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A IMPORTÂNCIA 
DA FILOSOFIA NO 
DEBATE SOBRE AS 

ORIGENS
Introdução

A avaliação e a interpretação 
corretas dos dados empíri-

cos têm desempenhado um im-
portante papel no problema das 
origens últimas. Repetidamente 
os criacionistas têm censurado 
os evolucionistas em suas in-
terpretações físicas, biológicas e 
geológicas. Entretanto, deveria 
ficar igualmente claro que, em 
qualquer discussão das origens 
últimas está envolvido algo mais 
além dos dados das Ciências Na-
turais. Por exemplo, questões 
relacionadas com a natureza ou 
definição da Ciência claramente 
não são objeto de dados científi-
cos e não podem ser respondidas 
"cientificamente". Elas são, pelo 
contrário, questões mais de Fi-
losofia. Embora os criacionistas 
tenham tratado de alguns dos as-
pectos filosóficos envolvidos no 
debate sobre as origens últimas, 
há ainda muito espaço para uma 
abordagem mais rigorosa e con-
sistente. Assim, é objetivo deste 
artigo mostrar a relevância da 
consideração de algumas ques-
tões filosóficas básicas, especial-
mente no exame (1) dos pontos 
de vista epistemológicos e onto-
lógicos que, sob alguns aspectos, 
prenunciaram o surgimento do 
moderno Evolucionismo; (2) do 

problema da linguagem e das 
proposições universais com rela-
ção à Ciência; (3) da relação da 
Ciência com os estudos sobre as 
origens.

O problema 
epistemológico/ontológico

Um dos principais assuntos 
subjacentes à questão das ori-
gens é o problema da Episte-
mologia, a Teoria do Conheci-
mento. Ele se torna importante 
porque o Evolucionismo hoje se 
apoia em um conjunto de hipó-
teses que ganhou aceitação no 
século desenove, após terem sido 
articuladas e promovidas filoso-
ficamente nos séculos anteriores. 
O Evolucionismo é a expressão 
terminal de uma longa tendência 
histórica.

Essa tendência se inicia filosofi-
camente com aquilo que Molnar 
chama de "O problema de Deus". 
Historicamente tem havido três 
posições possíveis com relação à 
existência de Deus e seu relacio-
namento com o homem. A po-
sição cristã tradicional sustenta 
que Deus é tanto pessoal quanto 
transcendente, um Deus acessí-
vel, solícito.

As duas principais posições 
opostas incluem os pontos de 
vista de que
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(A) Deus existe, mas está tão dis-
tante ou remoto que se torna 
inacessível. (Este ponto de 
vista pode levar finalmente 
ao Agnosticismo ou ao Ate-
ísmo: Deus é tão inacessível 
que chega a ser indistinguível 
do não-existente)

(B) Deus existe, e é indistinguí-
vel do homem (e finalmente 
da natureza). 

Na posição (A) faz-se a tenta-
tiva de remover a distância ou 
o afastamento entre o homem 
e o Deus "inacessível" mediante 
um processo de crescimento no 
qual o homem se torna um com 
Deus. Na posição (B) supõe-se 
que o homem participa da subs-
tância divina, ou pelo menos que 
originalmente tenha participa-
do, mas que, em consequência 
da Criação, tenha se alienado de 
Deus e de seu próprio verdadei-
ro ego. Visualiza-se também um 
processo no qual essa alienação é 
sobrepujada e o homem se torna 
a unir com Deus ou com a divin-
dade. (1)

Essas duas posições têm pro-
fundas implicações para o 
problema de como o homem 
adquire o conhecimento (Epis-
temologia) que resulta das con-
dições da existência ou do ser 
do próprio homem (Ontologia). 
As posições (A) e (B) sustentam 
que, desde que o homem é uma 
criatura separada, distinta, ele é 
também um ser limitado, e como 
tal incapaz de adquirir o verda-
deiro conhecimento. Em outras 
palavras, o homem é suposto 
ser ontologicamente defeituoso 
e imperfeito em virtude de ser 
uma criatura finita (por defini-
ção). Molnar observa que esse 
ponto de vista "assevera que não 

há maneira válida para a criatu-
ra apreender o mundo, e que é 
necessário um crescimento no 
existir, uma ascensão a partir da 
condição de criatura, para se ob-
ter um conhecimento real". (2) No 
fim da Idade Média acreditava-
-se que esse problema seria solu-
cionável mediante a procura da 
união de "todos em tudo", espe-
cialmente do homem em Deus. 
Meister Eckhart, por exemplo, 
mantinha que, desde que Deus 
é tudo, o homem é nada; é um 
vácuo sem essência, uma não-
-entidade. (3) O homem deveria, 
portanto, renunciar ao seu esta-
do de separação, à sua condição 
de criatura, e tornar-se Deus. 
Esse crescimento no existir, ou 
movimento ascensional em di-
reção a um nível mais elevado 
de existência, para a obtenção 
de conhecimento verdadeiro, 
Molnar chama de "promoção 
ontológica". (4) Desta maneira a 
Epistemologia tornou-se ligada 
à Ontologia, e dela dependente. 
Outros que promoveram pon-
tos de vista semelhantes incluem 
Joachim de Fiore (Século XII), 
Guilherme de Ockham (Século 
XIV), Giordano Bruno (Século 
XVII), e Caspar Schwenckfeld 
(Século XVII). Incluem-se den-
tre os filósofos modernos que 
mantiveram e secularizaram 
alguns desses pontos de vista, 
Kant, Schelling e Hegel, os filó-
sofos germânicos de Naturphilo-
sophie (“Filosofia Natural”) dos 
séculos XVIII e XIX. (5)

 Esse ataque à condição de 
criatura, aos limites e ao estado 
de separação, logicamente leva à 
fusão do sujeito conhecedor com 
o objeto conhecido, na tentati-
va de união total. Se o homem 
deve renunciar a sua caracterís-

tica distintiva, se ele não mais 
puder permanecer como um ser 
separado, então na área da Epis-
temologia ele não pode reter a 
distinção entre si mesmo (o su-
jeito) e a coisa que ele estuda (o 
objeto). A abolição dessa distin-
ção implica a fusão do sujeito e 
do objeto na Teoria do Conhe-
cimento. Também as operações 
mentais de tal Epistemologia 
têm lugar na mente do sujeito no 
sentido que ele crê que seus con-
ceitos são agentes que modelam 
o mundo real, e assim o mundo 
real deve estar no interior do su-
jeito. O mundo extra-mental é 
visto como "fantasmático", isto é, 
como não possuindo existência 
plena. (6) O sujeito deseja absor-
ver o mundo extra-mental para 
conciliar as coisas de dentro e de 
fora.(7) Ele vê, de fato, essa fusão 
ou coalescência de sujeito e ob-
jeto como a fonte do verdadei-
ro conhecimento.(8) O objetivo 
dessa Epistemologia subjetivista 
é introduzir no sujeito o mundo 
"extra-mental" ou material, ou 
reduzir a sua realidade de tal for-
ma que ele possa fundir-se com 
o sujeito, podendo então ele fi-
nalmente estudar a si mesmo.(9) 
O caminho em direção à reunião 
total requer uma alteração onto-
lógica:

 A ampliação de seu "co-
nhecimento verdadeiro" sig-
nifica um aumento geral de 
conhecimento da humanidade 
e da maturidade do mundo; 
ela também modifica radical-
mente o relacionamento en-
tre o mundo objeto e a mente 
perceptiva; ela provoca uma 
alteração absoluta, uma trans-
mutação na moralidade do ser 
humano, nas suas forças inte-



2º semestre/1991 Folha Criacionista nº 45 7

Sociedade Criacionista Brasileira

lectuais e em seu discernimen-
to político; ela provoca uma 
alteração de existência. (10)

