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OS LIMITES DO 
PENSAMENTO 

HUMANO E 
O MODELO 

CRIACIONISTA
Introdução

Em 1931 o jovem matemático 
Kurt Goedel apresentou uma 

demonstração relacionada com 
a natureza do pensamento ma-
temático, que ficou conhecida 
como “Teorema de Goedel”. Er-
nest Nagel e James R. Newman, 
na apresentação do Teorema 
de Goedel, sugeriram que ele se 
aplica aos axiomas de qualquer 
área, e que na realidade tem pro-
fundas implicações epistemoló-
gicas (1). 

Neste artigo serão apresenta-
dos sucintamente os resultados 
do Teorema, e então, por ana-
logia, os pensamentos paralelos 
de outros estudiosos, em traba-
lhos independentes e seguindo 
diferentes linhas de raciocínio, 
de forma a mostrar terem che-
gado a conclusões semelhantes. 
Sugere-se que tal comunhão de 
pensamentos implica um prin-
cípio geral da limitação e da 
contingência da razão humana. 
Esse princípio será relacionado 
também com a Segunda Lei da 
Termodinâmica e com a questão 
das origens. 

Os Resultados do  
Teorema de Goedel

Existem dois principais resul-
tados do Teorema de Goedel. O 
primeiro envolve a consistência, 
ou o ordenamento lógico, de um 
sistema de axiomas (ou hipóte-
ses). É sempre desejável saber se 
o sistema está isento de contra-
dições, de tal forma que quais-
quer teoremas ou conclusões 
dele originados sejam consisten-
tes. Goedel mostrou, entretanto, 
que a consistência de um sistema 
matemático não-trivial de axio-
mas não pode ser formalmente 
demonstrada ou determinada a 
partir dos próprios axiomas, isto 
é, a partir de proposições deri-
vadas dos axiomas. A única de-
monstração ou determinação da 
consistência que se tornaria pos-
sível seria aquela cujas regras de 
referência fossem essencialmen-
te diferentes e mais poderosas do 
que as do sistema em questão, 
isto é, tais regras seriam então 
independentes ou “externas” ao 
sistema. Isso requereria que essas 
novas regras de transformação, 
independentes por si mesmas, 
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exigissem nova prova de consis-
tência, e assim ad infinitum. Não 
poderia existir qualquer prova 
de consistência formal, finita!¯ 

O segundo resultado foi consi-
derado ainda mais surpreenden-
te, pois indicou uma limitação 
do próprio método axiomático, 
ou seja, mostrou ser ele incom-
pleto. Dado qualquer conjunto 
consistente de proposições arit-
méticas, Goedel mostrou que 
existem proposições aritméticas 
verdadeiras que não podem ser 
derivadas do conjunto. Dizendo 
com outras palavras: qualquer 
sistema matemático não trivial 
é essencialmente ou necessa-
riamente incompleto porque 
haverá proposições verdadeiras 
(ou características) do sistema 
que poderão ser determinadas 
somente por proposições exter-
nas ao sistema de axiomas em 
questão. 

Um exemplo pode ajudar a 
captar o espírito desse dilema. 
Considere-se a proposição de 
um cretense, de que “os creten-
ses sempre mentem”. Se a pro-
posição for tomada como ver-
dadeira (os cretenses realmente 
mentem), surge imediatamente 
o problema de que esta propo-
sição “verdadeira” está sendo 
feita por um cretense que não 
está mentindo, e portanto a pro-
posição é falsa. Assim, se a pro-
posição for verdadeira, resultará 
falsa. Para avaliar a honestidade 
dos cretenses deverá ser usado 
alguém que não seja cretense, de 
honestidade indubitável, isto é, 
alguém externo à classe ou siste-
ma dos cretenses.

Em um recente artigo, o Dr. 
Victor F. Weisskopf descreveu o 
teorema desta forma:

“O matemático Goedel pro-
vou que um sistema de axio-
mas nunca pode estar baseado 
em si mesmo; para comprovar 
sua validade devem ser usadas 
proposições externas.” 

Em seguida extrapolou ele o te-
orema para a Ciência:

“Deve-se destacar que a pró-
pria Ciência tem suas raízes 
e origens fora do seu domí-
nio racional de pensamento. 
Em suma, parece existir um 
“Teorema de Goedel para a 
Ciência”, que estabelece que 
a Ciência é possível somente 
dentro de uma estrutura mais 
ampla de ações e interesses não 
científicos. ... A própria Ciên-
cia deve possuir uma base não 
científica ...” (2).

A Ciência, como a Matemáti-
ca, não é “auto-validante”. Weis-
skopf continua discutindo que 
a poesia, a música, a filosofia, 
etc, são todas parte das “ações e 
interesses mais amplos”. A fé ex-
clusiva na Ciência é prejudicial 
à cultura, e consequentemente 
também à própria Ciência. De-
vemos atentar à estrutura mais 
ampla sem a qual a Ciência não 
poderia existir. 

Em síntese, o Teorema de Goe-
del afirma que nenhum sistema 
de axiomas é auto-validante, e 
sempre exige proposições exter-
nas ao sistema, talvez mais com-
plexas, e que constituem uma 
estrutura ou matriz mais ampla, 
para justificá-lo (3).

Outros pensamentos 
paralelos

Outros pensadores parecem ter 
chegado a conclusões semelhan-

tes em outras áreas, partindo po-
rém de perspectivas diferentes. 

Por exemplo, Michael Polanyi 
indica que

“A Física emudece sem o 
dom das condições de contorno 
formando sua moldura; e essa 
moldura não é determinada 
pelas leis da Física” (4).

Um cientista impõe certas 
condições fixas que constituem 
a “moldura” circundando seus 
experimentos, que não consti-
tuem o seu interesse imediato, 
e que não podem ser explicadas 
pela própria física ou química do 
experimento. 

Polanyi usa o exemplo de um 
relógio para elucidar seu raciocí-
nio. Uma fotografia ou descrição 
completa físico-química de um 
relógio não o identificaria como 
um relógio, nem definiria uma 
classe de relógios. Diz ele: 

“A impossibilidade é de uma 
espécie lógica, semelhante 
àquela pela qual um sistema 
dedutivo mais pobre não pode 
definir os termos de um outro 
mais rico. Por exemplo, o Cál-
culo Proposicional não pode 
definir a Aritmética” (5).

O objeto pode ser identificado, 
e a classe ser definida, somente 
mediante a referência aos seus 
princípios operacionais, sua 
função utilitária, que constituem 
suas condições de contorno. 

