milênios, a criação 
em um curto período de tempo, 
por exemplo seis dias, constitui 
o ponto de vista mais razoável. 
Ora, existem de fato muitas li-
nhas de evidência indicando que 
a Terra é de fato muito mais re-
cente do que suposto pelos uni-
formistas (10). Essas evidências 
não são bem conhecidas devido 
à dificuldade existente para di-
vulgar qualquer coisa que con-
tradiga a teoria uniformista. 

Outro ponto que deve ser 
considerado é a ocorrência de 
simbiose (11). Há criaturas que 
vivem unidas, e dependem in-
teiramente uma da outra. E fre-
quentemente são elas de espécies 
distintas. Uma pode ser animal, 
enquanto a outra é vegetal. Isso é 
verdade por exemplo no caso de 
figos e vespas (12), ou do iuca e de 
sua mariposa (13). Ora, se a cria-
ção progressiva obedecer a mes-
ma ordem das origens como de-
fendido pelos evolucionistas, na 
maioria dos casos um membro 
dos pares das espécies mencio-
nadas teria vindo a existir muito 
antes do outro. Como, então, te-
ria sobrevivido todo esse tempo? 
Ou, se ele tivesse sido capaz de 
viver independentemente, como 
teria sido estabelecida a simbiose 
posteriormente?

Outra objeção é que, ao ten-
tarem fazer com que tudo apa-
rentemente se harmonize com 
o registro fóssil, os que defen-
dem a criação progressiva, ou 
outros que têm ponto de vis-
ta semelhantes, podem estar se 
apoiando em terreno movediço, 
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pois existem locais nos quais os 
fósseis encontram-se em ordem 
inversa à aceita pelas interpreta-
ções uniformistas.

A desculpa apresentada é a de 
que as rochas mais antigas foram 
carreadas sobre as mais recentes, 
mesmo não existindo evidências 
independentes que indiquem 
que esse evento tenha realmente 
ocorrido. Além de tudo, existem 
boas razões para se crer que tais 
carreações sejam mecanicamen-
te impossíveis (14).

Resultaria, então, que de fato as 
criaturas não vieram à existência 
na ordem em que os evolucio-
nistas afirmam. Assim, os que 
defendem a criação progressiva 
estão tentando explicar uma si-
tuação que de fato foi falsamente 
suposta ter existido.

Objeção Escriturística

Tentei até aqui discutir a evo-
lução teísta estritamente em ter-
mos de evidências científicas. 
Quanto à criação progressiva, 
entretanto, que se confunde com 
uma variedade da evolução teís-
ta, existe também um argumento 
escriturístico a ser considerado.

Os que creem na criação pro-
gressiva comumente mantém 
que a Criação, de tempos em 
tempos, talvez ao longo de mui-
tos milhões de anos, poder-se-ia 
harmonizar tanto com o relato 
escriturístico de seis dias, quanto 
com a interpretação uniformis-
ta dos fósseis. Porém, de fato o 
registro fóssil não se harmoniza 
com a suposta evolução e diver-
sificação dos seres vivos a par-
tir do simples para o complexo. 
O Dr. John N. Moore preparou 
gráficos com comentários per-

tinentes (publicados pela Folha 
Criacionista em seu número 
17, páginas 27 e 28) mostrando 
quão parcamente o registro fós-
sil se harmoniza com a presumi-
da evolução e diversificação dos 
seres vivos. Porém, considere-se 
também o posicionamento escri-
turístico. 

Como usualmente interpreta-
do, o registro fóssil indica não 
só que novas criaturas vieram à 
existência de tempos em tempos, 
mas que também algumas espé-
cies desapareceram. Os dinos-
sauros, por exemplo, são consi-
derados como sido extintos de 
forma bastante súbita. Então, se 
o milagre esperado, ou a criação 
progressiva, deva ser atribuído à 
intervenção de Deus, certamen-
te será lógico atribuir também o 
desaparecimento de criaturas à 
mesma causa suprema. Em ou-
tras palavras, dever-se-ia então 
atribuir a Deus a criação e a ani-
quilação progressivas. (Ou seria 
a aniquilação retrocessiva?)