 Essa "maturidade", portanto, 
é um remanescente do desejo do 
alquimista (ou pelo menos lhe é 
análoga) de vencer as limitações 
humanas, por exemplo pela ace-
leração de certos processos natu-
rais para a transformação de me-
tal comum em ouro, e a matéria 
em espírito. (11) Em termos da 
Filosofia moderna, entretanto, 
pensa-se que o processo de ma-
turação ocorre no decorrer do 
tempo histórico em certas fases 
ou estágios, cada um deles me-
dindo uma fase de crescimento 
da mente. Em outras palavras, 
supõe-se que as fases históricas 
correspondem a formas mais 
elevadas de inteligência. (12) É 
nesse sentido que o processo de 
maturação é concebido também 
como uma conquista de limites:

 Contudo, a Filosofia moder-
na é capaz de apoiar a noção 
de que o conhecimento, e com 
ele a existência, cresce pela li-
bertação das limitações huma-
nas e a progressiva emergência 
de um melhor intelecto encrus-
tado em melhores formas mo-
rais e históricas. (13)

A isso acrescenta Molnar:

Essa noção não somente dei-
xa de ser combatida pela Ciên-
cia moderna, mas passa a ser 
promovida pelas teorias evolu-
cionistas no âmbito da Biolo-
gia e da Moral. (14)

Que este ponto de vista recebe 
o apoio de uma "concepção cien-
tífica voltada à ideia da evolução 
histórica" e vice-versa, é eviden-
ciado pela popularidade de escri-

tos tais como os de Teilhard de 
Chardin.(15) O processo de matu-
ração na realidade é um processo 
no qual o homem supostamente 
evolui (é transmutado como na 
Alquimia) da condição de cria-
tura para a divindade. (16)

Se o mundo, então, amadu-
rece continuamente através da 
história em direção a novas al-
turas ontológicas, ele deve es-
tar em um estado de mudança 
contínua; nada jamais é, tudo 
meramente se torna no caminho 
da verdadeira existência e do 
conhecimento. Essa abordagem 
subjetivista do conhecimento é 
assim considerada dinâmica, re-
jeitando o conceito aristotélico 
do conhecimento in aeternum, 
que é estático. (17) Tudo se focali-
za, naturalmente, no processo de 
se tornar, e de mudar.

Essa ênfase no fluxo pode 
levar à rejeição da noção de 
"conceitos", porque eles repre-
sentam uma "parada e uma per-
manência" em um mundo que 
está sempre em mudança.(18) 
Os conceitos devem distorcer a 
realidade porque são estáticos, 
não evoluem. É preferível, ou 
necessário, ao contrário, enten-
der as coisas diretamente, sem 
qualquer forma de mediação 
intelectual ou outra qualquer. 
Nicolau de Cusa, por exemplo, 
advogou em sua obra "Da dou-
ta ignorância" uma maneira de 
"contemplar sem apreender", 
isto é, adquirir o conhecimento 
direto sem apreensão intelectu-
al, sem "conceitos".(19) Meister 
Eckhart fala de conhecer a Deus 
diretamente, sem mediação.(20) 
Isso leva finalmente à rejeição 
de um Deus pessoal, encarnado 
e antropomórfico.(21) Tal concei-

to de Deus implica uma forma 
de mediação entre o homem e 
o Pai eterno. Desejando fundir-
-se com toda a realidade, os que 
aderem ao subjetivismo têm 
procurado apreender a Deus di-
retamente, sem mediação. Tal 
Deus é objetável porque seria 
o garantidor da realidade do 
mundo extra-mental e, portan-
to, da própria distinção, da for-
ma da criatura, e da limitação, e 
portanto da necessidade de me-
diação que o subjetivista deseja 
eliminar.

Por causa desse desejo de 
união total, ou fusão, o subjeti-
vista deve rejeitar o conceito da 
Criação bíblica porquê

"A Criação implica distin-
ção entre Deus e as criaturas, e 
consequentemente um relacio-
namento que não se coaduna 
com a fusão". (22)

Ele exige a abolição das distin-
ções. Essa posição leva os mo-
dernos pensadores subjetivis-
tas/evolucionistas a abandonar 
qualquer sentido de diferença 
entre o que é artificial e o que é 
natural; o que quer que ocorra 
em sua própria mente é natu-
ral. Ao apresentar métodos de 
ensino sobre as origens últimas, 
Moore aponta para o problema 
da maneira seguinte:

De fato, uma coisa ou evento 
"natural" diferencia-se de um 
conceito plausível ou concebí-
vel. Evidentemente muitos es-
tudiosos e outras pessoas que 
adotaram a atitude de que 
tudo é possível, consideram 
que se uma ideia afinal é con-
cebível, então de certo modo 
ela será natural. Não obstan-
te, a ideia concebível bem pode 
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envolver um objeto ou evento 
que não ocorra naturalmente, 
que não seja real. (23)

Historicamente, ocorreu um 
deslocamento de ênfase, par-
tindo de Deus se manifestando 
na natureza e chegando ao con-
ceito do Deus-Natureza. "Os 
místicos seguidores de Eckhart 
prepararam o caminho para o 
homem se identificar com Deus; 
os seguidores de Ockham não 
tiveram dificuldades de identifi-
car o homem com a natureza." 
Daí em diante Deus foi enca-
rado como um mecanismo da 
natureza e não mais um Deus 
Pessoal, Transcendente. (24) Em 
outras palavras, o subjetivista 
é um nominalista que acredita 
que a mente do indivíduo cria o 
mundo. Como destaca Molnar, a 
função da razão não era mais de-
terminar que as coisas e o pensa-
mento se adaptassem entre si de 
forma confiável, mas sim "trans-
formar o mundo no processo de 
sua compreensão." (25)

O objetivo é desenvolver o 
intelecto absoluto que corres-
ponderá à existência absoluta. 
O subjetivista progride em sua 
própria atividade mental, no 
processo do saber, mas não nas 
coisas que se conhecem, porque 
na análise final, para ele, o mun-
do extra-mental não é real. Ele 
assim abole a distinção entre o 
artificial e o natural: tudo que ele 
pensar torna-se natural.

A compreensão desses pontos 
de vista filosóficos, como rapi-
damente resumidos acima, ajuda 
a compreender o Evolucionismo 
de nossos dias, naquilo em que ele 
incorpora alguns elementos-cha-
ve daqueles pontos de vista. Esses 
elementos incluem, portanto: 

(1) a rejeição da distinção ou do 
estado de separação, resul-
tando no desejo da fusão; 

(2) um processo de maturação 
para se tornar um ser mais 
elevado, a partir da condição 
de criatura em direção à di-
vindade; 

(3) o ponto de vista de que o 
mundo está em fluxo cons-
tante; e

(4) a não aceitação de conceitos 
de mediação, com a mudan-
ça concomitante na função 
da razão.

Molnar resume corretamente 
esse dilema epistemológico/on-
tológico observando que "todo 
o debate gira em torno de se a 
condição de criatura é uma fa-
lha, uma imperfeição, um não-
-ser, ou uma limitação, embo-
ra em sua limitação algo pleno, 
uma essência". (26) Porém, a pró-
pria noção de "essência" nos leva 
a uma outra questão importante, 
uma posição filosófica relaciona-
da com as origens.

