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A ESSÊNCIA DIVINA 
NA TEORIZAÇÃO 
EVOLUCIONISTA

Resumo

É tese do autor que a verdadeira Ciência, ou seja, experimentação 
e observação, está inseparavelmente ligada a Deus. Tanto a Ciência, 
como processo de raciocínio, quanto nossa capacidade de raciocinar, 
como seres humanos, têm o Criador como sua fonte comum. A indis-
sociabilidade entre a Ciência e Deus torna-se especialmente aparente 
na questão da origem da vida. Este artigo descreve a futilidade da te-
orização materialista para explicar a origem da vida sem a invocação 
de milagres.

O problema que os teorizantes do materialismo enfrentam é a ne-
cessidade de formular um mecanismo testável, atualmente em ação, 
para a origem da vida, em contraposição a um mecanismo não testá-
vel, descontinuado. O primeiro situa-se dentro do domínio da Ciência, 
enquanto que o último não. O mecanismo evolutivo atual da seleção 
natural de Darwin satisfez aquela necessidade. O artigo continua 
explicando como Darwin abandonou a Seleção Natural Evolutiva 
quando finalmente se ocupou com os dados de forma objetiva e ho-
nesta. Evitando aceitar, então, a Criação especial, para continuar sa-
tisfazendo a necessidade de postular um mecanismo atual, voltou-se 
ele para a teoria de Lamarck dos caracteres adquiridos, que jamais 
alcançou credibilidade. A correta insistência de Darwin quanto a de-
ver-se efetuar a explicação materialista da origem da vida mediante 
um mecanismo atual talvez só pudesse ser plenamente apreciada na 
época em que a Criação especial constitua a crença predominante.

A reação de Darwin ao dilema contrastou-se com as reações de 
Hugo De Vries e dos evolucionistas de hoje, como Stephen Jay Gould, 
que também acharam insustentável a Seleção Natural Evolutiva 
como um mecanismo atual. A reação dele foi abandonar a verda-
deira Ciência e postular a mutabilidade periódica e os equilíbrios 
pontuados que, por não serem mecanismos atualmente em ação, 
constituem artigos de fé. Essencialmente foram eles levados de volta 
à Criação, a despeito de si mesmos. A Ciência, dentro de suas limita-
ções, sempre revelará a Criação, por revelar planejamento inteligente 
na natureza e por não revelar mecanismos atualmente em ação. Am-
bos esses fatos somam-se apontando para a Criação.

Introdução

Existe algo que pode ser des-
crito como “essência divina” 

na teorização evolucionista feita 
pelos defensores da Evolução. 

FÉ E CIÊNCIA
UMA ANÁLISE DA ASCENÇÃO E DA QUEDA 
DA SELEÇÃO NATURAL, DA MUTAÇÃO E DO 
EQUILIBRIO PONTUADO EVOLUTIVO COMO 
MECANISMO DE MEGA-EVOLUÇÃO

Este artigo descreve a futilidade da 
teorização materialista para explicar a origem 
da vida, sem a invocação de milagres.

Autor do livro "Secrets of the Sixth Edition 
- Darwin Discredits His Own Theory"
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Isso pode soar como uma blas-
fêmia, pois o propósito da Evo-
lução é convencer o público que 
a vida surgiu por acaso, sem o 
miraculoso poder de Deus. Essa 
essência divina não se revela no 
sucesso, mas sim no fracasso 
dos teorizantes materialistas em 
formular uma teoria cientifica-
mente legítima para a origem da 
vida. Como revelam os livros di-
dáticos e a história da Teoria da 
Evolução, a versão oficial não é 
a Evolução Teísta. É a Evolução 
Ateísta.

A essência divina descreve a 
conexão ou inter-relacionamen-
to que existe entre a capacidade 
de raciocínio do ser humano e a 
Ciência, a qual é basicamente um 
processo de raciocínio. A essên-
cia divina, como manifesta na te-
orização evolucionista, constitui 
uma qualidade invisível de Deus, 
como descrito em Romanos 1:20 
["Porque os atributos invisíveis 
de Deus, assim o Seu eterno po-
der como também a Sua própria 
divindade, claramente se reco-
nhecem desde o princípio do 
mundo, sendo percebidos por 
meio das coisas que foram cria-
das ..."]. Nossa capacidade de 
raciocinar e a Ciência têm como 
fonte comum o Criador; conse-
quentemente, elas jamais pode-
rão separar-se. Por causa disso, 
qualquer pessoa que use a Ciên-
cia na tentativa de negar a Cria-
ção está tentando o impossível. 
De fato, dever-se-ia apelar para 
algo que é uma crença suprana-
tural, significando isso algo que 
é não-científico, no sentido de 
estar além da observação e da 
experimentação. Uma crença su-
pranatural é inerentemente ma-
terialista, e não teísta.

O que acontece exatamente 
quando algum teorizante ten-
ta usar a Ciência para explicar 
a origem da vida independen-
temente da Criação divina? A 
essência divina, aquela sutil co-
nexão entre a Ciência, como um 
processo de raciocínio, e nossa 
capacidade de raciocinar, como 
seres humanos, não pode ser ne-
gada; restam então somente duas 
fúteis opções para o teorizante 
ateísta. Uma delas seria formu-
lar uma hipótese cientificamente 
legítima baseada em um meca-
nismo atual testável. No caso da 
Evolução, este tipo de hipótese é 
susceptível de refutação porque 
ela poderá não ser verdadeira se 
for válida a Criação. A segunda 
opção possível é formular uma 
hipótese supranatural. Tal hipó-
tese coloca-se fora do domínio 
da Ciência porque não corres-
ponde a algo que esteja hoje em 
atuação, e portanto não é refutá-
vel. Seria mais preciso descrever 
uma hipótese supranatural como 
uma crença baseada na filosofia 
pessoal, na religião ou na intui-
ção do pesquisador. Uma crença 
supranatural corresponde àquilo 
que a essência divina impele um 
teorizante materialista a formu-
lar, após reconhecer o malogro 
de uma hipótese cientificamente 
legítima. Uma crença supranatu-
ral não tem legitimidade cientí-
fica e existe como uma tentativa 
filosófica de "retirar a Deus" do 
Universo. (1) Obviamente ela não 
atrai os criacionistas nem cons-
titui uma ameaça à crença na 
Criação especial.