Ora, não existe menção a ne-
nhuma de tais aniquilações nas 
Escrituras, exceto no caso único 
do Dilúvio. Harmonizar, porém, 
a criação progressiva com o pen-
samento evolucionista, certa-
mente exigiria uma meia dúzia 
ou mais de aniquilações, a res-
peito das quais não existem refe-
rências nas Escrituras.

Talvez esta última afirmação 
possa ser ligeiramente qualifi-
cada. Existem, como é verdade, 
os que creem que uma outra 
aniquilação esteja sugerida nas 
Escrituras no intervalo de tem-
po que se supõe existir entre os 
relatos de Gênesis 1:1 e Gênesis 
1:2. Mesmo assim, ninguém ja-
mais alegou existir meia dúzia de 

intervalos, ou ainda um número 
maior.

Por outro lado, foi mostrado 
que uma criação seguida de uma 
aniquilação, na época do dilúvio, 
foram suficientes como respon-
sáveis pelo registro fóssil e outras 
evidências. A atitude científica 
sensata, então, é aplicar o prin-
cípio da “navalha de Ockham”, 
pelo qual as causas não devem 
ser multiplicadas desnecessaria-
mente. Se uma criação seguida 
de uma aniquilação explicam as 
evidências, porque lutar para in-
ventar mais?

Conclusão

Foi mostrado que, dentre as va-
riedades da evolução teísta, uma, 
a epicurista, coincide com a evo-
lução ateísta, no que diz respeito 
às evidências científicas. Por ou-
tro lado, o “milagre esperado” é 
sinônimo de criação progressiva. 
Para algumas das variáveis que 
foram propostas realmente não 
existem evidências, e há fortes 
objeções a todas as variáveis. Isso 
é verdadeiro, mesmo no campo 
científico, e é altamente impro-
vável que alguém ainda pense 
sobre a evolução teísta com base 
escriturística ou primordialmen-
te teológica. Assim, o relato mais 
crível fidedigno sobre a origem 
das coisas é o relato bíblico da 
criação em um curto intervalo de 
tempo, há poucos milênios. 
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ACASO OU PLANEJAMENTO?
(Esta Nota foi acrescentada à primeira edição deste número da Folha Criacionista)

A propósito do motivo de Nossa Capa, apre-
sentamos neste quadro informações sobre as 
patas das abelhas polinizadoras, que nos im-
pressionam pelo seu projeto funcional.

“Cada par de patas raspa o pólen, umas das 
outras, depositando-o nas cestas de pólen. 
(Colorida de verde, na Figura A).

Os rígidos pelos das patas intermediárias es-
covam o pólen do tórax e das patas dianteiras 
(Ver Figura B).

A pequena e afiada espora (Em verde, na Fi-
gura B) remove a cera das glândulas que a pro-
duzem, situadas no abdômen.

Cada pata dianteira possui pelos ramificados, 
plumosos, que se destinam a recolher o pó-
len. Apresenta, ainda, uma articulação especial 
(Ampliada na Figura C), com um pente para 
limpar os olhos, e uma reentrância revestida 
de pelos, por onde passam as antenas para a 
limpeza”.

CLASSIFICAÇÃO DOS APOIDEA COM DESTAQUE PARA A FAMÍLIA APIDAE
(Esta Nota foi acrescentada à primeira edição deste número da Folha Criacionista)

As mamangavas (Bombus terrestris) enquadram-se na sub-família Bombinii da família Apidae.
A sub-família Apini inclui o gênero Apis com a espécie das abelhas melíferas. 

A sub-famíla Meliponini inclui vários gêneros de vespas. 

Chrysidoidea

Sphecoidea

Apoidea

Vespoidea

Colletidae

Mellitidae

Halictidae

Oxaeidae

Andrenidae

Apidae

Osmia comuta

Megachilidae

Anthophoridae

Apini

Meliponini

Bombini

Euglossini

Bombus terrestris

Apis mellifera

Trigona carbonaria

Trigona hockingsi

Austroplebeia australis
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