O problema das 
proposições universais, 
linguagens e essências

O Evolucionismo/subjetivista/
nominalista sustenta que as pro-
posições universais (generaliza-
ções) constituem meras constru-
ções mentais convenientes, que, 
porém, não descrevem realidade 
alguma. Esse ponto de vista en-
volve a ciência de que existem 
tão somente proposições parti-
culares ou individuais, e não um 
sistema interconectado ou uma 
estruturação interna das coisas 
(natureza ou essência). Ramm, 
sem contrariar Molnar, observa 
que essa mudança para uma Filo-
sofia nominalista ocorreu duran-

te a Renascença e o Iluminismo, 
e "fez muito para se desemba-
raçar da ideia de um Universo 
estrutural, incluindo a doutrina 
bíblica de um Deus que é o Se-
nhor da Criação, da história, da 
moralidade e da redenção." (27)

Francis Schaeffer reafirma a 
importância das proposições uni-
versais porque elas dão sentido às 
particulares: ... ao aprendermos 
estamos constantemente nos mo-
vendo do particular para o uni-
versal. “ ... Isto não é tão somente 
algo linguístico, mas é a maneira 
pela qual conhecemos".(28) Se a 
natureza (o mundo material) se 
tornar autônoma, ela devorará a 
graça (o mundo espiritual), diz 
ele, e então as proposições uni-
versais tornar-se-ão perdidas e 
a vida, tanto no âmbito da Mo-
ral quanto no da Epistemologia, 
tornar-se-á sem significado. (29) 
Porém Schaeffer destaca que a 
perda das proposições universais, 
isto é, a negação de sua existên-
cia objetiva, envolve finalmente 
a perda da capacidade de discri-
minar entre "realidade e fantasia"; 
sem elas o homem não tem con-
dição de distinguir o que está em 
sua cabeça do que está no mundo 
exterior. (30)

Existe também uma conexão 
entre a realidade das proposições 
universais e o significado das pa-
lavras. Com o surgimento do 
Nominalismo, argumenta Wea-
ver, as palavras não mais foram 
pensadas como correspondendo 
à realidade objetiva, e assim não 
pareceu grande perda ter liber-
dade com elas. Em decorrência, 
enfraqueceu a fé na linguagem 
como meio de se atingir a ver-
dade. (31) Esse enfraquecimento é 
promovido especialmente pelos 
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semânticos que aceitam a exis-
tência de uma ligação darwinista 
e tentam explicar a linguagem 
em termos comportamentais. 
Weaver, comentando um livro 
deste tipo escrito por Charles 
Morris observa que

Fala-se da linguagem como se 
ela fosse um curioso desenvol-
vimento sensorial que capacita 
um organismo a levar em conta 
objetos não presentes percepti-
vamente. A determinação do 
cientista em ver toda a realida-
de como processo aparece mais 
tarde na mesma obra quando 
Morris desmorona a noção de 
"significado", fazendo-a pura-
mente uma função dos relacio-
namentos. Isto quer dizer que 
nada é, intrinsicamente, mas 
cada coisa é, em termos do pro-
cesso como um todo. Segue-se 
a amplificação significativa de 
que os conceitos não são enti-
dades, mas sim processos seleti-
vos "nos quais o organismo ob-
tém indicações quanto a como 
agir com referência ao mundo 
para satisfazer as necessidades 
ou interesses". (32)

Comportamentalismo, Fun-
cionalismo ou Relacionalismo 
são enfatizados nesse ponto de 
vista evolucionista, com a ex-
clusão de qualquer natureza, 
substância ou essência inerentes. 
Destruir a noção do significado 
das palavras, de tal forma que 
elas sejam consideradas como 
sendo meramente função do 
contexto, é algo que não se dife-
rencia do ponto de vista de que 
os organismos desenvolveram-
-se meramente de conformida-
de com o seu ambiente. É este 
um ponto de vista inteiramente 
darwinista. (interessantemente, 

Schaeffer cita um livro de Kor-
zybski e Bourland sobre Semân-
tica Geral, no qual nunca se per-
mitiu usar o verbo "ser". (33)

Certamente os evolucionistas 
não têm sido rigorosos ou cuida-
dosos com o significado de pa-
lavras e definições. As palavras 
não podem captar o fluxo que é 
a realidade concebida pelos evo-
lucionistas/nominalistas/sub-
jetivistas. Garrett Hardin, por 
exemplo, resume sucintamente 
esse ponto de vista:

É a linguagem que nos ilude. 
Nossa linguagem produz deu-
ses: ela é admiravelmente ade-
quada para tratar de substân-
cias e pessoas, mas parcamente 
adaptada para tratar de pro-
cessos, que ela constantemente 
tende a degradar em coisas ou 
seres. Talvez nenhuma capaci-
dade isolada seja tão caracte-
rística do verdadeiro cientista 
quanto a capacidade de pensar 
em termos de processos, a des-
peito da linguagem. (34)

Moore tem bem documentado 
o resultado dessa atitude para 
com a linguagem em relação ao 
uso que os evolucionistas fazem 
de palavras e definições no deba-
te sobre as origens. Ele destaca o 
uso descuidado de palavras tais 
como "história", "ciência", "hi-
pótese", "cosmologia", "medida" 
e especialmente "evolução", co-
brindo uma ampla variedade de 
significados. (35)

Como se manifesta essa atitu-
de nas Ciências Naturais? Certa-
mente se não se pode acreditar 
na realidade das proposições 
universais, ou na capacidade da 
linguagem expressar com pre-
cisão o conhecimento, segue-se 

então que "gêneros" e "espécies" 
são meramente invenções con-
venientes, que não nomeiam 
realidade alguma. Esse, porém, 
não era o ponto de vista de Li-
neu, cuja nomenclatura Wight-
man diz que "exige a ‘realidade’ 
tanto do gênero quanto da espé-
cie". (36) 

A falta de continuação dessa 
separação constitui um sinal de 
retrocesso para Wightman:

Talvez seja significativo que, 
com nosso crescente ceticismo 
com relação à existência de 
"espécies" rígidas, deixando 
somente os gêneros, estejamos 
aceitando cada vez mais os 
trinômios - talvez o primeiro 
passo retrógrado em direção à 
fase descritiva da qual nos sal-
vou. ... Portanto foi a definição 
de gênero e espécie que foi o 
mais importante; e aí prestou 
ele à posteridade o assinalado 
serviço de enquadrar cada des-
crição dentro de um plano de-
finido no qual todas as partes 
essenciais foram passadas em 
revista e descritas em uma ter-
minologia admirável pela sua 
concisão e clareza... (37)

Esse reconhecimento da rea-
lidade das proposições univer-
sais na Biologia é novamente 
sugerido quando Wightman, ao 
referir-se a certos criacionistas 
"progressivos" tais como Owen, 
Agassiz e outros, ressalta que a 
sua recusa em reconhecer a mu-
dança progressiva (Macroevolu-
ção) devia-se à sua aceitação das 
"formas platônicas" nas quais, 
como ele a descreve anteriormen-
te, a mudança se restringe "a um 
mero retorno ao status quo". Os 
órgãos homólogos, por exemplo, 
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não eram interpretados como 
surgindo "por alguma sucessão 
histórica, mas somente na mente 
de Deus, de onde provieram atra-
vés de atos separados de Cria-
ção". (38) Greene toca num ponto 
semelhante ao comentar que, sob 
o ponto de vista de Lineu (que 
poderia incluir outros, tais como 
Ray, Tournefort e Cuvier), o "his-
toriador natural" devia, "acima de 
tudo, procurar um método natu-
ral de classificação", um método 
que correspondesse "à configu-
ração na mente do Criador". (39) 
Para esses taxonomistas e biólo-
gos as classificações e as proposi-
ções universais eram "reais", uma 
realidade diretamente relaciona-
da com a sua fé no caráter imutá-
vel de um Criador pessoal.

Foi, porém, Charles Darwin, de 
acordo com Ernst Mayr, quem 
marcou o rompimento com essa 
tradição. Entre as duas princi-
pais mudanças no pensamento 
de Darwin citadas por Mayr es-
tão: (1) o abandono da crença 
nas "essências", e (2) a perda gra-
dual de sua fé cristã.