De forma mais importante, os 
organismos vivos apresentam 
uma “moldura” semelhante que 
Polanyi chama de “condição de 
contorno”, isto é, sua morfologia 
que delimita o domínio no qual 
as leis físicas e químicas operam, 
mas que não é redutível a essas 
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leis. Tais condições de contorno 
irredutíveis (morfologia) situ-
am-se fora do sistema da Física e 
da Química, e constituem, con-
forme Polanyi, “uma intervenção 
profundamente informativa” (6). 
De fato, declara ele:

“Todos os objetos que carre-
gam informação são irredutí-
veis a termos de Física e Quí-
mica”. 

Polanyi fala também da im-
possibilidade de reduzir todas 
as coisas ao comportamento da 
matéria, recordando a futilidade 
de uma tentativa nesse sentido. 
Ernest Nagel tentou eliminar o 
caráter utilitário das funções fi-
siológicas; tentou reduzí-las a 
termos puramente físico-quími-
cos. Observa então Polanyi: 

“Além do mais, a despeito de 
suas alegações reducionistas, 
Nagel admite a irredutibilida-
de das funções vitais pelo uso 
de seus nomes biológicos para 
falar a seu respeito. Ele se obri-
ga a assim fazer, pois a mera 
forma de um ser vivo frusta 
qualquer definição físico-quí-
mica, o mesmo acontecendo 
com relação a qualquer outra 
característica anatômica da 
vida” (8). 

Isto é especialmente interes-
sante, pois a tentativa de Nagel 
de explicar tudo em termos de 
Física e de Química é semelhan-
te à dos matemáticos de tentar 
explicar a Matemática, ou de va-
lidá-la, em termos dela própria. 

De maneira semelhante a Po-
lanyi, e aproximadamente na 
mesma ocasião, Armstrong con-
siderava se o DNA constituía 
meramente uma causa material 

no sentido aristotélico.(9) E con-
cluía que não; ou mais claramen-
te, sua forma ou morfologia era 
uma causa não-material, e não 
poderia ser explicada completa-
mente por um sistema de pura 
matéria e energia. Em artigo 
posterior Armstrong apresentou 
um argumento mais abrangen-
te sobre a forma, e mostrou que 
todas as formas provêm de for-
mas pré-existentes, que no limi-
te provêm da Mente Divina. Por 
exemplo, a forma de uma má-
quina de escrever somente pode 
ser determinada (definida) por 
aquilo que não é “máquina de 
escrever”, como a máquina ope-
ratriz que a usinou, que consti-
tui uma forma mais complexa, e 
é independente do sistema “má-
quina de escrever”, ou a ele exter-
na. Como escreve Armstrong:

“De fato, a admissão de que 
as formas podem provir so-
mente de formas pré-existentes 
logicamente nos força a admi-
tir a existência de um Criador, 
o que não constitui uma pro-
posição demasiado forte” (10, 11). 

Richard Weaver também inse-
re a Ciência em uma matriz ou 
moldura que valida ou define 
sua esfera de atividade. Usando a 
abordagem filosófica clássica da 
Dialética e da Retórica para ana-
lisar o famoso processo Scopes, 
Weaver mostrou que a avaliação 
da função ou papel da Ciência na 
sociedade (não a avaliação de seu 
conteúdo empírico) requer um 
sistema de pensamento ou de 
proposições externo à Ciência. 
Nesse caso tal sistema era a lei, 
que constitui um conjunto mais 
amplo de proposições de cunho 
filosófico, opinando sobre um 
conjunto mais restrito de propo-

sições, a Ciência. Clarence Dar-
row não entendia assim. Pensa-
va que poderia ganhar a causa a 
favor da “Ciência” somente por 
ser científico, isto é, chaman-
do cientistas para apresentarem 
seus argumentos “empíricos”. 
Weaver observa que: 

“Porém, ao assim se pro-
ceder, supõe-se que não há 
pontos fora do domínio empí-
rico, a partir dos quais se pos-
sam formar juízos a respeito 
da Ciência. A Ciência, nessa 
concepção, deve conter não 
somente seus fatos, mas tam-
bém os meios para sua própria 
avaliação, de tal forma que as 
proposições da Ciência tam-
bém constituam Ciência” (12).

Ou, de forma mais geral, 
como posteriormente afirmado 
por Weaver:

“... a experiência não nos 
conta o que estamos experi-
mentando ...” (13) . 

O juiz sem dúvida compreen-
deu isso e no sexto dia do julga-
mento eliminou o testemunho 
dos cientistas. A ação não pôde 
ser decidida pela recitação dos 
“fatos”, experiências ou con-
teúdo empírico da Ciência, ou 
das suas proposições conflitan-
tes - evolução e criação - mas 
somente pela determinação 
das relações legais entre Ciên-
cia e Sociedade, e entre ambas 
as proposições. O assunto não 
se auto-definia, mas exigia as 
proposições mais amplas da lei, 
independentes, para delinear as 
“condições de contorno” sociais 
da Ciência. (Weaver assim ante-
cipou Weisskopf há cerca de 25 
anos) (14). 
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C. S. Lewis também investiga o 
problema da validação do racio-
cínio humano. Conclui ele que 
o pensamento racional deve ser 
deixado fora de qualquer discus-
são ou pesquisa: 

“Todos os argumentos sobre 
a validade do pensamento fa-
zem uma exceção tácita, e legí-
tima, a favor da porção de pen-
samento que se está realizando 
naquele instante. Essa porção 
deve ser deixada fora de dis-
cussão e simplesmente aceita 
sem questionamento. Assim, os 
adeptos de Freud provam que 
todos os pensamentos são de-
vidos meramente a complexos, 
exceto o próprio pensamento 
que constitui essa prova. Os 
adeptos de Marx provam que 
todos os pensamentos resul-
tam do condicionamento de 
classes, exceto o pensamento 
que desenvolvem ao afirmar 
isso. É portanto inteiramen-
te impossível começar com 
quaisquer dados e daí desco-
brir se o pensamento é válido. 
Deve-se fazer exatamente o 
oposto - começar admitindo a 
auto-evidência do pensamento 
lógico e então aceitar todas as 
outras coisas tão somente en-
quanto concordarem com isso. 
A validade do pensamento é 
central. Todas as demais coi-
sas têm de se ajustar em torno 
disso, como melhor puderem”. 

Em outras palavras, a razão 
serve como um padrão externo 
para avaliar ou validar uma dis-
cussão. Portanto jamais poderá 
ela ser o objeto de uma avaliação 
razoável (16, 17).

Lewis também mostrou que o 
ordenamento da natureza é de-

vido à razão, e que a razão deve 
sobrepor-se aos naturais deva-
neios da consciência. Conclui 
ele que, embora a razão humana 
seja independente da natureza, 
ela depende de uma Razão su-
perior, auto-existente, que deve 
ser a fonte de nossa própria ra-
cionalidade imperfeita e inter-
mitente: o pensamento humano 
não é o pensamento de Deus, 
mas se manifesta como centelha 
divina (18). 