Como exemplo de uma cren-
ça supranatural, consideremos 
a Anatomia Comparada, que 
frequentemente é mencionada 
como evidência a favor da Evo-

lução. A Anatomia Comparada 
envolve a comparação de par-
tes do corpo e, de acordo com 
a crença evolucionista, sempre 
que se observem semelhanças 
entre partes de plantas ou ani-
mais distintos isso é considerado 
como significando sua evolução 
a partir de um ancestral comum. 
A comprovação dessa crença, 
algo impossível, exigiria retor-
nar no tempo e testemunhar a 
evolução. Pode-se até fazer com-
parações no nível molecular, 
mas isso nunca jamais nos con-
tará como a vida se originou. A 
crença supranatural envolvendo 
a Anatomia Comparada é que a 
vida foi criada divinamente den-
tro de um plano que estabeleceu 
as semelhanças. Um criacionista 
não esperaria que todos os ani-
mais e plantas fossem diferentes 
entre si sob todos os aspectos. A 
crença criacionista não é mais 
testável do que a crença supra-
natural, contudo, não sendo me-
nos científica do que a crença na 
Evolução, a qual por si mesma 
não é Ciência, merece também 
ser considerada. A interpretação 
da Criação quanto a esse tipo de 
evidência é óbvia para o leigo, 
embora para as evidências mais 
técnicas precisemos de auxílio de 
cientistas criacionistas.

Resumindo, então, as duas 
opções para o teorizante mate-
rialista das origens são: ou a for-
mulação de uma hipótese cienti-
ficamente legítima, que poderá 
ser refutada, ou, como último 
recurso, a formulação de uma 
crença supranatural, que não 
será científica.

Consideremos agora os esfor-
ços de diversos evolucionistas 
em sua tentativa de superar a es-
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sência divina no que diz respeito 
à toda importante questão de um 
mecanismo para a evolução.

Três conceitos  
de Seleção Natural

Existem três conceitos de se-
leção natural. Um deles existe 
somente na cabeça dos evolucio-
nistas, e os outros dois ocorrem 
realmente na natureza. O con-
ceito de Darwin sobre a Seleção 
Natural Evolutiva postulava que 
a natureza poderia eliminar cer-
tas características e preservar ou-
tras em organismos sadios, con-
sequentemente criando novas 
espécies. Um segundo conceito 
de seleção natural foi cronologi-
camente o primeiro, elaborado 
em 1836 pelo zoólogo Edward 
Blyth, como um mecanismo 
conservativo, e não criativo, que 
preservaria o status quo pela eli-
minação de organismos defeitu-
osos. (2) Isso ocorre, por exemplo, 
quando lobos passam a ser pre-
dadores de veados idosos e do-
entes. (3) Um terceiro conceito, 
também não criativo, é o de Se-
leção Natural Aleatória, que pos-
tula que, embora existam as va-
riações e a competição, é o acaso 
que determina quem viverá ou 
quem morrerá. (4) Isso se obser-
va quando, por exemplo, os ani-
mais buscam alimento - quando 
um morcego voa no crepúsculo 
devorando os insetos que por 
acaso estimulem o seu sistema 
de sonar, ou quando um pássaro 
remove um verme do solo, etc.

Dos três conceitos, somente 
a Seleção Natural Evolutiva de 
Dar win é que tem cunho mate-
rialista, porque alega ser cria-
dora através de um mecanismo 
natural.

As hipóteses 
cientificamente legítimas 
de Charles Darwin e Jean 
Lamarck

Embora "A Origem das Espé-
cies" seja uma apresentação to-
talmente enviesada das evidên-
cias a favor da origem da vida, 
deve-se reconhecer que a Seleção 
Natural Evolutiva, o mecanismo 
alegado para a evolução, situa-se 
dentro do domínio da Ciência 
legítima. A Seleção Natural Evo-
lutiva de Darwin não é supra-
natural. Ela está acontecendo, e 
portanto, é testável, o que a torna 
Ciência legítima.

Como confirmado anterior-
mente, o conceito da Seleção 
Natural Evolutiva de Darwin 
postulava que a natureza pode-
ria eliminar certas características 
e preservar outras em organis-
mos sadios, consequentemente 
criando novas espécies. A ale-
gada eliminação das girafas de 
pescoço curto, juntamente com 
a preservação das girafas de pes-
coço mais comprido, constitui 
um exemplo. A maneira de ser 
da seleção natural em andamen-
to é explicada por Darwin como 
segue:

Poder-se-ia dizer, metafori-
camente, que a seleção natural 
está perscrutando diariamente 
a cada hora, em todo o mun-
do, as mínimas variações; re-
jeitando aquelas que são ruins, 
e preservando e somando to-
das as que são boas; operando 
silenciosamente e sem ser per-
cebida, sempre e onde quer que 
se ofereça oportunidade, no 
aprimoramento de cada con-
dição orgânica e inorgânica de 
vida. (5)