O oposto da crença nas "essên-
cias" é o conceito de população, 
de acordo com Mayr, e isso foi o 
que Darwin veio a aceitar; Além 
disso, Mayr enfatiza a importân-
cia desses dois pontos de vista 
virem associados:

Que Darwin perdeu sua 
fé nos mesmos anos cruciais 
em que começou a adotar 
o conceito de população (e 
de herança "rígida") é uma 
coincidência sinergística cuja 
importância não deveria ser 
subestimada. (40)

A perda da fé cristã e o aban-
dono das essências não foi mera 

coincidência. Darwin em se-
guida passou a crer, então, que 
somente as diferenças individu-
ais eram reais, e não as espécies 
nem os gêneros. O organismo 
começou a ser visto em termos 
de sua "relação" com o ambiente 
somente; não mais foi pensado 
como tendo uma estrutura in-
terna, uma essência ou nature-
za que o identificasse com o seu 
"tipo" ou "proposição universal".

História semelhante se passou 
com a Física moderna. A mu-
dança dos conceitos clássicos 
para os atuais envolve uma ên-
fase sobre "relações" e "estado do 
observador" como na teoria da 
relatividade, e não mais dá muita 
importância às "essências", como 
escreve Dampier:

A Física clássica supunha 
que observássemos direta-
mente coisas reais. A Teoria 
da Relatividade afirma que 
observamos "relações", e essas 
devem constituir relações entre 
conceitos físicos, que são subje-
tivos". (41)

O Nominalismo e o Subjeti-
vismo tornam-se evidentes em 
seguida quando Dampier sugere 
no mesmo contexto:

As regularidades da Ciência 
podem ser introduzidas nela 
pelo nosso procedimento de ob-
servação ou experimentação.

Novas ideias tornam-se "leis da 
natureza" pela sua assimilação 
ao nosso quadro costumeiro da 
natureza, sendo portanto real-
mente

leis objetivas que brotam do 
aspecto subjetivo do conheci-
mento físico. Assim, o método 
epistemológico nos leva a estu-

dar a natureza do quadro de 
pensamento aceito. (42)

E finalmente o autor conclui 
que

Nestas páginas frequente-
mente encontramos razão 
para sugerir que os conceitos 
da Ciência não são mais do 
que modelos e não realidade. ... 
Nosso modelo científico da na-
tureza é tão bem sucedido que 
ganhamos crescente confiança 
em acreditar que a realidade é 
algo semelhante a ele. Contudo 
ele continua sendo um modelo, 
e um modelo que somente pode 
ser examinado em secções, fei-
tas para acompanhar nossos 
próprios pensamentos (ênfase 
suprida). (43)

A verdade sobre a regularidade 
da Ciência varia com a estrutura 
de pensamento aceita (ou com o 
quadro costumeiro da natureza) 
e nossos conceitos do mundo são 
meramente construções mentais 
convenientes ou bem sucedidas 
na manipulação das coisas, mas 
não são reais, isto é, eles não 
comunicam a verdade ou re-
presentam a realidade. Devido 
a não possuirmos conhecimen-
to exaustivo, essas construções 
podem ser examinadas somente 
em fragmentos, talhados para 
seguir nossas próprias mentes. 
A implicação toda aqui é que 
nós distorcemos a realidade, ou, 
pelo menos, aquilo que pensa-
mos conhecer não é a realida-
de extra-mental, mas somente 
nossos "modelos" próprios dela, 
e daí a preocupação com o estu-
do da "estrutura de pensamento 
aceita". Isso sugere que as leis 
da natureza não são descrições 
da realidade objetiva, mas sim 
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afirmações subjetivas prescritas 
para o mundo, ou a ele impostas.

Sir Karl Popper aparentemente 
louva a "descoberta" de Herácli-
to de que o mundo não é a soma 
de coisas, mas a soma de todos 
os eventos, mudanças ou fatos. 
A essa negação da substância, 
Jaki responde observando que, 
quando a existência das coisas é 
negada, a favor de "fatos" ou "re-
lações", o Universo se torna inin-
teligível, um monte de lixo inte-
lectual. E isso também arruina

a consistência estrita de qual-
quer discurso sobre o cosmos, 
incluindo a Cosmologia, filo-
sófica ou científica. Qualquer 
admirador da alegada exclusi-
vidade dos fatos tem ainda de 
encontrar um caminho lógico 
para definir um processo que 
não é experimentado por algu-
ma coisa (ênfase suprida). (44)

Isaac Newton, por outro lado, 
claramente baseou-se no con-
ceito das essências em sua obra. 
John Greene afirma que

O átomo impenetrável de 
Newton constitui um exemplo 
por excelência de uma estrutu-
ra permanente (essência) que 
participava do mundo de mu-
danças sem ser por elas altera-
do, o átomo simplesmente era 
o que era porque Deus o havia 
planejado de uma certa manei-
ra e pretendia que ele perma-
necesse daquela maneira.(45)

As partículas rígidas, impe-
netráveis, de Newton, davam 
ao mundo físico um sentido de 
coerência e permanência. Como 
descreve Jaki:

Quando a Relatividade tor-
nou sem significado a noção 

do éter como uma essência 
absoluta, todo penetrante, ela 
não desaprovou a doutrina das 
essências... De maneira mais 
importante, embora se possa 
alegar que a superestrutura 
da Ciência newtoniana pos-
sa funcionar sem as essências, 
Newton, o cientista criativo, as 
achou indispensáveis. Pois são 
as essências que asseguram a 
um mundo de mudanças a co-
erência e a permanência neces-
sárias para a sua investigação 
científica e a sua interpretação 
filosófica.

Em vista disso, não parece-
rá obscurantismo extremado 
afirmar que os caminhos tra-
dicionais para Deus repousam 
no reconhecimento da existên-
cia de essências contingentes. 
A contingência delas aponta 
para uma existência não con-
tingente, enquanto que seu 
ser essência indica coerência e 
consistência ilimitadas no Ser 
cuja essência é a própria exis-
tência. (46)

Essências ou substâncias, en-
tão, são epistemologicamente 
necessárias porque suas proprie-
dades de permanência e coerên-
cia dão inteligibilidade ao mun-
do. Sem elas, como seria possível 
aprender? Podemos perguntar, 
como Crátilo de Platão, se to-
das as coisas são mutáveis, como 
algo é conhecível? A posição 
do evolucionista/nominalista/
subjetivista, então, solapa nossa 
capacidade de conhecer; é uma 
posição de anti-conhecimento 
porque focaliza somente o fluxo 
como única "realidade", e porque 
busca a abolição de distinções 
que são necessárias para o co-
nhecimento.

Cada entidade, embora finita, 
tem sua substância, essência ou 
natureza próprias, uma estrutu-
ra interna que contribui para a 
inteligibilidade sua e do mundo. 
E além do mais, "a propriedade 
da inteligência é precisamente 
revelar essa inteligibilidade que 
é inerente às coisas finitas e que 
não é tarefa da razão imprimir 
nelas" (47) A determinação do que 
uma coisa é constitui um dos 
mais importantes aspectos da 
atividade inteligente:

Esta é a função da inteligên-
cia que, como Dom Quixote, 
de fato agitaria a esmo seus 
braços enfrentando alvos não 
existentes se não tivesse peran-
te si um objeto inteligente, um 
ser real, cuja essência fosse con-
fiantemente cognoscível. (48)

Embora seja real o ordena-
mento do mundo extra-mental, 
a mente "deve conformar-se ao 
que existe na ordem para relatar 
a ordem, e o objeto, existente por 
si mesmo, deve constituir o subs-
trato ordenado sobre o qual nos-
sa mente nos informa". (49) Como 
será possível isso sem algum con-
ceito de essência ou substância?