Lewis também discute que a 
experiência não é auto-explica-
tiva, mas deve ser validada pelo 
firme raciocínio da filosofia:

“O que aprendemos da expe-
riência depende da espécie de 
filosofia que trazemos para a 
experiência. É portanto inú-
til apelar para a experiência 
antes de termos esclarecido 
a questão filosófica tão bem 
quanto possível” (19). 

Não poderemos dizer o mesmo 
a respeito da cultura, identidade 
e existência humanas em geral? 
Não está dentro do poder huma-
no sozinho a determinação da 
“consistência” ou do significado 
da vida, e de outras suas carac-
terísticas básicas, pois o homem 
é essencialmente incompleto. A 
existência do homem não pode 
ser validada por ele mesmo. 

Frederick Wilhelmsen parece 
ter destacado um “Teorema de 
Goedel” para a identidade hu-
mana ao criticar o pensamento 
ou tentativa do homem moder-
no de justificar-se em seus ter-
mos próprios. Para descobrir 
quem ele é, o homem moderno 
introverteu-se em um esforço 
racionalista para determinar seu 
próprio caminho. Essa tentativa 

tem constituído a queda do ho-
mem moderno, e tem levado à 
atual crise de identidade cultu-
ral. Falando do homem moder-
no escreve Wilhemsen: 

“Ele olha para dentro e des-
cobre agora, depois de tantos 
séculos, que lá simplesmen-
te nada existe para mantê-
-lo, para sustentá-lo, e que - 
olhando através da miragem 
do ego racionalista - só existe 
um grande abismo” (20). 

A resposta a esse dilema está 
em reconhecer os limites do 
próprio eu:

“Eu sou o eu que sou graças 
ao que não é o meu eu, mas o 
meu outro” (21). 

O homem deve olhar para 
fora de si, para “o outro”, para 
descobrir a sua identidade, para 
determinar as “condições de con-
torno” de sua existência, para 
encontrar significado, para ser 
“validado”. Entretanto, o que é 
o “outro”? Wilhelmsen dá sua 
resposta:

“Despojados de toda e qual-
quer identidade ontológica 
interna de nós mesmos, cons-
tituída dinamicamente ainda 
como o eu que somos através 
de nosso casamento com o ou-
tro, o segredo final da busca da 
identidade é a identidade com 
o Ser, Deus ..., o Eu sou Quem 
sou. ...” (Êxodo, capítulo 3, 
verso 14) (22).

A identidade do homem en-
contra-se então fora do homem, 
no Deus Auto-identificado, Au-
to-definido, o único que pode 
validar a existência do homem. 
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O Teorema de Goedel  
e a Lei da Entropia

Forma e ordem

Há uma importante semelhan-
ça entre o Teorema de Goedel 
e a Lei da Entropia, no que diz 
respeito ao conceito de “ordem”. 
Termodinamicamente a desor-
dem relaciona-se com o conceito 
matemático de entropia na co-
nhecida expressão 

S = k n w

onde w é o parâmetro caracte-
rístico da desordem. Essa ex-
pressão no entanto, não dá uma 
definição completa da “ordem” 
e “desordem”, especialmente ao 
ser aplicada às discussões sobre a 
criação e evolução. 

Armstrong ressalta a necessi-
dade de definir entropia de acor-
do com o contexto da discussão, 
e usa o termo “arranjamento” 
para esclarecer o significado de 
“ordem” que define como 

“... conformidade a algum pla-
no. Em algo que possua partes, é 
a adaptação das partes ao todo, 
e do todo a algum plano ...” 

“Se para o sistema em questão 
a entropia já tenha sido defini-
da mediante a Termodinâmica 
ou a Mecânica Estatística, essa 
entropia, da mesma forma, po-
derá ser usada. Caso contrário, 
deverá ser inventada uma en-
tropia para esse propósito ...” (23). 

A definição de ordem, então, 
inclui o conceito de plano: um 
projeto intencional, revestido de 
propósito. Sem referência a tal 
plano, o conceito de ordem nem 
sempre é inteligível. E o propó-
sito e função daquilo que é pla-

nejado estão incorporados à sua 
forma. Falando em termos bio-
lógicos Wightman comenta:

“Do ponto de vista dos orga-
nismos, a forma é incorpora-
ção da função, que por sua vez 
é o modo de realização do fim. 
Se isso lembrar Aristóteles, que 
lembre ...” (24). 

Diz-se que um sistema natural 
é ordenado quando suas partes 
estão adequadamente relaciona-
das entre si e ele se conforma a 
algum plano, isto é, conforma-
-se ao seu pretendido propósi-
to. Ordem é forma, e a ruptura 
da ordem constitui uma perda 
de forma. O enferrujamento de 
um automóvel é um exemplo - a 
menos que algum agente externo 
inteligente intervenha, a forma 
(ordem, “arranjamento”) será 
perdida. A Lei da Entropia, nes-
se sentido, não lida com matéria 
e energia per se, mas, de forma 
mais precisa, lida com a peculiar 
ou distinta distribuição de maté-
ria e energia (25). A lei da Entro-
pia é uma declaração de forma 
(26). Falando de outra maneira, 
a forma (ordem) é informativa 
porquê comunica, ou torna inte-
ligível, o propósito (27).

Como o método axiomático, a 
existência da ordem não é “auto-
-explicativa” ou “auto-validan-
te”, isto é, não pode ser explicada 
em termos de si própria ou por 
leis puramente físico-químicas 
às quais ela é irredutível; ela só 
é plenamente compreensível em 
termos de um contexto de or-
dem mais amplo e abrangente. 

o tempo e as origens

Os processos entrópicos na 
realidade são divididos ainda 

em reversíveis e irreversíveis. O 
cálculo da variação de entropia 
em um processo irreversível de-
pende de se achar um processo 
reversível cuja trajetória ligue 
entre si os mesmos estados ini-
cial e final. Entretanto, no caso 
do processo irreversível da vida, 
não existe nenhum processo re-
versível comparável, nem o sis-
tema pode ser restabelecido ao 
seu estado inicial. Como observa 
Kestin: 

“... Sistemas análogos aos 
biológicos não podem ser ana-
lisados em termos das equações 
da Termodinâmica porquê ne-
nhum estado anterior de tais 
sistemas jamais poderá ser res-
tabelecido a partir de qualquer 
estado posterior. ... Um dado 
estado de sistema é sempre des-
crito pelas suas propriedades 
medidas naquele estado, e não 
pelos detalhes do processo que 
capacitam o sistema a assumir 
o estado em consideração” (28). 