Obviamente o teste da Sele-
ção Natural Evolutiva seria a sua 
observação em andamento no 
ambiente. Darwin jamais havia 
observado seu conceito de sele-
ção natural ao escrever "A Ori-
gem das Espécies", e teve de se 
valer de exemplos imaginários. 
A falta de observação da Seleção 
Natural Evolutiva, combinada 
com o problema dos órgãos in-
cipientes (órgãos desenvolvidos 
parcialmente), levou Darwin 
a abandonar a Seleção Natural 
Evolutiva em sua sexta edição de 
"A Origem das Espécies". Nessa 
edição Darwin tentou superar 
as objeções de St. George Mivart 
relativas aos órgãos incipientes. 
Tais objeções fundamentavam-
-se no fato de que a seleção natu-
ral não seria eficaz ao preservar 
órgãos rudimentares, desde que 
eles não teriam nenhuma vanta-
gem até serem plenamente de-
senvolvidos. Que vantagem ha-
veria, por exemplo, no primeiro 
mínimo deslocamento do olho 
do peixe linguado em direção 
à parte superior de sua cabeça? 
Argumento como este pode ser 
apresentado para cada órgão em 
cada organismo. Para respon-
der a essas objeções Darwin foi 
forçado a voltar-se para a Teoria 
dos Caracteres Adquiridos, hoje 
sepultada, de Jean Lamarck. Fi-
nalmente conclui ele afirmando 
o seguinte sobre a sua própria 
teoria:

Já considerei suficientes ca-
sos, talvez até mais do que 
suficientes, selecionados com 
cuidado por um habilidoso na-
turalista, para demonstrar que 
a seleção natural não é com-
petente para explicar os está-
gios incipientes das estruturas 
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úteis; e mostrei, como espero, 
que não há grande dificuldade 
nesse assunto. (6)

Isso significa o fim da Seleção 
Natural Evolutiva como uma 
hipótese científica com credi-
bilidade; a inevitável refutação 
tornou-se manifesta. Exatamen-
te como e por que Darwin aban-
donou a seleção natural está 
explicado com detalhes no livro 
The Secret of the Sixth Edition. 
(7) A sexta edição de "A Origem 
das Espécies" foi publicada em 
1872, e vemos então que Dar-
win aprendeu o que Asa Gray, 
o Pai da Botânica americana, 
deixou claro em 1860: A seleção 
natural não pode criar órgãos, 
mas "existindo os órgãos, a sele-
ção natural pode explicar algum 
aprimoramento". (8)

Mas o que queria dizer Dar-
win ao afirmar, no fim da cita-
ção anterior "que não há grande 
dificuldade nesse assunto"? Ob-
viamente existe grande dificul-
dade, pois se a seleção natural 
não pode explicar os estágios 
iniciais do desenvolvimento de 
um órgão, também não poderá 
explicar a existência dos órgãos 
plenamente desenvolvidos. A 
afirmativa se torna clara ao se 
perceber que Darwin não aban-
donou a evolução, mas somente 
o mecanismo.

À primeira vista, parece incrí-
vel que Darwin se voltasse para 
o mecanismo de Lamarck para a 
evolução, que havia sido publi-
cado anteriormente à sua teoria, 
e nunca havia sido amplamente 
aceito. Por outro lado, isso faz 
sentido, de fato, se Darwin es-
tivesse determinado a ser fiel à 
Ciência. Qualquer mecanismo 
cientificamente legítimo, para 

a evolução, teria de ser lento e 
contínuo ou em atuação, em 
contraposição a algo repentino 
e descontinuado. Ao achar ina-
dequada a Seleção Natural Evo-
lutiva, Darwin voltou-se para 
a outra única alternativa que 
tinha, que também era lenta e 
contínua, isto é, a dos caracteres 
adquiridos de Lamarck. A linha 
de pensamento de Darwin reve-
la-se como segue:

Sob um ponto de vista cien-
tífico, e tendo em vista a rea-
lização de investigações poste-
riores, pouca vantagem resulta 
em se acreditar que novas for-
mas são repentinamente de-
senvolvidas, de uma maneira 
inexplicável, a partir de formas 
anteriores e amplamente dis-
tintas, do que manter a velha 
crença na Criação das espécies 
a partir do pó da terra. (9)

Vemos, então, que Darwin tra-
tou adequadamente o problema 
que tinha em mãos. Um meca-
nismo repentino, descontínuo, 
não teria validade científica e 
abriria a porta para o Criacio-
nismo, falhando consequente-
mente no objetivo filosófico de 
"retirar Deus do Universo". Iro-
nicamente, a teoria de Lamarck 
dos caracteres adquiridos é hoje 
incluída nos livros didáticos de 
introdução à Biologia como um 
exemplo de teoria ultrapassada, 
enquanto a teoria da Seleção 
Natural Evolutiva de Darwin 
é ensinada como válida. Deve-
-se cumprimentar a Darwin por 
manter a integridade científica e 
não se voltar à crença suprana-
tural.

Vejamos agora como Hugo 
De Vries reagiu a uma situação 

embaraçosa semelhante, trinta e 
sete anos após.

A crença supranatural  
de Hugo De Vries

A obra de Hugo De Vries, em 
dois volumes, intitulada "A Teo-
ria da Mutação" pode servir para 
ilustrar a crença supranatural 
nas origens. Publicada em 1909, 
essa obra foi bem sucedida em 
salvar da crescente crítica tem-
porariamente a teoria da Seleção 
Natural Evolutiva de Darwin. O 
problema existente era que a va-
riabilidade ordinária não podia 
prover a variabilidade ilimitada 
necessária para a evolução. De 
Vries concluiu que a sua alega-
da variabilidade ilimitada, sob a 
forma de mutações, ainda não 
poderia salvar a Seleção Natural 
Evolutiva. Essa parte de "A Teo-
ria da Mutação" não foi tornada 
pública pelos defensores de Dar-
win.