Essa mesma atitude, que solapa 
a crença na validade das lingua-
gens, dos universais e das essên-
cias para transportar a verdade 
ou para consisti-la, devido à sua 
desconfiança em intermediários 
tais como os "conceitos", e ao 
seu nominalismo e subjetivismo, 
exige a abolição da Filosofia e da 
Metafísica como tradicionalmen-
te concebidas. O exemplo óbvio é 
a Escola Historicista, uma forma 
de Positivismo que enfatiza as 
fases ou estágios históricos, cada 
estágio levando a um nível on-
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tológico ou epistemológico mais 
elevado, isto é, o homem "evo-
lui", de alguma maneira, de um 
estado mais baixo para um esta-
do mais elevado de existência. O 
estágio final é o fim do processo 
de "maturação" (frequentemen-
te concebido como uma utopia). 
Nesse último estágio o homem 
não mais precisa da Filosofia ou 
da Metafísica, pois ele possui-
rá o conhecimento absoluto na 
existência absoluta. Comte, por 
exemplo, intuiu três estágios do 
desenvolvimento intelectual hu-
mano: o teológico, o metafísico, 
e finalmente o da ciência positi-
va. Nesse estágio, até a sociedade 
seria estudada da maneira como 
o é a Física, daí ele chamar esse 
estudo de "Física Social" ou So-
ciologia. A ascensão do desenvol-
vimento darwinista contribuiu 
para a ascensão do Positivismo, 
no qual a Ciência moderna apa-
rentemente podia explicar tudo: 
a sociedade, a natureza huma-
na, a história, e até mesmo a 
origem última do Universo e da 
vida. Em conse quência, a Filo-
sofia e a Metafísica dificilmente 
pareceram necessárias. Com a 
ascensão do Evolucionismo mo-
derno, "a esperança de descobrir 
ou conhecer uma realidade por 
detrás do véu da experiência sen-
sorial, diminuia, à medida que o 
prestígio da Ciência (controla-
da pelo Darwinismo e orientada 
positivistamente) aumentava". (50) 
Semelhantemente, falando das 
consequências do Darwinismo, 
observa Russett:

Em sua maior parte a Ciên-
cia deixou de servir como uma 
plataforma para a polêmica, 
ou pelo menos para uma po-
lêmica de natureza metafísica. 

... A abstenção dos cientistas 
(como cientistas) com relação 
às especulações metafísicas 
resulta, em parte, de um sen-
timento compartilhado por 
muitos cientistas, de que a Me-
tafísica é não-existente, ou sem 
significado. (51)

Sob esse ponto de vista, a Ciên-
cia natural é criada como sendo 
a única fonte de conhecimento 
válido, e todo o pensamento hu-
mano é analisado ou criticado 
em termos de uma Ciência posi-
tiva. Mas como destaca Molnar 
falando no contexto da contri-
buição de Kant para a ascensão 
do Positivismo, isso envolve 
uma advertência lógica:

... essa crítica (do pensamento 
humano) está inevitavelmente 
absorvida na Ciência, no mais 
próximo do coração do linguis-
ta ou do pensador positivista, 
uma espécie de Ciência privi-
legiada escolhida por razões 
não científicas. ... Então essa 
Ciência peculiar assume a fun-
ção da Metafísica, e assim por 
diante indefinidamente, por-
que, para julgar suas próprias 
hipóteses uma terceira Ciência 
deve ser formulada, e assim su-
cessivamente.(52)

Os evolucionistas desejam o 
fim da Filosofia (como concebi-
da tradicionalmente), mas per-
mitem que o seu Evolucionismo 
(como uma visão do mundo) 
funcione às ocultas como Meta-
física, apesar de desfilar com o 
garbo de "Ciência Natural". Isso 
lhes permite o proselitismo do 
seu positivismo e do seu mate-
rialismo remanescentes, ao mes-
mo tempo em que continuam a 
gozar o respeito, a autoridade e o 

prestígio corretamente ligados à 
Ciência genuína.

Esse "prestígio da Ciência" é 
de fato um ponto importante. A 
Ciência veio a ser vista explici-
tamente como a única fonte de 
genuíno conhecimento, ou pelo 
menos a única maneira de com-
preender as coisas feitas. Con-
sequentemente, se algo deve se 
tornar "respeitável", terá de ser 
"científico". Essa atitude, com-
binada com o desejo de abolir 
distinções, tornou cada vez mais 
difícil identificar os limites da Ci-
ência, pelo menos na cabeça do 
povo em geral; e também iden-
tificar o que é e o que não é "Ci-
ência", bem como distinguir os 
evolucionistas operando como 
cientistas ou como metafísicos. 
Isso leva à questão aqui conside-
rada: Que limites existem para a 
Ciência, e estarão dentro desses 
limites as considerações sobre as 
origens últimas?

É científico o estudo das 
origens últimas?

Muitos evolucionistas alegam 
que o seu conceito de origens úl-
timas é "científico", e que o Cria-
cionismo é puramente religioso. 
Alguns criacionistas, por outro 
lado, argumentam que o Cria-
cionismo é "científico". A Crea-
tion Research Society, além disso, 
propõe-se a "reavaliar a Ciência" 
a partir de um ponto de vista 
criacionista bíblico. Qualquer 
avaliação da Ciência tem que ser 
não-científica, extra-científica, 
ou meta-científica, isto é, meta-
física ou filosófica. No item se-
guinte algumas dessas questões 
serão levantadas e serão tentadas 
algumas respostas para elas, não 
com o propósito de persegui-las 



2º semestre/1991 Folha Criacionista nº 45 13

Sociedade Criacionista Brasileira

rigorosamente ou exaustivamen-
te, em todas as suas sutilezas, 
mas principalmente para ilustrar 
a importância e a relevância da 
Filosofia no debate sobre as ori-
gens. Essas questões girarão em 
torno do problema central de se-
rem ou não "científicas" as con-
siderações sobre a problemática 
das origens, e no caso afirmativo, 
em que sentido.

Thaxton e Buell recentemente 
tentaram lidar com essa questão 
e concluiram que os estudos das 
origens são científicos, embora 
em um sentido especial. Eles fa-
zem distinção entre "Ciência da 
operação" e "Ciência da origem". 
A primeira é tida como envol-
vendo a coleta de dados através 
da experimentação e da obser-
vação, levando a formulação de 
teorias. Essas teorias são válidas 
(a) se explicarem o que foi ob-

servado através de um prin-
cípio unificador; 

(b) se predisserem fenômenos 
que ainda não foram obser-
vados; e 

(c) se forem testadas mediante 
observação ou experimenta-
ção repetida. (53)

Com esses critérios, é claro 
que o estudo das origens não é 
"operacionalmente científico", 
mas Thaxton e Buell argumen-
tam que, no outro sentido, sim. 
"Ciência da origem" envolve as 
suposições de que 
(a) cada evento, incluindo os 

passados, tem uma causa 
adequada, e 

(b) eventos iguais têm causas 
iguais. Este é o princípio da 
uniformidade (na realidade, 
do Uniformismo: o presente é 
a chave do passado. (54) [Nota 
do Tradutor - Em Inglês, uni-

formitarianism, também cos-
tumeiramente traduzido em 
Português como “atualismo”.].

Deveria ser observado, em pri-
meiro lugar, que o postulado da 
causa adequada é suposto tam-
bém na "Ciência da operação", 
pelo que os critérios de Thaxton 
e Buell não separam nitidamen-
te as duas espécies de Ciência. O 
segundo ponto é: como estudar 
ou determinar cientificamente 
as causas passadas? O critério 
de que "eventos iguais têm cau-
sas iguais" baseia-se na analogia. 
Porém, no estudo das origens úl-
timas existem realmente alguns 
eventos ou processos ocorrendo 
no presente que sejam "iguais" 
àqueles que se acredita terem 
ocorrido no distante passado? 
O que presentemente seria aná-
logo aos "processos" usados pelo 
Criador para fazer o mundo? Ou 
o que no presente seria análogo 
à explosão de uma matéria pri-
mordial que levou ao complexo 
ordenamento de todo o Univer-
so? Realmente, a irrefutabilidade 
de qualquer possível analogia 
está sempre governada pela acei-
tação anterior que se faz de uma 
visão do mundo, de uma religião 
ou uma Filosofia. Para se esta-
belecer uma analogia deve-se de 
fato ter uma concepção prévia 
das origens últimas para a qual 
as analogias sirvam como ilus-
trações para a compreensão e a 
comunicação.