A independência da trajetória 
acoplada à sua natureza irrever-
sível torna a avaliação da entro-
pia dos organismos vivos gran-
demente qualitativa. Além do 
mais, exatamente tais sistemas 
irreversíveis são indicativos da 
direção do tempo. Por exemplo, 
o filme de uma bola perfeita-
mente elástica chocando-se com 
uma parede poderia ser rodado 
de trás para diante sem ser no-
tado pelo observador. A direção 
do tempo somente poderia ser 
determinada quando compara-
da com um processo irreversível 
tal como o crescimento de uma 
planta. C. S. Lewis afirmou:

“O movimento a partir de 
maior ordem para menor qua-
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se serve para determinar a di-
reção na qual escoa o tempo. 
Você quase poderia definir o 
futuro como o período no qual 
o que hoje vive estará morto, e 
no qual a ordem remanescente 
será menor” (29). 

Para uma cronologia total, 
abrangente, indicativa da dire-
ção do tempo, é insuficiente uma 
simples sequência de nascimen-
to e morte. Como observa Geor-
gescu-Roegen:

“Para uma cronologia com-
pleta necessitamos de uma 
contínua “flecha do tempo” de 
pelo menos uma categoria de 
indivíduos cujas vidas parcial-
mente se superponham sem in-
terrupção. ... A transformação 
do Universo todo é unidirecio-
nal, isto é, irreversível, porquê 
a de seus membros individuais 
é irrevogável” (30). 

Essa cronologia completa de 
eventos irrecuperáveis marca o 
escoamento do tempo de forma 
unidirecional ou irreversível. 
Deve ser enfatizado, porém, que 
não se pode validar a crescente 
aleatoriedade como uma ten-
dência universal simplesmente 
se alegando que a própria ten-
dência seja aleatória. Fazer isso é 
explicar a aleatoriedade em ter-
mos dela mesma - uma tentati-
va inteiramente irracional. (Ver 
Apêndice A para discussão mais 
ampla). O fato de que a confia-
bilidade do aumento da entropia 
nos processos irreversíveis não 
é por si só dependente do acaso, 
dá portanto uma indicação segu-
ra da “flecha do tempo”, e o sen-
timento de que o tempo procede 
de uma maneira “ordenada”. So-
mente assim podem os eventos 

do tempo ser entendidos como 
arranjados sequencialmente em 
uma configuração definida, isto 
é, numa direção progressiva. 
Tomados como uma categoria, 
como um todo, eles constituem 
uma espécie de “morfologia” do 
tempo, suas condições de con-
torno sendo um começo absolu-
to e possivelmente um fim. Fa-
lando a respeito disso Sir James 
Jeans escreve:

“(A entropia) está ainda 
aumentando rapidamente, e 
assim deve ter tido um início, 
deve ter havido o que podemos 
descrever como uma “criação” 
em um tempo não infinita-
mente remoto”(31,32). 

Além de tudo isso, existe a im-
plicação de uma operação utilitá-
ria que aponta para algo externo 
ao próprio tempo. O propósito 
ou o significado do tempo não 
pode ser compreendido ou deter-
minado exclusivamente pelas re-
ferências a eventos situados den-
tro dele. Como escreve Jastrow: 

“... não se pode descrever o 
propósito de uma série toda de 
eventos (exclusivamente) pela 
observação dos próprios even-
tos” (33).

Portanto, o “início” (para vali-
dar o significado do tempo) deve 
permanecer “externo” ao tempo 
e ser singularmente diferente 
dos eventos sucessivos. O co-
meço deve constituir um evento 
mais amplo, mais complexo, do 
que todos os eventos sucessivos. 
O presente, então, não pode ex-
plicar sua própria origem, e não 
constitui a chave para o passado, 
se incluirmos no passado o co-
meço de todas as coisas. O pre-
sente deriva do passado, e em 

última análise daquele início. 
A validade de uma cronologia 
completa somente pode ser es-
tabelecida pela referência a uma 
origem última, extrínseca a ela. 
Como assevera Timmerman: 

“Por que é tão importante con-
templar a vida com um senso da 
origem? ... Os eventos (do tem-
po) são modelados pelo Evento 
Criativo inicial, e dele ganham 
significado. (Um verdadeiro re-
lato das origens) procura trazer 
a luz do Evento cosmogônico 
primordial que modelou o tem-
po para esclarecer os eventos 
do presente. ... Considere que 
a incarnação de Cristo é signi-
ficativa enquanto for compre-
endida dentro da ordem total 
da revelação de Deus. ... Ainda 
mais, sem a anterior queda do 
homem, a incarnação de Cristo 
é destituída de significado. Sem 
o senso de uma perfeição criada 
por Deus, a queda do homem 
não tem significado” (34). 

Aquele “Evento Criativo” ini-
cial que modelou o tempo pode-
ria ter sido gerado somente por 
Alguém suficientemente pode-
roso, permanecendo “externo” à 
criação resultante. Jeans assim o 
descreve:

“A teoria científica moderna 
nos impele a pensar a respei-
to do Criador como operando 
fora do tempo e do espaço, que 
constituem parte de sua cria-
ção, da mesma forma como o 
artista se situa externamente a 
sua tela ...” (35). 

Como em um sistema arit-
mético completo, os eventos do 
presente, incluindo os processos 
entrópicos irrecuperáveis que 
modelam o tempo, tornam-se 
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significativos somente em um 
contexto mais amplo de um iní-
cio propositado, que constitui 
“o útero do tempo”, conforme a 
imagem formulada por Jaki (36). 

semelhanças gerais

Finalmente, a tentativa de va-
lidar um sistema de axiomas 

pelo uso de proposições internas 
a ele pode ser considerada uma 
espécie de introversão que volve 
o próprio sistema sobre si mes-
mo. ... Algumas semelhanças ou 
analogias bastante gerais entre 
o Teorema de Goedel e a Lei da 
Entropia são assim sugeridas e 
incluem o seguinte:

1 - Ambos lidam com o ordenamento de um sistema. Um se atém ao 
ordenamento de um sistema mental (lógico), e o outro trata do 
ordenamento de um sistema material (matéria/energia). 

2 - Ambos tratam da ruptura daquela ordem. Um envolve a ruptura 
do pensamento em círculo vicioso (irracionalidade), e o outro en-
volve a ruptura (dispersão) de um sistema físico. 

3 - Em ambos resultam modos de “degradação” ao ser removido um 
vínculo externo. No primeiro caso, a degradação ocorre quando 
são removidas as proposições independentes externas ao sistema 
(mental). No segundo caso, a degradação ocorre quando se remo-
ve algum vínculo físico-químico. 