De Vries tornou clara sua posi-
ção ao firmar que "o grande ser-
viço que Darwin prestou foi ter 
demonstrado a possibilidade de 
explicar a evolução de todo o rei-
no animal e vegetal sem invocar 
o auxílio de agências sobrenatu-
rais". (10) Isso nos diz que, na au-
sência de uma explicação natu-
ralista cientificamente legítima 
para as origens, ele escolheria 
uma crença materialista supra-
natural, em vez de uma crença 
sobrenatural.

É interessante acompanhar 
a odisseia mental de De Vries, 
pois ele começou o seu primei-
ro volume tentando preservar a 
Seleção Natural Evolutiva como 
hipótese cientificamente legí-
tima, mas concluiu o segundo 
volume com o abandono dessa 
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tese, tendo sido forçado a for-
mular uma crença supranatural 
para as origens.

A tentativa de De Vries 
para salvar a Seleção 
Natural Evolutiva

Inicialmente De Vries tentou 
preservar a teoria cientificamente 
legítima de Darwin tentando pro-
var que Darwin havia realmente 
incorporado as mutações como 
provedoras de ilimitado material 
para a Seleção Natural Evolutiva:

Darwin afirma repetidamen-
te que não deve ser esquecido 
que se incluem sob o termo “va-
riações” meras diferenças indi-
viduais. A sua variabilidade, 
portanto, é sempre entendida 
com o sentido duplo. Por um 
lado ela consiste de diferenças 
individuais, e por outro lado, de 
variações especificas. Essas últi-
mas são alterações esporádicas, 
espontâneas, correspondentes 
às nossas mutações. (11)

Opondo-se, porém, à opinião 
de De Vries, Darwin descarta as 
mutações ou "diversões" como 
tendo parte em sua teoria. Refe-
rindo-se à seleção artificial, Da-
rwin afirma que:

O homem frequentemente 
inicia seu trabalho de seleção 
mediante uma forma de diver-
são que se afasta consideravel-
mente da forma ancestral. A 
lei da seleção natural atua de 
forma muito diferente; as va-
riedades selecionadas diferem 
das formas ancestrais somente 
levemente... (12)

Darwin não somente faz dis-
tinção entre mutações e variabi-
lidade ordinária, mas descarta as 

mutações, inteiramente, de sua 
teoria.

O pensamento de Darwin está 
em acordo com a opinião de Al-
fred Wallace sobre o assunto. De 
acordo com Wallace, somente 
variações individuais, ou a va-
riabilidade flutuante, provêm o 
material a partir do qual a Se-
leção Natural Evolutiva forma 
novas espécies. Sua crença é "que 
os animais e plantas variam na 
maneira e na quantidade neces-
sária". Enquanto "variações sin-
gulares, ele as considera como 
absolutamente sem significado; 
elas não desempenharam ne-
nhuma parte, ou pelo menos di-
ficilmente teriam desempenha-
do, na origem das espécies". (13)

Temos estado discutindo três 
espécies de variabilidade - varia-
ções individuais, ou variabilida-
de flutuante, variações singula-
res, e mutações. De Vries insistia 
que, para Darwin, as variações 
singulares significavam muta-
ções ou diversões. Essa questão 
se torna meramente acadêmica, 
pois na quinta edição de "A Ori-
gem das Espécies" Darwin tam-
bém descarta as variações singu-
lares como não tendo qualquer 
significado para a sua teoria:

Entretanto, até ler um com-
petente e valioso artigo na 
"North British Review" (1867), 
eu não compreendia quão ra-
ramente as variações singu-
lares, fossem elas marcadas 
levemente ou fortemente, po-
deriam ser perpetuadas.

Darwin continua com o se-
guinte exemplo de uma variação 
singular:

Se, por exemplo, um pássa-
ro de alguma espécie pudesse 

procurar seu alimento mais 
facilmente tendo o bico cur-
vado, e se nascesse um com 
seu bico fortemente curvado, e 
consequentemente prosperasse, 
haveria contudo uma proba-
bilidade muito pequena desse 
indivíduo perpetuar sua espé-
cie com a exclusão da forma 
usual. (14)

Aprendemos desse exemplo 
que a variação singular não cons-
titui uma característica nova, 
como seria o caso com uma 
mutação, mas sim um desvio de 
um caráter já presente. A seme-
lhança que a variação singular 
compartilha com as mutações é 
que ambas ocorreriam com uma 
frequência muito baixa no con-
junto gênico (ou "pool" genéti-
co), o que poderia impedi-la de 
suplantar outros caracteres.

Atento à concessão feita por 
Darwin com respeito às varia-
ções singulares em sua quinta 
edição de "A Origem das Espé-
cies", De Vries põe a culpa na 
pressão da crítica: "Foi somente 
pela pressão da crítica que final-
mente ele deu o lugar de honra 
às sempre presentes variações 
individuais." (15)

De Vries abandona a 
Seleção Natural Evolutiva

Achando-se incapaz de salvar a 
Seleção Natural Evolutiva, por ter 
a sua Teoria da Mutação provido 
variabilidade ilimitada, De Vries 
ataca o que anteriormente tinha 
tentado proteger. Apresenta ele 
uma lista de outros que auxilia-
ram nesse ataque relatando que

E. D. Cope foi o primeiro a 
formular claramente objeções 
contra a doutrina da seleção. A 
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seleção preserva o bom e elimi-
na o mau, porém como surge o 
bom? Obviamente a variabili-
dade ordinária não é suficien-
te, e deveriam ser procuradas 
causas de uma espécie inteira-
mente diferente.