Thaxton e Buell usam a ana-
logia da Medicina Legal como 
modelo da natureza das ques-
tões sobre as origens. Aí crimes 
não repetitíveis são elucidados 
pela reconstrução da história 
dos eventos. É essa uma aborda-
gem judicial feita por quem usa 

alguns resultados da Medicina 
e das Ciências Naturais. Essa 
analogia sugere todas aquelas 
disciplinas que em princípio se 
preocupam com a reconstrução 
histórica. A Arqueologia poderia 
constituir outro exemplo. Isso 
parece realmente nos levar para 
mais perto do coração da ques-
tão. Mas, mesmo aqui, deveria 
ser observado que os que prati-
cam a Medicina Legal, da mesma 
maneira que os arqueólogos, são 
capazes de fazer suas reconstru-
ções com base em analogias e 
comparações com processos ou 
eventos atuais, em andamen-
to. Os seus eventos particulares 
não são repetitíveis, ou singu-
lares, porém o tipo de evento é 
não somente repetitivel, como 
usualmente está continuando 
no presente, permitindo assim 
extrapolações. A reconstrução 
de edifícios e estradas de uma 
civilização antiga enquadrar-se-
-ia nesse caso, da mesma forma 
que as análises químicas e anatô-
micas relativas ao corpo humano 
(Fisiologia) constituiriam tipos 
de pesquisas correntes que são 
usados na Medicina Legal. Al-
gumas das questões relacionadas 
com as origens, portanto, tratam 
com eventos necessariamente 
singulares, sem tipo ou símile no 
passado ou no presente. Logo, 
não é possível nenhuma analogia 
rigorosa para o Big Bang ou para 
a Criação ex nihilo. Tais eventos 
são atípicos.

Em sua discussão das teorias 
científicas Moore argumenta 
que elas envolvem "atividades 
imediatas dos seres humanos" 
e funcionam para explicar "fe-
nômenos atuais que envolvem 
eventos que ocorrem duran-
te o intervalo de vida dos seres 
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humanos". (55) Isso inclui tanto 
as observações prévias como as 
predições que podem ser desen-
volvidas a partir de tais teorias 
antes da manifestação do fato, e 
que são testáveis pela experiên-
cia repetida (direta ou indireta-
mente). (56) Quanto à discussão 
das questões sobre as origens 
últimas, Moore sustenta que elas 
"envolvem basicamente especu-
lações imaginativas porque elas 
são formuladas com a função 
primária de explicar as origens 
não observáveis ..." (57) Porque 
esses são eventos não repetití-
veis, conclui ele, "não se pode 
explicar a Ciência meticulosa, 
ordenada, entendida adequa-
damente como limitada ao pre-
sente". Quaisquer predições aqui 
ocorreriam essencialmente após 
o fato predito, e são testáveis so-
mente pela razoabilidade lógica 
ou consistência interna relativa 
aos eventos passados. (58)

A avaliação de Moore poderia 
ser caracterizada como enfati-
zando certa espécie de "fecha-
mento" necessário para a ade-
quada atividade científica. Na 
realidade, não um fechamento 
no sentido de dizer a última pa-
lavra sobre um assunto, mas sim 
quanto a um nível de fechamento 
no espaço e no tempo que possa 
ser abrangido por um cientista 
na sua limitação de ser humano. 
Assim, uma experimentação ou 
uma observação científica ade-
quada tem um começo e um fim 
específicos, e ocorre dentro de 
uma região específica. Isso é in-
dispensável se o cientista deve 
posicionar-se como testemunha 
do processo ou evento sob con-
sideração, e dá um mínimo de 
controle que realmente contribui 
para a definição de "observação". 

Processos infinitos, porém, ou 
processos que se julguem serem 
imensamente mais prolongados 
do que o período de existência da 
humanidade, para não se dizer 
do que o período da vida de um 
cientista, deixam de ser abran-
gíveis ou compreensíveis para o 
cientista. Faltam-lhes a necessá-
ria propriedade do fechamento, 
que faz com que o experimento 
ou a observação sejam tratáveis 
ou controláveis. A macroevolu-
ção é um desses processos que 
têm sido postulados. De maneira 
mais geral, sob esse ponto de vis-
ta, as causas últimas tais como o 
Big Bang e a Criação ex nihilo em 
princípio estão fora do domínio 
da Ciência natural.

Um exemplo que alguns cria-
cionistas usam para mostrar que 
o Criacionismo é científico, isto 
é, que ele conduz a hipóteses tes-
táveis, é a predição da formação 
do carvão a partir do modelo di-
luvialista. (59) Não seria isso então 
um exemplo de "Ciência"? Há 
muitas observações que podem 
ser feitas aqui. Primeiro, a Ciên-
cia procede com base em certas 
uniformidades (não confundir 
com o Uniformismo) encontra-
das na natureza. Um imenso di-
lúvio global não constituiria um 
fenômeno natural, uniforme, 
em andamento; pelo contrário, 
seria um evento histórico sin-
gular, e portanto não susceptí-
vel de tratamento científico. De 
fato, os depósitos e formações 
geológicas existentes atualmente 
são capazes de serem estudadas 
desta maneira, mas a sua origem 
não. Os processos e eventos que 
geraram ou deram origem a tais 
configurações são peculiares ao 
Dilúvio bíblico. Os produtos do 
Dilúvio, da mesma forma que 

os da Criação, de maneira geral, 
podem ser estudados cientifica-
mente no presente. Em segundo 
lugar, um cientista pode estudar 
essas características e observar 
correlações ou relacionamentos 
que lhes permitam fazer predi-
ções. Qual é, porém, a necessi-
dade de um conceito das origens 
para isso? Seria possível que a 
realização de observações de 
configurações atualmente exis-
tentes fosse suficiente para pre-
dizer a localização de formações 
carboníferas, sem a elaboração 
de qualquer conceito de origens 
com algum detalhe significati-
vo? Em terceiro lugar, existem 
muitos aspectos na vida de um 
cientista que lhe podem dar dis-
cernimento ou inspiração para 
a sua Ciência, mas que nem por 
isso são "científicos". Neles se in-
cluiriam a religião, a família, ou 
mesmo algum acontecimento 
acidental. Tudo que pode ser le-
gitimamente arguido aqui é que 
o Criacionismo não constitui um 
obstáculo para a Ciência, mas 
que de fato é algo que conduz a 
ela. Entretanto, isso por si não o 
torna "cientifico".

Ainda mais, se concebermos a 
Ciência como algo que envolve 
a procura das leis da natureza, 
como por exemplo a lei da gra-
vidade ou as leis do movimento 
planetário, então o que seriam as 
leis das origens últimas? O even-
to singular, histórico, da geração 
do cosmos é mais uma preocu-
pação metafísica do que cientí-
fica. Isso deveria ficar especial-
mente claro ao se relembrar que 
a Ciência, entre outras coisas, 
conta com o método da indução 
para derivar as leis da natureza 
que não eram conhecidas ante-
riormente. Como poderia esse 
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método aplicar-se ao estudo das 
origens últimas?

Outro argumento que alguns 
evolucionistas têm trazido para 
defender que o estudo das ori-
gens últimas é "científico" envol-
ve o conceito de "indireitura", ou 
seja, do procedimento indireto. 
Um físico, assim reza o argu-
mento, não pode estudar dire-
tamente os átomos, os elétrons, 
etc, mas pode fazê-lo indireta-
mente, mediante inferências a 
seu respeito. Da mesma forma 
pode também o paleontologista 
estudar o passado indiretamente 
através dos fósseis, sendo assim 
razoável concluir que as origens 
últimas podem ser estudadas 
cientificamente de maneira se-
melhante.