4 -  Ambos os tipos de vínculos, externos envolvem inteligência atu-
ando através do meio da linguagem. Isso sugere que a linguagem 
é a última condição de contorno (forma ou configuração) que de-
fine ou modela tanto a realidade mental quanto a material. 

A validade da linguagem

Em síntese, as questões dis-
cutidas até aqui estão indisso-
luvelmente ligadas ao proble-
ma da linguagem. No caso da 
entropia, por exemplo, foi feita 
a observação de que ela envol-
ve uma dimensão qualitativa. 
Isso deveria ter ficado especial-
mente claro a partir da discus-
são prévia sobre a forma: desde 
que a forma é qualitativa, assim 
também será a perda da forma 
ou da ordem. Tykodi discute o 
problema da Termodinâmica 
e menciona sua independência 
com relação a um “exato meca-
nismo cinético”. Conclui ele que 
a Termodinâmica dos regimes 
permanentes não deveria pôr 
sua principal ênfase nos proble-
mas da matéria e do movimen-

to. Nesse contexto, acrescenta 
ainda: 

“Além do mais, o sistema 
experimental fundamental 
consiste do continente mais o 
conteúdo e mais a interação 
do continente e do conteúdo 
com o meio ambiente. O expe-
rimentador preferiria uma lin-
guagem global que refletisse as 
realidades do laboratório. Ora, 
o experimentador nunca mede 
diretamente o que acontece em 
um ponto isolado no espaço, e 
numa linguagem expressa em 
termos de propriedades locais e 
gradientes torna sua vida mui-
to mais difícil e lhe dá pouca 
ou nenhuma orientação para 
tratar com o efeito sobre o con-
tinente ou com o processo em 
estudo, e para decidir quan-

to a caminhos para minimi-
zar aquele efeito” (37) (ênfases 
acrescidas). 

A sua referência a uma “lin-
guagem global” para o sistema 
experimental é uma reminiscên-
cia das “condições fixas” de Po-
lanyi em um experimento físico. 
Bridgman comenta: 

“Pode-se antecipar que a ex-
tensão do conceito de entropia 
a fenômenos mais complicados 
... é coextensiva com a desco-
berta de parâmetros macros-
cópicos adequados à descrição 
exaustiva desses fenômenos” (38) 
(ênfase acrescida).

A “descrição exaustiva” da vida, 
em termos de entropia, exige o 
uso de linguagem capaz de lidar 
com “parâmetros macroscópi-
cos”. Isso ressalta a noção de que 
a entropia inclui uma dimensão 
qualitativa, macroscópica, e que 
a linguagem do termodinâmico 
deve refletir esse fato. Ele não 
mais pode falar exclusivamente 
em termos de mero movimen-
to molecular, da mesma forma 
como Nagel não poderia descre-
ver características morfológicas 
sem utilizar nomes biológicos 
qualitativos, macroscópicos. A 
entropia define uma classe ou 
categoria de mudanças qualitati-
vas em objetos, como a classe de 
relógios de Polanyi, e portanto 
requer o uso de conceitos exter-
nos universais que são irredutí-
veis a instâncias particulares das 
classes, ou a analise físico-quí-
mica. Falando da definição e da 
linguagem Weaver observa:

“Deve-se destacar, primeiro, 
que a linguagem da definição 
é inevitavelmente a lingua-
gem da generalidade, porque 
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somente o generalizável é de-
finível. Indivíduos podem ser 
descritos mas não definidos; 
por exemplo, pode-se definir 
o ser humano, mas só se pode 
descrever Abrão Lincoln” (39).

Semelhantemente, a Lei da En-
tropia define uma classe de mu-
danças gerais, qualitativas, entre 
um sistema e suas “condições de 
contorno”. Devido ao fato de não 
ser redutível a meras considera-
ções cinéticas, ou delas deriva-
das, o conceito e os termos a ela 
referentes devem situar-se exter-
namente ao sistema ou classe em 
questão para defini-lo, de forma 
semelhante à validação de um 
sistema matemático completo 
não trivial. 

Da mesma forma como a pro-
posição de Tykodi mencionada 
anteriormente aplica-se não só 
a experimentos termodinâmi-
cos mas à ciência em geral, tam-
bém o vínculo com a linguagem 
aplica-se à ciência em geral. A 
ciência como uma tentativa in-
teligível, propositada, depende 
da linguagem. Ou, como conclui 
William Urban Marshall:

“Faz parte de minha tese ge-
ral que todo o significado é es-
sencialmente linguístico, e que, 
embora a ciência, no interesse 
de notação e de manipulação 
mais puras, possa ultrapassar os 
limites da linguagem, seus sím-
bolos não-linguísticos devem 
novamente ser traduzidos para 
a linguagem natural para possi-
bilitar sua inteligibilidade” (40).� 

A linguagem prevê uma mol-
dura que define e valida a ciência. 
Parafraseando Weaver, a comu-
nidade empírica da ciência não 
avaliza nada sem a comunidade 

metafísica da linguagem (41, 42) 
(Ver Apêndice B para discussão 
mais ampla).

Se o “Teorema de Goedel para 
a ciência” de Weisskopf for ver-
dadeiro, a ciência sendo validada 
em termos das “ações e interesses 
mais amplos” da cultura ambien-
te, então ela é claramente depen-
dente da validade da linguagem 
que exprime aquelas ações e in-
teresses. Ainda mais, essa depen-
dência é verdadeira para todo 
o conhecimento humano, ou 
como destaca Oller: 

“O discurso natural logica-
mente ultrapassa a complexi-
dade de qualquer conhecimento 
nele expresso. Qualquer conhe-
cimento que possa ser expresso 
deve ser menos abstrato e me-
nos complexo do que a lingua-
gem na qual ele se expresse” (43).

Entretanto, se o propósito das 
palavras é lidar com outras coisas 
que não palavras, como afirmou 
Bertrand Russel (44), surge então a 
questão referente a como podem 
as palavras ser usadas para expli-
car palavras. Ou, em outras pala-
vras, o que valida a linguagem? 
Não podemos definir uma pala-
vra em termos de si mesma, mas 
necessitamos de algo “externo” 
à palavra em questão para esta-
belecer condições de contorno 
em torno dela, dando-lhe assim 
significado e tornando-a com-
preensível: 

“Os limites da definição são 
assim as fronteiras entre as coi-
sas e as não coisas” (45).