Também:

Carl Semper semelhante-
mente rejeita a teoria da sele-
ção. (16)

Outro contemporâneo de De 
Vries destaca que

a variabilidade individual é es-
tática e não cinética e, portan-
to, não provê material para a 
seleção natural. (17)

Finalmente, Lord Salisbury, 
em sua mensagem presidencial 
na reunião da British Association 
em Oxford, em 1894, afirmou:

A teoria da seleção de manei-
ra nenhuma deve ser encarada 
como tendo sido demonstrada; 
pois uma multidão de dificul-
dades se interpõe no caminho 
da aceitação da explicação da 
evolução mediante o acúmulo 
de variações ordinárias (indi-
viduais).(18)

Torna-se óbvio dessas citações 
que, na virada do século, a Evo-
lução Darwinista estava prestes a 
ser lançada na cesta de lixo das 
teorias descartadas. O próprio 
De Vries categoricamente expõe 
suas objeções: 

É uma hipótese absoluta-
mente não comprovada aquela 
de que a variação individual 
expande seu limite pela sele-
ção, e aumenta "em enorme 
proporção". Este é o ponto fra-
co da teoria da seleção. (19)

E insiste ainda:

Exigimos prova de que esse 
aumento e acumulação têm 
lugar "no montante exigido" 
para a origem de espécies e su-
bespécies, e essa prova Wallace 
não apresenta nem procura. (20)

Ele objeta que a "variabilidade 
flutuante é muito limitada" e que 
"a variabilidade ordinária, como 
sempre manifestada, não é sufi-
ciente" para criar novas espécies. 
Ele destaca também que "a va-
riabilidade flutuante é linear; ela 
oscila numa só direção, a mais e 
a menos, enquanto que a adapta-
ção exige uma variabilidade que 
produza variações em todas as 
direções". (21)

Sua conclusão equivale a in-
formar a comunidade científica 
que ela tinha apoiado uma teo-
ria incompetente para explicar a 
origem das espécies:

Vemos, assim, que a atual 
forma da teoria da seleção não 
pode suprir a espécie de varia-
bilidade que a teoria exige, en-
quanto que, por outro lado, a 
doutrina da mutação pode. (22)

O que restou da hipótese de 
Darwin sobre a Seleção Natural 
Evolutiva? Originalmente De 
Vries tentou incorporar sua te-
oria da mutação na seleção na-
tural, sem prejudicar a sua cre-
dibilidade. Aprendemos hoje, 
porém, que a Seleção Natural 
Evolutiva não mais constitui um 
mecanismo criativo viável, e que 
foi suplantada pela Teoria da 
Mutação de De Vries. As muta-
ções se tornaram um meio e um 
fim em si mesmas, enquanto que 
a Seleção Natural Evolutiva foi 
relegada ao seu conceito origi-

nário de um mecanismo conser-
vativo, e não criativo, como foi a 
sua legítima intenção, conforme 
a concepção de Edward Blyth:

A seleção natural é uma pe-
neira. Ela não cria nada, ao 
contrário do que se supõe fre-
quentemente. Ela somente faz 
um peneiramento. Em outras 
palavras, "a peneira da seleção 
nada mais faz do que eliminar 
aqueles de menor aptidão". (23)

Vemos, então, que De Vries 
aprendeu o que Blyth havia 
tornado claro em 1836. É inte-
ressante observar que uma das 
razões dadas por De Vries para 
abandonar a Seleção Natural 
Evolutiva diz respeito ao velho 
problema dos órgãos incipien-
tes. De Vries explica a dificulda-
de como segue:

O primeiro insignificante iní-
cio de novos caracteres não se 
coloca sob a operação da sele-
ção natural, pois eles não têm 
significado na luta pela exis-
tência. Esta é a melhor objeção 
conhecida contra a forma pre-
valente da teoria da seleção. (24)

Vemos, então, que De Vries 
finalmente compreendeu o que 
Darwin havia tornado claro em 
1872. Continua ele destacando 
que a sua teoria da mutação su-
pera a dificuldade dos órgãos in-
cipientes:

Na doutrina da mutação, po-
rém, não têm lugar essas lentas 
transições e essas ligeiras van-
tagens. (25)

Acrescenta ele também que a 
Seleção Natural Evolutiva não 
pode explicar a existência de ca-
racteres inúteis ou deletérios.  
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Portanto, vemos que De Vries 
começou tentando preservar a 
Seleção Natural Evolutiva, pela 
incorporação das mutações na 
teoria, mas, percebendo que essa 
manobra não resolveria o pro-
blema dos órgãos incipientes, 
terminou, como Darwin, aban-
donando a Seleção Natural Evo-
lutiva. Isso o deixou com uma 
opção restante, que foi a evo-
lução sem a seleção, em outras 
palavras, a evolução pelas muta-
ções. Esta é uma hipótese cien-
tificamente legítima, cujo teste 
é a observação das mutações no 
ambiente. Sabemos que as muta-
ções ocorrem; a questão é se elas 
são ou não do tipo que tornaria 
possível a evolução.

Mutações evolutivas 
versus mutações criativas

Observamos anteriormente 
que De Vries comentou as varia-
ções individuais afirmando que

É uma hipótese absoluta-
mente não comprovada aquela 
de que a variação individual 
expande seu limite pela sele-
ção, e aumenta "em enorme 
proporção".

E insistiu ainda:

Exigimos prova de que esse 
aumento e acumulação têm 
lugar "no montante exigido" 
para a origem de espécies e su-
bespécies, e essa prova Wallace 
não apresenta nem procura.