Existem duas observações a se-
rem feitas aqui. Primeiro, supon-
do que isso constitua um estudo 
científico legítimo do passado, 
não seria o estudo das origens, 
mas somente das formas de vida 
do passado, e não a maneira pela 
qual elas se originaram. Segun-
do, o paleontologista estaria na 
realidade estudando atualmente 
o material fóssil existente, que 
pode ser repetidamente observa-
do, analisado e comparado com 
as formas de vida atualmente 
existentes, bem como com ou-
tros fósseis atualmente existen-
tes. Como podem, porém, suas 
inferências sobre o passado, e 
especialmente sobre as origens 
últimas, ser testadas cientifica-
mente? Ao contrário dos átomos 
dos físicos, o processo que levou 
à fossilização não está ocorren-
do hoje. Independentemente de 
quão razoáveis possam ser as in-
fluências sobre a origem da vida, 
do Universo, etc, o processo cor-

respondente não mais faz parte 
da natureza, e está assim fora 
do alcance da Ciência natural, 
estritamente falando. Para man-
ter uma analogia rigorosa, o es-
tudioso das origens teria de ob-
servar indiretamente a primeira 
manifestação da vida, ou o "Big 
Bang", etc.

Existe também o problema da 
evidência circunstancial. Toda 
evidência indutiva é usualmen-
te considerada como sendo cir-
cunstancial. Entretanto, as evi-
dências circunstanciais para um 
processo repetitivo em anda-
mento na natureza são distintas 
das que podem existir para um 
processo ou evento único, não 
repetitivo, que se imagina ter 
deixado um produto atualmente 
observável. As evidências deste 
último tipo nos forçam a argu-
mentar a partir do consequente, 
postulando um cenário para ex-
plicar o evento. Contudo, podem 
existir todas as espécies de his-
tórias plausíveis para explicar o 
evento, que não podem ser rigo-
rosamente examinadas ou testa-
das porque o processo ou evento, 
por definição, não está ocorren-
do atualmente. (60)

Jaki descreve o método cientí-
fico como envolvendo um pro-
cesso de classificação e escolha, 
de isolamento de fatores espe-
ciais "em operação na natureza", 
e de integração desses fatores em 
"leis factuais" resultantes de uma 
generalização completa no ato 
da indução. Comenta ele então:

Em todos esses passos são os 
fatos da natureza que domi-
nam a mente, no sentido de lhe 
fornecer uma permanente die-
ta de fatos, dados e observações 
que a mente deve digerir para 

produzir nutrientes crescente-
mente mais abstratos. (61)

Podemos realmente dizer que 
as origens últimas podem ser es-
tudadas dessa maneira? Se não 
puderem, então este tópico fica 
fora dos limites e, portanto, fora 
do domínio da Ciência natural.

Isso leva ao limiar de outro 
ponto - que a Ciência não se limi-
ta somente pelos seus métodos, 
mas também pelo seu objeto: "... 
a Ciência se despe de sua nature-
za quando ela deixa de estar em 
torno da natureza ..." (62) Seria o 
estudo da origem da natureza um 
estudo da natureza? Ou seria a 
origem última do Universo (na-
tureza) um evento ou processo 
natural? Essas são questões mais 
filosóficas do que científicas, não 
obstante sua importância para o 
debate sobre as origens. A ques-
tão metafísica a respeito do que 
é a natureza, ou a que deveriam 
assemelhar-se a natureza e o ser 
humano para que exista a Ciên-
cia moderna, é algo que deve ser 
respondido antes que se possa 
ter uma Ciência legítima. O evo-
lucionista mantém que a nature-
za "se faz a si mesma"; existe um 
processo de "auto-geração" e esse 
suposto processo tem lugar de 
acordo com leis naturais conhe-
cidas.

Se definirmos a natureza como 
sendo a "totalidade das coisas in-
teragindo consistentemente", (63) 
então será difícil ver como as ori-
gens últimas são partes da nature-
za, situando-se dentro do alcance 
do cientista natural. Os processos 
que produziram a natureza não 
são parte das "coisas interagindo 
consistentemente". Novamente o 
problema dos processos ou even-
tos postulados, mas não obser-
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vados, que são únicos ou singu-
lares, mas que se acredita terem 
gerado o Universo, não pode 
ser uma parte daquele Universo. 
A operação da natureza ou do 
Universo atuais pode ser expli-
cada em termos dos processos e 
eventos atualmente conhecidos, 
mas não a sua origem. A origem 
de uma máquina de escrever, por 
exemplo, não pode ser explicada 
exclusivamente em seus próprios 
termos, mas somente em referên-
cia a um conjunto de máquinas 
diferentes e mais complexas cujos 
princípios operacionais são tam-
bém diferentes. (64) Os evolucio-
nistas são assim levados ao em-
bargo lógico da inconsistência, 
ou da infinita regressão, tentando 
tornar a natureza "auto-gerado-
ra" ou "auto-explicativa". Nem o 
Big Bang nem a Criação ex nihilo 
podem ser explicados em con-
formidade com as leis naturais. 
Como ambos não ocorrem ago-
ra, são realmente "não naturais". 
De fato, não seria ir muito longe 
afirmar que muito daquilo que é 
proposto pela Macroevolução na 
realidade é "contra-natural".

Nosso último, mas principal 
ponto, ao considerar o problema 
das origens, é a significação e a 
definição históricas de Ciência. 
Para Robert Boyle, que fazia dis-
tinção entre a Ciência (Química 
experimental) e a Filosofia da 
Ciência, o propósito do cientista 
era descobrir e formular as leis da 
natureza baseado na observação. 
Ao articular essa posição, Boyle 
pressupunha um ponto de vista 
criacionista sobre as origens. (65) 
Semelhantemente, observa Gree-
ne que Ray e Lineu "não conside-
ravam sua tarefa, como historia-
dores naturais, explicar a origem 
das espécies, e nem Newton con-

siderou como sua tarefa, na qua-
lidade de um filósofo natural (isto 
é, um físico), explicar a origem do 
Sistema Solar". (66) Pelo contrário, 
eles supuseram que as estruturas 
básicas e as formas específicas 
da natureza eram permanentes e 
parte de um sábio planejamento. 
Para Ray e Lineu, o propósito de 
sua Ciência era "nomear, classi-
ficar e descrever"; isso envolvia 
a "mistura da Lógica aristotélica 
e da Teleologia com uma forma 
estática da doutrina da Criação, 
e identificava a História Natural 
com a Taxonomia". (67) Além do 
mais, esse ponto de vista foi o do-
minante no campo da História 
Natural durante quase duzentos 
anos, isto é, até que Darwin o 
alterou, passando de uma Bio-
logia estática, com orientação 
taxonômica, para uma Biologia 
dinâmica, causal e evolutiva. Essa 
mudança, declara Greene, inau-
gurou uma nova era no estudo 
da natureza. (68) Os métodos de 
Darwin foram tão revolucio-
nários quanto a sua "teoria". (69) 
Contudo, a base para a sua ado-
ção "brotou mais do apelo dessa 
visão (evolutiva) da natureza e da 
Ciência natural para mentes ima-
ginativas do que de descobertas 
factuais ..." (ênfase suprida). (70)