Todavia podemos definir pa-
lavras em termos de outras pala-
vras somente enquanto não nos 
tornarmos tautológicos; oca-

sionalmente podemos começar 
a nos repetir. Por isso Weaver 
refere-se à linguagem como um 
sistema fechado e observa:

“Se jamais podemos ser bem 
sucedidos para (finalmente) 
romper o círculo vicioso da defi-
nição, não será verdade que to-
das as definições convencionais 
nada mais são do que rememo-
rações do que, de certa forma, já 
possuímos? A coisa de que nun-
ca tínhamos ouvido falar nos é 
definida pelas coisas que conhe-
cemos; reunindo essas últimas, 
descobrimos ou desenterramos 
o conceito que estava imanente 
naquela primeira. ... Descobrir 
o significado do definiendum é 
descobrir o que emerge natural-
mente se nossos conceitos atu-
ais forem reunidos em relação 
adequada. ... Tais conclusões 
levam-nos aos portais de uma 
decisão significativa:

A definição última, como 
afirmou Aristóteles, é uma 
questão de intuição. De algu-
ma maneira, a concepção pri-
mordial reside em nós; a partir 
disto prosseguimos, como já 
observado, por analogia, ou 
o processo de descobrir seme-
lhança entre coisas” (46).

O evolucionista materialista, 
entretanto, tenta romper esse 
círculo definindo o sistema mais 
rico da linguagem em termos do 
sistema mais pobre da ciência, 
ou definindo a linguagem huma-
na em termos da comunicação 
animal. Ele sente-se compelido 
a romper o “véu” da linguagem 
para “atingir” a realidade, e não 
percebe que é a linguagem que 
em última análise modela a rea-
lidade material (47).
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A razão para isso parece repou-
sar na natureza da linguagem. 
Todas as formas têm inclinações, 
como disse Tomás de Aquino, e 
a linguagem constitui um com-
plexo sistema de formas mentais, 
sendo portanto tendencioso, isto 
é, apresenta qualidade filosófica, 
plena de propósito: 

“... a linguagem intende ser 
sermônica. Devido à sua na-
tureza e à sua intimidade com 
nossos sentimentos, ela está 
sempre pregando” (48).

Entretanto, o desejo do ma-
terialista de banir a qualidade 
filosófica e reduzir toda a lin-
guagem a termos positivos, pu-
ramente neutros, somente seria 
possível com uma linguagem 
destituída de formas, isto é, algo 
que não mais seria linguagem. 
Sem a forma linguística, um sis-
tema mental fica desordenado, 
da mesma maneira como um 
sistema material:

“A razão reside em uma das 
limitações impostas ao ho-
mem: a expressão sem forma 
está sempre tendendo para a 
ignorância” (49).

A paixão do materialista por 
uma linguagem filosoficamente 
neutra, auto-validante, é irracio-
nal e conduz à ignorância. Não 
é nada surpreendente descobrir 
que o materialista não tem expli-
cação para a origem da lingua-
gem (50), nem garantia alguma de 
que a linguagem corresponda a 
qualquer coisa na realidade ma-
terial, ou que ela carregue qual-
quer conhecimento ou verdade. 
Em resumo, o materialista não 
tem certeza de que sabe o que 
está falando. Seu ataque à vali-
dade da linguagem mina a vali-

dade de todo pensamento sub-
sequente, incluindo a ciência e a 
matemática.

A única explanação satisfatória 
é reconhecer que a linguagem, 
da mesma maneira como a Lógi-
ca, não é auto-validante, mas re-
quer uma causa mais complexa 
externa a ela. Isso exige o reco-
nhecimento de que a linguagem 
em última análise não foi nem 
criada nem evoluída, mas foi 
dada e recebida de Deus, a cuja 
imagem foi formado o homem, 
e está sempre apontando para o 
Supremo Linguista, Aquele que 
criou e mantém todas as coisas 
pela Sua Palavra.

Conclusão

Aquilo que há de comum entre 
o Teorema de Goedel e as outras 
proposições, inclusive a Lei da 
Entropia, indica um princípio 
geral de limitação e contingên-
cia do pensamento humano. As 
operações ordenadas da mente 
humana, da mesma forma que 
o ordenamento encontrado na 
natureza, não são “auto-validan-
tes”, pelo contrário, são depen-
dentes de alguma agência exter-
na mais altamente ordenada e 
poderosa do que o ser humano. 
Somente em termos de tal agên-
cia podem ser explicadas as “con-
dições de contorno” que definem 
e delimitam a mente e o mundo 
material. 

No que diz respeito à ciência, 
o evolucionista materialista ten-
ta explicar o Universo todo em 
termos dele mesmo, isto é, por 
interações puramente físicas e 
químicas. Essa abordagem não 
somente falha em explicar muito 
da realidade (a morfologia, por 
exemplo), como também, de for-

ma mais importante, tal reducio-
nismo é tautológico, e nesse sen-
tido, irracional. Como colocou 
sucintamente J. B. S. Haldane: 

“Se meus processos mentais 
são determinados pelo movi-
mento dos átomos em meu cé-
rebro, não tenho razão alguma 
para supor que minhas crenças 
são verdadeiras. ... e portanto 
não tenho razão alguma para 
supor que meu cérebro seja 
composto de átomos” (51).

Essa irracionalidade realmente 
constitui uma ameaça à ciência 
moderna, pois ela retira da ci-
ência o fundamento metafísico 
necessária à sua validação (52, 53).

A posição do evolucionista te-
ísta também é insustentável. Em-
bora baseando-se em Deus como 
a explicação última das origens, 
tenta ele validar a explanação 
mais ampla e poderosa das Escri-
turas em termos da mais estreita, 
apresentada pela assim chamada 
Ciência. Realmente isso consti-
tui uma tentativa de avaliar e re-
-interpretar o conceito tradicio-
nal das origens em termos de um 
esquema secular de pensamento 
puramente humano, produto de 
homens devotados a um ideal 
anti-Deus. Essa posição é tão ir-
racional quanto a do ateísta, com 
a falha adicional de tender a pro-
mover as crenças deste último, 
embora alegando a crença nas 
Escrituras. 

A perspectiva criacionista, por 
outro lado, é plenamente ra-
cional precisamente porque re-
pousa em última análise sobre 
proposições validantes externas 
à ciência, a saber, na revelação 
divina. Ela é, portanto, tanto 
logicamente como teologica-
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mente, consistente. Isso permi-
te ao criacionista determinar a 
consistência ou o significado da 
ciência, e descobrir outras pro-
priedades que não podem ser 
determinadas estritamente cien-
tificamente, como por exemplo 
o problema das origens. O cria-
cionista reconhece que a ciência 
é essencialmente incompleta e 
deve estar baseada em algo mais 
profundo. Consequentemente, o 
criacionismo constitui um qua-
dro de referência preferível para 
a condução da ciência. 