Objetou também que a "varia-
bilidade flutuante é muito limi-
tada" e que a "variabilidade ordi-
nária, como sempre manifestada, 
não é suficiente" para criar novas 
espécies. Essas mesmíssimas crí-
ticas aplicam-se também às mu-

tações. Ocorrem mutações do 
tipo e da extensão que tornam 
possível a evolução? Para que se 
pudesse dizer honestamente que 
uma mutação é evolutiva, deve-
ria ela satisfazer os seguintes cri-
térios:
1 - Como a existência depende 

de fatores de sobrevivência, 
deve ser óbvio que a mutação 
capacite a planta ou o animal 
a sobreviver mais facilmente 
em um ambiente natural. Isso 
excluiria mutações frequen-
temente mencionadas, tais 
como laranjas sem semen-
tes, o gado Hereford mocho, 
e plantas e animais albinos, 
que os tornam a todos menos 
aptos para a sobrevivência. 
É absurdo esperar que ocor-
ra uma mutação útil para a 
sobrevivência quando todas 
as plantas e animais estão 
sobrevivendo e têm estado a 
sobreviver indefinidamente, 
pelo menos onde não ocor-
re a interferência tecnológica 
humana. Jamais poderemos 
comprovar cientificamente as 
causas de quaisquer extinções 
não tecnológicas no passado, 
que possam ter sido causadas 
por catástrofes, a não ser por 
incapacidade de sobrevivên-
cia. A tecnologia é a catástrofe 
atual para muitas espécies de 
plantas e animais.

2 - A mutação deve ser hereditá-
ria. Deve haver evidência de 
que a mutação pode ser trans-
ferida à descendência, em 
condições naturais.

3 - A mutação deve ser natural, e 
não o resultado de interferên-
cia humana como por exem-
plo mediante substâncias quí-
micas ou radiação.

4 - Deve ser demonstrado que a 
"mutação" é algo novo, e não 
um gene previamente não 
reconhecido ou não mani-
festado no genótipo de uma 
espécie. Este ponto se consti-
tuiu na falha de De Vries. A 
maior parte de "A Teoria da 
Mutação" consiste de expe-
riências que ele realizou com 
a prímula Oenothera Lamar-
ckiana, na realidade uma es-
colha infeliz. Aceita-se, hoje, 
que as "mutações" na prímula 
O.Lamarckiana descritas por 
De Vries situam-se realmen-
te dentro do intervalo da va-
riabilidade flutuante daquela 
espécie. (26) De Vries foi mes-
mo muito longe ao dar novos 
nomes de espécies a variações 
da O.Lamarckiana. (As "espé-
cies" da Oenothera são hoje 
reconhecidas como raças es-
truturalmente híbridas den-
tro de uma espécie.) É interes-
sante observar que De Vries 
foi advertido de que poderia 
ocorrer confusão entre varia-
bilidade flutuante e mutações:

Os opositores mais acirrados 
de minha teoria sustentam que 
não existe mutação alguma. ... 
O que eu tenho descrito como 
alterações descontínuas são, 
em sua opinião, meramente os 
desvios extremos ocasionados 
pela variabilidade ordinária; 
pois quanto mais elas se afas-
tam da média, mais raras elas 
são, e maiores os intervalos pe-
los quais elas se separam. (27)

Em outro lugar ele faz citação 
de Mac Dougal da seguinte for-
ma:

O maior engano que pode 
provavelmente surgir na consi-
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deração desses resultados será 
o resultante do erro de confun-
dir a variabilidade flutuante 
com a mutabilidade. (28)

5 - Resultaria a mutação em me-
gaevolução? Por exemplo, 
uma mutação tornando me-
nor ou maior uma planta ou 
animal, concebivelmente não 
garantiria a crença de que o 
organismo em seguida se tor-
nasse uma nova espécie?

6 - Finalmente, a mutação deve 
ser progressiva, e não en-
trópica. A evolução postula 
que a vida desenvolveu-se 
do simples para o comple-
xo. Por outro lado, as muta-
ções como as que já foram 
citadas, e outras incluindo a 
hemofilia e os carneiros An-
con de pernas curtas, podem 
ser encaradas como muta-
ções degenerativas. A partir 
do conceito da Criação, po-
demos supor que o mundo 
iniciou-se em um estado de 
perfeição. Desde essa época, 
provavelmente tendo início 
com a queda do ser humano 
em pecado, a entropia tem 
cobrado o seu tributo. Todas 
as mutações que mencionei 
são algo menos do que aquilo 
que existia anteriormente - 
são uma perda de perfeição. 
Encarar as mutações como 
degradações está de acordo 
com a Segunda Lei da Ter-
modinâmica, que afirma que 
a matéria prossegue da or-
dem para a desordem.

São esses, então, os critérios 
que eu concebo como sendo ne-
cessários para honestamente ale-
gar que uma mutação particular 
é evolutiva. São eles critérios que 
a própria Teoria da Evolução exi-

ge. Quando se lê sobre mutações 
em um livro didático, geralmente 
o autor declara algo sobre o efei-
to deletério da maioria das muta-
ções, o que é indicativo da Cria-
ção e da entropia, e não apresenta 
nenhuma lista de quaisquer mu-
tações úteis. Esse tipo de declara-
ção desmerece a Ciência, porque 
é responsabilidade do teorizante 
comprovar que todas as compo-
nentes vitais de sua teoria real-
mente subsistem. Um crítico da 
teoria não deveria ter de ser leva-
do à posição de precisar compro-
var que não ocorrem mutações 
evolutivas. Este deve ser o cami-
nho, em consideração à própria 
Ciência, pois em caso contrário 
reinaria o caos, com todos insis-
tindo na veracidade de sua teoria, 
sem ter que prover quaisquer fa-
tos para substanciá-la.