Tal visão revolucionária da na-
tureza foi possível uma vez que 
a história e a natureza, ambas, 
estavam colocadas sob uma de-
finição prescritiva de lei. A his-
tória passou a ser vista como 
possuindo forças que se moviam 
em uma certa direção, afetando 
tanto a natureza quanto a so-
ciedade. Tornou-se necessário, 
então formular as "leis do desen-
volvimento histórico". Buffon, 
por exemplo, "esforçou-se em 
retratar a história da humani-

dade como parte da mais ampla 
história da natureza" e preocu-
pou-se em divisar uma "teoria da 
geração" que explicasse as uni-
formidades atualmente observa-
das como "produtos necessários" 
da matéria em movimento. (71) 
Essa forma historicista do Posi-
tivismo tornou-se dominante no 
século passado, e emergiu poste-
riormente sob a forma do Evo-
lucionismo. Greene conclui, de 
maneira mais geral, que

Não foi antes da ideia de evo-
lução social ligar-se à ideia da 
evolução orgânica, em meados 
do século (XIX), que o conceito 
de natureza-história como um 
único contínuo,sofrendo desen-
volvimento progressivo, emer-
giu como o tema central do na-
turalismo evolucionista. (72)

Esse ponto de vista revolucio-
nário afetou a visão da realidade 
do homem moderno, e o ele-
mento positivista nele incluído 
levou à opinião de que toda re-
alidade era susceptível de trata-
mento científico. Mas, como ob-
serva Greene:

Cada grande síntese científi-
ca estimula esforços para ver o 
todo da realidade em seus ter-
mos, e a teoria de Darwin (sic) 
da seleção natural não consti-
tuiu exceção. Porém, a visão da 
realidade que se origina dessa 
forma não é ela mesma cientí-
fica, nem está sujeita a verifica-
ção científica. (73)

Por que, então, chamar de 
"Ciência" o estudo das origens 
últimas? Parece que a principal 
razão é captar a aura de incon-
testabilidade que se liga a qual-
quer coisa que se proponha ser 
"científica". Isso resulta de uma 
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visão desmesurada do papel e do 
método da Ciência natural.

Sumário e conclusão

Alguns dos pontos chave en-
contrados na visão do mundo do 
"Evolucionismo" foram prenun-
ciados séculos antes em certas 
posições filosóficas e religiosas 
do período medieval mais recen-
te, que foram subsequentemente 
secularizados na moderna Filo-
sofia subjetivista. O problema 
surgiu ao se supor que a limita-
ção que é inerente ao status da 
criatura constitui uma falha ou 
imperfeição inaceitável no ser, 
que deve ser sobrepujada. O ca-
minho para o verdadeiro conhe-
cimento liga-se inseparavelmen-
te ao crescimento na existência, 
a "promoção ontológica". Essa 
promoção exige, entre outras 
coisas, a abolição da distinção 
entre sujeito e objeto, entre Deus 
e o homem, e entre esses e a na-
tureza. É um comprometimento 
para a fusão completa, no esfor-
ço de atingir o conhecimento to-
tal e a existência total. O homem 
é concebido para superar sua 
qualidade de criatura e tornar-se 
divino em um processo de "ma-
turação" ocorrendo no decorrer 
do tempo histórico. Essa "evolu-
ção" epistemológica e ontológi-
ca, ao enfatizar o fluxo, a muta-
bilidade, e o "tornar-se" em vez 
de o existir, leva também à rejei-
ção de tudo que requeira estase 
e limites, incluindo a rejeição de 
conceitos de mediação, que não 
podem captar o mundo em flu-
xo, substituindo a apreensão di-
reta de Deus e da natureza.

Dentre outras relevantes posi-
ções filosóficas de importância 
no debate sobre as origens estão 

a rejeição da doutrina das essên-
cias, a negação da realidade das 
proposições universais e o aban-
dono da crença na validade da 
linguagem para transmitir com 
precisão a verdade. São elas posi-
ções derivadas da posição men-
cionada acima. Nas Ciências, 
essas posições filosóficas refle-
tem-se tanto na Biologia quanto 
na Física, na negação de tipos de 
organismos separados e na re-
jeição da substância. Em vez de 
coisas cujo "o que" é fidedigna-
mente cognoscível, a mente mo-
derna usualmente preocupa-se 
com o comportamentalismo, o 
funcionalismo e o relacionismo, 
enfatizando novamente mudan-
ça, transformação e processo. 
A ênfase é mais no processo do 
saber do que nas coisas conhe-
cidas, desde que a realidade do 
mundo extra-mental é negada. 
Essa é uma posição que tende 
para o Ateísmo.

Tudo isso contribui para o Po-
sitivismo e o Materialismo do 
moderno ponto de vista no qual 
as Ciências Naturais são vistas 
como a única fonte válida de co-
nhecimento, com o resultado de 
serem a Filosofia e a Metafísica 
consideradas sem significado ou 
não existentes, adequadas so-
mente para um estágio anterior, 
mas primitivo, da evolução inte-
lectual humana. As Ciências são 
criadas como explicando tudo: a 
história, a sociedade, e as origens 
últimas. Por isso, na discussão 
das origens últimas, quase tudo 
que o cientista materialista ou 
positivista pode imaginar passa 
a ser considerado "científico". 
Pouco reconhecimento se dá 
aqui aos limites da Ciência para 
o estabelecimento de distinções. 
Neste artigo foram sugeridos al-

guns desses limites e distinções, 
com vistas ao reconhecimento 
de algumas sérias dificuldades 
na alegação de que as questões 
sobre as origens podem ser estu-
dadas "cientificamente".

A alternativa é aceitar a reali-
dade do mundo extra-mental, 
das coisas, essências e naturezas, 
e rejeitar o Subjetivismo/Nomi-
nalismo, a favor de um modera-
do Realismo. Isso significa acei-
tar nosso status como criaturas, 
finitas e limitadas, e reconhecer 
que, embora não possamos ter 
todo o conhecimento exaustiva-
mente, podemos conhecer ver-
dadeiramente. Isso leva inevita-
velmente ao reconhecimento de 
Deus, o Criador. Como obser-
vou Jacques Maritain:

... se as coisas realmente exis-
tem, é inevitável postular tam-
bém a existência de Deus. (74)

E Molnar repetidamente apoia 
esse ponto:

... a estrutura conceitual 
judaico-cristão aristotélica de 
nosso pensamento vê a existên-
cia das coisas em seu estado de 
algo criado, de tal forma que 
a realidade dos objetos pres-
supõe também a realidade de 
um supremo Criador trans-
cendental. ... Postular Deus 
independentemente do ho-
mem (transcendente), apesar 
de suficientemente preocupa-
do (pessoal) para guarnecer o 
Universo com outras coisas e 
seres também... põe Deus como 
garantidor da realidade daqui-
lo que Ele cria... Deus nos re-
lembra que o homem não é o 
criador da natureza, nem a na-
tureza a criadora do homem; 
ambos foram criados distin-
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tos e limitados... e Ele criou 
o mundo extra-mental como 
uma entidade distinta do ser 
humano. Por isso a cognição 
está envolvida dentro de limi-
tes amplos, mas firmes. (75)

No debate entre Criação e Evo-
lução, a coleta de mais dados em-
píricos simplesmente não basta. 
Os criacionistas devem entender 
a longa fundamentação filosófica 
que não somente jaz por baixo da 
crença no Evolucionismo, como 
também por baixo do conceito 
de Ciência dos evolucionistas. 
Greene destaca que

Ignorar as diferenças entre 
Ciência, Filosofia e religião e 
arrolá-las todas em um evan-
gelho evolucionista que ale-
ga desvendar o significado da 
existência, é tão perigoso para 
a Ciência quanto para a Filo-
sofia e a religião. (76)

Ignorar essas diferenças, de 
fato é assumir uma posição se-
cular e essencialmente evolu-
cionista. Somente quando essas 
distinções são mantidas claras e 
quando é acrescentada a com-
preensão filosófica à avaliação 
crítica dos dados empíricos, 
podem os criacionistas espe-
rar desenrolar esse "evangelho 
evolucionista" completamente, 
e assim limpar o caminho para 
a pregação do único evangelho 
genuíno: Cristo, o Redentor da 
Criação.  
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