De forma mais geral, são tam-
bém tautológicos todos os siste-
mas de pensamento fechados, isto 
é, todos aqueles que recusam re-
conhecer as limitações inerentes 
ao ser humano e a sua dependên-
cia, juntamente com a do mundo 
material, de um agente externo 
superior. Tentativas de encontrar 
explanações “auto-validantes” 
para propriedades fundamentais 
da natureza humana, tais como a 
linguagem, a razão e a identidade, 
são destinadas ao fracasso. Cons-
tituem exercícios fúteis na medi-
da em que a mente humana cada 

vez mais se introverte, sofrendo 
uma espécie de entropia mental, 
degradando-se no sentido da des-
tituição da forma, e da ignorância 
e da irracionalidade. 

O assunto das origens não 
constitui uma questão de neu-
tralidade ou indiferença, porque 
o homem não é um ser neutro 
ou indiferente. O ser humano 
assume decisões que afetam pro-
fundamente sua vida. C. S. Lewis 
acertadamente observou que 
o homem tende a adorar o que 
quer que seja considerado eterno 
e auto-existente (54). Se a natureza 
é eterna e auto-existente, então 
deverá ser adorada. Se a nature-
za exigir um Criador, então Ele 
deverá ser adorado. Os conceitos 
relativos às origens são portanto 
inerentemente religiosos, pois 
ajudam a determinar o objeto de 
adoração do homem. Ou se é a 
favor do Cristo da criação, ou se 
é mais definidamente inimigo de 
Cristo. As consequências da de-
cisão são irreversivelmente per-
manentes. Não há meio termo. 

Somente se pode atingir uma 
visão satisfatória e realista da 

vida e do mundo natural pelo 
reconhecimento dos limites do 
ser humano, e portanto de sua 
dependência necessária de algo 
maior do que ele mesmo. Isso 
implica, entre outras coisas, a 
admissão de que o mundo é pla-
nejado, propositado, projetado, e 
portanto deve ter um Planejador, 
um Propositor, um Projetista. É 
plenamente razoável esperar que 
esse mesmo Criador tenha Se 
revelado ao ser humano, o que 
para o Cristão envolve o reco-
nhecimento da Palavra, ou Lo-
gos, Que no princípio criou e for-
mou todas as coisas. Somente Ele 
é auto-existente, auto-definido, e 
sem limites (55), a “Forma das for-
mas”. Ele é a fonte da “interven-
ção profundamente informativa” 
que constitui a própria natureza 
das coisas. O retorno a tal fé sig-
nifica o retorno a um ponto de 
vista teísta e teocêntrico tanto na 
ciência quanto na cultura em ge-
ral. Se amplamente adotado, pro-
duziria o mais profundo impacto 
no futuro da sociedade ocidental. 
É missão do criacionista dirigir o 
caminho nessa direção. 

Apêndice A
Estatística e Termodinâmica

Richard Weaver observou certa vez que às 
vezes pessoas externas a uma disciplina são 
necessárias para resolver seus problemas in-
ternos. Escreveu ele: 

“Requer-nos um grau de humildade não usu-
al enxergarmos que a solução de nossos pro-
blemas pode ter de vir de alguém estranho a 
nós, talvez de alguém muito simples cuja van-
tagem seja a de poder ver a questão em am-
plas pinceladas” (56).

Talvez tal indivíduo traga “os mais amplos 
interesses e ações” para considerar o assunto, 

emprestando a terminologia de Weisskopf. 
Um exemplo disso é o recente trabalho do ad-
vogado Norman Mac Beth na área da Biologia, 
e sua avaliação da “Teoria Sintética Moderna” 
que foi uma tentativa de síntese do Darwinis-
mo clássico com o Neo-Darwinismo. De forma 
semelhante, o economista Nicolas Georgescu-
-Roegen apresentou uma avaliação crítica da 
síntese da Termodinâmica Clássica com a Ter-
modinâmica Estatística (57). Do mesmo modo 
como os criacionistas usaram o trabalho de 
Norman Mac Beth, poderão também se benefi-
ciar do trabalho de Georgescu-Roegen. 
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Em sua análise, Georgescu-Roegen destaca 
que Ludwig Boltzman, um dos principais arqui-
tetos da Mecânica Estatística, ou Teoria Cinéti-
ca dos Gases, acreditava em ciclos eternos do 
Universo. Essa crença não o permitiu aceitar a 
implicação da Termodinâmica Clássica de que 
o Universo está se dirigindo para um fim defini-
do. Para obviar o problema, Boltzman advogou 
a abordagem estocástica, crendo que, se fosse 
disponível tempo suficiente, mesmo o impos-
sível aconteceria mais cedo ou mais tarde, in-
clusive a reversão da entropia, que permitiria 
ao Universo refazer seus passos em ciclos in-
términos (58).

Georgescu-Roegen discute os problemas ma-
temáticos e conceituais envolvidos ao colocar 
a Termodinâmica sobre uma base probabilísti-
ca. Isso inclui a consideração dos significados 
de aleatoriedade e ordem, e especialmente 
o que crê ele serem contradições lógicas da 
abordagem estocástica. Ele discute que a Me-
cânica Estatística não apresenta base empírica, 
e que a abordagem clássica é a única legítima. 
Sustenta ele também que a lei da Entropia não 
é redutível a mero movimento molecular, e 
que não há maneira de revogá-la. 

Embora os criacionistas não concordem com 
tudo o que ele diga, seus pontos de vista mos-
tram-se úteis ao se lidar com a Termodinâmica 
e as origens. Como a Creation Research Society 
se dedica à tarefa de “reavaliar a ciência” a par-
tir de uma perspectiva criacionista, isto poderia 
ser objeto de um frutífero exame por parte dos 
criacionistas interessados na Termodinâmica, 
especialmente porque os evolucionistas fre-
quentemente citam as probabilidades infinita-
mente pequenas como argumento a favor de 
ter podido acontecer a evolução por acaso. 

Adicionalmente, deve também ser observa-
do que as teorias da probabilidade e estatística 
constituem idealizações do mundo real, e por-
tanto afastam-se da realidade até certo ponto. 
Um desses afastamentos está no conceito de 
infinitude, que constitui uma conveniência es-
tatística para facilidade de cálculo. Nenhuma 
população ou amostra é literalmente infinita-
mente grande. Os evolucionistas não podem 

apelar para esse conceito mais do que os en-
genheiros para o conceito de uma máquina de 
100% de rendimento percorrendo um ciclo de 
Carnot ideal, ou mesmo um economista para 
as hipóteses ideais da perfeita competição em 
um mercado livre. Todas essas são elaborações 
mentais necessárias para servir de ponto de 
partida na análise do mundo real, mas não de-
vem ser confundidas com ele.