Mutabilidade periódica ou 
equilíbrio pontuado

Afirmei anteriormente que as 
mutações, como meio e fim em 
si mesmas para a evolução, eram 
testáveis pela observação. Isso 
requer, entretanto, que a ocor-
rência das mutações evolutivas 
seja encarada como um contí-
nuo. Infelizmente De Vries fez 
de sua teoria da mutação uma 
crença supranatural ao descrever 
a ocorrência das alegadas muta-
ções evolutivas como sendo pe-
riódica. As citações seguintes de 
"A Teoria da Mutação" mostram 
como De Vries tornou periódica 
a ocorrência das alegadas muta-
ções evolutivas, e não mais con-
tínua, convertendo-a assim em 
uma crença supranatural sobre 
as origens:

Os ancestrais de espécies que 
existem hoje, nesta teoria, pas-

saram através de períodos imu-
táveis e mutáveis; a divisão das 
grandes espécies em espécies 
elementares seria o resultado do 
último ou de algum dos últimos 
períodos de mutabilidade. (29) 
Porém, se a mutabilidade foi 
um fenômeno periódico, con-
tornamos a dificuldade de ter 
de supor que as mutações deve-
riam aparecer igualmente em 
todo o tempo... (30) Nem todas 
as plantas e animais, contudo, 
são mutáveis hoje em dia; pelo 
contrário, a mutabilidade é um 
fenômeno muito raro. (31) 

Sem querer exprimir uma 
opinião definida, não me pare-
ce ser provável que a mutabili-
dade tenha continuado através 
dos tempos geológicos sem in-
terrupção. Penso, portanto, ser 
mais provável que tivesse havi-
do alternância entre períodos 
mutáveis e imutáveis. (32)

Quão rapidamente se suce-
deram os períodos individuais 
de mutação uns aos outros? 
Temos muito poucos dados 
que nos permitam chegar a 
qualquer conclusão sobre esse 
ponto. Como é bem conhecido, 
partes de plantas que foram 
preservadas nas tumbas das 
pirâmides juntamente com as 
múmias, e também em outros 
momentos da mesma antigui-
dade, como por exemplo flores, 
folhas, frutas, cereais, capim e 
ervas daninhas, comprovam 
a grande antiguidade de mui-
tas espécies que ainda existem 
hoje. Sem dúvida, numerosas 
espécies são mais antigas que 
as pirâmides e permaneceram, 
portanto, imutáveis por um 
período de pelo menos 4000 
anos. Vestígios relacionados 
com os habitantes de palafitas, 
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desenhos cunhados em moedas 
antigas e muitos outros fatos 
da mesma natureza conduzem 
a uma estimativa semelhante. 
Poderemos então aceitar como 
uma conclusão provisória que 
alguns milhares de anos ocor-
rem, em média, entre dois perí-
odos sucessivos de mutações. (33)

De Vries pareceu não ter per-
cebido que na última citação ele 
estava provendo evidências a fa-
vor da Criação e da imutabilida-
de das espécies.

Trinta e sete anos após a pu-
blicação da sexta edição de "A 
Origem das Espécies", Hugo De 
Vries foi levado pela essência di-
vina à mesma conclusão de Dar-
win, que a Seleção Natural Evo-
lutiva é um malogro científico. 
Ambos foram forçados à posição 
de terem de formular um novo 
mecanismo para a evolução, ou 
então abandoná-la. Mas a seme-
lhança termina aqui. Darwin, 
recordamos, determinou-se vol-
tar para a Teoria dos Caracteres 
Adquiridos, de Lamarck, uma 
hipótese testável, preservando 
consequentemente tanto a le-
gitimidade científica quanto o 
objetivo filosófico de "retirar a 
Deus do Universo". Em outras 
palavras, De Vries, voltando-se 
para a mutabilidade periódica, 
uma crença supranatural, como 
mecanismo para a evolução, ao 
contrário de Darwin, abando-
nou a Ciência legítima, mas pre-
servou o que para ele era o mais 
importante, a Filosofia que "reti-
ra Deus do Universo".

Se a presença invisível de Deus 
(a essência divina na teoriza-
ção evolucionista) não permitir 
a formulação de uma hipótese 
válida sobre as origens, que seja 

materialista e cientificamente 
legítima, segue-se, então, que as 
evidências disponíveis finalmen-
te conduzirão os teorizantes para 
a Criação.

Vejamos agora se não é esse o 
caso, naquilo que diz respeito ao 
equilíbrio pontuado.

Equilíbrio pontuado

Recentemente, cerca de 70 
anos após De Vries ter publicado 
sua teorização da mutação, al-
guns evolucionistas renovaram a 
teoria da mutabilidade periódica, 
sem fazer referência a De Vries, 
sob um novo título - o “Equilí-
brio Pontuado”. Como De Vries 
e Darwin antes deles, eles tam-
bém foram forçados a concluir 
que a Seleção Natural Evolutiva 
é um malogro científico. A ra-
zão pela qual abandonaram a 
Seleção Natural Evolutiva é um 
problema a mais dentre os que 
há muito tempo não são consi-
derados nos livros didáticos de 
introdução à Biologia; funda-
mentalmente foi a ausência dos 
fósseis intermediários que a evo-
lução prediz. Se a evolução tives-
se ocorrido pelo processo lento 
e contínuo da Seleção Natural 
Evolutiva, deveríamos achar nu-
merosos e estranhos fósseis de 
transição na crosta terrestre, in-
dicando a alteração de uma es-
pécie em outra. Georges Cuvier, 
o pai da Paleontologia, explicou 
esse problema da seguinte for-
ma, antes de ter sido escrito "A 
Origem das Espécies":

Se os fósseis não nos mostram 
o curso das supostas trans-
mutações, que razão haveria 
para se crer que esses eventos 
inusitados tivessem realmente 

ocorrido? Os fósseis constituem 
nosso único registro da vida no 
passado remoto, e sua lição é 
óbvia, como acreditava Cuvier, 
e jamais aquilo que os trans-
formistas gostariam que fosse. 
Não uma série contínua de 
criaturas semelhantes, mas sim 
uma sequência interrompida 
de formas dessemelhantes, foi 
o que se encontrou. "Podemos", 
disse Cuvier, "responder a eles 
em seu próprio sistema, que se 
as espécies se alteraram gradu-
almente, deveríamos encontrar 
alguns traços dessa modifica-
ção gradual. Entre o Paleotério 
e as espécies atuais deveríamos 
encontrar algumas formas in-
termediárias, mas isso ainda 
não aconteceu" (34)

Temos aqui um problema se-
melhante à questão das muta-
ções evolutivas. Da mesma ma-
neira que no caso das mutações 
evolutivas, é responsabilidade do 
teorizante provar que os fósseis 
de transição realmente existem, 
em uma quantidade suficiente-
mente grande para tornar a pro-
va conclusiva. Um crítico não 
precisa tentar provar que eles 
não existem. A estratégia univer-
sal dos evolucionistas é enfatizar 
os dados positivos e ignorar os 
negativos. A propósito, a Cria-
ção não prediz a existência de 
fósseis intermediários.