Ainda mais, as probabilidades são válidas 
pela observação empírica, ou como coloca Ge-
orgescu-Roegen:

“Somente a evidência factual pode enriquecer 
com significado físico a probabilidade compu-
tada por uma operação com papel e lápis” (59).

Por exemplo, é sabido que todas as pessoas 
morrerão, embora se desconheça o dia exato 
da sua morte, ou a idade de cada indivíduo em 
particular; não obstante, esse assunto pode ser 
tratado estatisticamente, Ninguém entretan-
to, se justificaria por concluir que, devido ao 
tratamento estocástico, talvez alguém vivesse 
para sempre, ou então que a tendência é re-
versível. Talvez fosse isso o que Dampier tinha 
em mente quando, ao falar de Termodinâmica 
Estocástica, declarou ser ela uma espécie de 
“determinismo estatístico”, embora permaneça 
a incerteza individual (60).

Mesmo a escolha de uma distribuição es-
tatística deve ser feita de uma maneira não-
-probabilística. Somente após a escolha ter 
sido validada poderão ser feitas as proposições 
probabilísticas. As probabilidades resultantes, 
porém, não podem ser usadas para validar (ou 
invalidar) a escolha das distribuições a partir 
das quais elas foram derivadas. As probabili-
dades não são auto-validantes. A forma espe-
cífica de uma função densidade é determinada 
por constantes (parâmetros da lei de distri-
buição). Em outras palavras, o probabilista e o 
estatístico devem aceitar um ordenamento na 
natureza antes que seus cálculos de probabi-
lidade tenham qualquer sentido. A certeza da 
tendência global deve estar estabelecida antes 
que a probabilidade possa ser considerada. Em 
última análise, a desordem e a incerteza são 
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inteligíveis somente dentro do contexto maior 
de ordem e certeza. De outra forma o raciocí-
nio seria em círculo vicioso como bem observa 
Georgescu-Roegen:

“E se aceitarmos o outro ponto de vista pre-
valente de que a Lei da Entropia significa tão 
somente que “tanto maior a entropia, maior a 
probabilidade da ocorrência” - entropia signifi-
cando “probabilidade termodinâmica” - então, 
em vez de uma lei da natureza temos somen-
te uma aplicação tautológica da definição de 
probabilidade” (61).

Conclui ele em seguida:

“... a irreversibilidade do processo entrópico 
não é uma manifestação da probabilidade” (62).

C. S. Lewis também falou desse problema em 
termos da uniformidade da natureza:

“Podemos afirmar que a uniformidade é de 
qualquer modo muito provável? Infelizmente 
não. ... A menos que a natureza seja uniforme, 
nada é provável ou improvável. E claramente 

não pode ser provável a própria hipótese que 
se tem de fazer antes de existir algo como a 
probabilidade” (63).

E ainda acrescenta ele:

“As probabilidades ... inserem-se na moldura 
de uma suposta uniformidade da natureza. ... 
Nenhum estudo de probabilidades inserido em 
dada moldura jamais poderá dizer quão pro-
vavelmente a própria moldura poderá ser vio-
lada” (64).

Qual será então a probabilidade de um even-
to que jamais se soube ter ocorrido, como o de-
créscimo espontâneo na entropia, tendo como 
resultado a vida? No âmbito do cientista, na 
ausência de quaisquer observações em apoio, 
sem se levar em conta a inconsistência com o 
que se conhece a respeito do mundo natural, 
tal probabilidade é literalmente nula (65). Até 
que algum evento desse ocorra realmente, não 
importa quão longa seja a espera, o cálculo de 
probabilidades não nulas é fisicamente desti-
tuído de sentido.

Apêndice B
A não-neutralidade da ciência

Como indicado anteriormente, o cientista de-
pende da linguagem, e a linguagem não é um 
sistema neutro de formas que o positivista pode 
usar para contornar decisões metafísicas. A lin-
guagem é inerentemente teleológica. O cientis-
ta não pode descrever todos os fenômenos sem 
o uso de palavras que impliquem propósito, ou 
que tenham alguma carga emocional. 

Os evolucionistas Baker e Allen confessam 
exatamente isso quando afirmam que oca-
sionalmente “escorregam” e usam expressões 
teleológicas. Por exemplo, uma célula ingere 
glucose “para” aumentar seu suprimento ener-
gético (66). A palavra “para” lhes é lamentável 
porque sugere propósito. Contudo, a natureza 
da linguagem torna impossível evitar comple-
tamente expressões teleológicas.

O conteúdo empírico da ciência também faz 
com que ela dificilmente seja metafisicamente 

neutra. Como indicado acima, a morfologia é a 
incorporação da função que constitui o modo 
para a realização do fim (propósito). A morfolo-
gia somente pode ser explicada em termos de 
um projeto utilitário. Como observa Jaki:

“É essa perspectiva de totalidade (morfológica) 
que revela propósito, e em última análise permi-
te uma referência genuína ao Criador ...” (67).

E Polanyi comenta que tentativas para elimi-
nar o caráter utilitário das funções fisiológicas, 
considerando-as meros eventos que aconte-
cem ser benéficos ao organismo, sem realmen-
te servir propositadamente a esse benefício, 
não se justificam:

“Resta porém o fato de que um processo pode 
ser considerado como uma função biológica 
somente se realmente beneficiar o organismo. 
Isso permanece em sua essência, da mesma 
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GOEDEL E SEU SEGUNDO TEOREMA
(Este Quadro foi inserido na reedição deste número da Folha Criacionista) 

O Teorema da Incompletude 
de Gödel prova definitivamen-
te que a Ciência não pode ja-
mais preencher suas próprias 
lacunas.

Nós não temos escolha a não 
ser procurar fora da Ciência 
por respostas finais.

A Incompletude do Universo 
não é a prova que Deus existe. Mas… É a prova 
de que, para se construir um modelo racional e 

científico do Universo, a crença 
em Deus não é somente 100% 
lógica… ela é necessária.

... Assim, fé e Ciência não são 
inimigas, mas aliadas. 

... Em nenhuma época na 
história da humanidade a fé 
em Deus tem sido mais razo-
ável, mais lógica ou mais am-

plamente apoiada pela Ciência e pela Mate-
mática.

“A Matemática é a linguagem pela qual Deus escreveu o Universo”

Galileu

... “Sem Matemática nós não podemos 
penetrar profundamente na Filosofia.

Sem Filosofia nós não podemos pene-
trar profundamente na Matemática.

Sem ambas nós não podemos pe-
netrar profundamente em nada.”

Leibniz
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