De acordo com o equilíbrio 
pontuado, grandes mutações 
genéticas ocorreram periodica-
mente no passado, um processo 
descontínuo não observável atu-
almente e, portanto, estranho à 
Ciência. Para ilustrar essa crença, 
consideremos o que seria neces-
sário para transformar um pás-
saro que se alimenta de sementes 
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em um pica-pau. As seguintes 
mutações teriam de ocorrer: Mu-
tações para encompridar a língua, 
para torná-la pegajosa, para en-
durecer o bico, para encompridar 
o bico, para prover um amortece-
dor entre o bico e o crânio, para 
rearranjar os dedos dos pés, para 
fortalecer as penas da cauda, etc. 
Essas mutações teriam de ocor-
rer simultaneamente para tornar 
funcional o pica-pau. Algumas 
dessas mutações seriam realmen-
te deletérias se ocorressem fora da 
ordem. Por exemplo, uma língua 
comprida em um bico curto, ou 
o instinto de perfurar antes de ter 
evoluído uma cartilagem amorte-
cedora. Argumentos semelhantes 
poderiam ser apresentados para 
cada criatura viva.

Mencionei que a mutabilidade 
periódica e o equilíbrio pontua-
do como teorias científicas são 
realmente crenças supranaturais 
materialistas, mas serão mesmo? 
Apesar de seus melhores esfor-
ços no sentido contrário, não te-
riam os evolucionistas sido leva-
dos de volta para a Criação? Não 
é óbvio que o Criador deixaria 
de ser negado? O propósito da 
Ciência é tentar fazer afirmações 
verdadeiras sobre o ambiente. A 
Ciência não pode comprovar o 
passado nem predizer o futuro 
mas, dentro de suas limitações, e 
porque a Criação é uma verdade, 
as evidências sempre nos con-
duzirão à Criação e não a uma 
teoria materialista das origens. 
Há muito tempo atrás Darwin 
explicou onde haviam chegado 
os evolucionistas modernos, da 
seguinte forma:

Quem acreditar que alguma 
forma antiga foi transformada 
subitamente através de uma 

força ou tendência interna 
... será compelido a crer que 
muitas estruturas belamente 
adaptadas a todas as outras 
partes da mesma criatura, e às 
condições circundantes, foram 
produzidas repentinamente; e 
não será capaz de dar sequer 
uma sombra de explicação a 
tais co-adaptações complexas 
e maravilhosas. Será forçado 
a admitir que essas grandes e 
repentinas transformações não 
deixaram qualquer vestígio de 
sua atuação nos embriões. Ad-
mitir tudo isso, parece-me a 
mim, é entrar nos domínios do 
milagre, deixando os domínios 
da Ciência. (35)

A única diferença entre a Cria-
ção e o equilíbrio pontuado é 
que os evolucionistas desejam 
milagres, mas, por razões filosó-
ficas, sem o Autor dos milagres.

Conclusão

As pessoas e o ambiente cons-
tituem o objeto de estudo dos 
cientistas. E a sua atitude com 
relação ao seu objeto de estudo 
é altruísta ou condescendente? 
É claro que, no que diz respeito 
à questão das origens, elas têm 
uma atitude condescenden-
te com relação ao público e aos 
jovens em particular. Há algum 
outro campo da Ciência que 
apresente tal registro não pro-
fissional de supressão de infor-
mação que o público tem todo 
o direito de conhecer? Informa-
ções que centralizam as explica-
ções das origens nunca são pu-
blicadas amplamente, nem são 
inseridas nos livros didáticos de 
introdução aos respectivos as-
suntos. Não obstante, como vi-
mos, dados negativos continuam 

a aparecer obstinadamente entre 
os evolucionistas, e eles, com a 
mesma obstinação, continuam 
a suprimi-los. Deveria ser per-
mitido aos evolucionistas ditar 
um currículo escolar para a sua 
matéria? Deveríamos aprender 
deles, quando eles mesmos já 
deixaram bastante claro que não 
podem aprender de si próprios?

Teria jamais havido uma tão 
grande apropriação indébita do 
dinheiro dos contribuintes, ga-
nho a tanto custo? De que outra 
maneira se poderia descrever os 
fundos absorvidos pelo siste-
ma de escolas públicas, que têm 
sido subvertidos para o ensino 
da Filosofia Evolutiva das ori-
gens? A doutrinação de muitos 
estudantes na Filosofia evolucio-
nista é diretamente contrária aos 
anseios de muitos contribuin-
tes que se têm esforçado, fora 
do sistema de escolas públicas, 
para ensinar seus filhos que eles 
são os descendentes de uma or-
dem criada, e que têm uma alma 
imortal.

Nós, os criacionistas, podemos 
repousar na certeza de nossa 
crença em uma Criação miracu-
losa. Podemos observar, não de 
maneira condescendente, mas 
com simpatia, os incessantes e 
fúteis esforços daqueles que ten-
tam, cientificamente, "retirar a 
Deus do Universo". Por outro 
lado, deveríamos responder com 
indignação sempre que uma 
crença supranatural seja apresen-
tada aos estudantes como Ciência 
legítima. Se existir algo como Ci-
ência histórica, e se especulação 
for Ciência, então todos deverão 
entender que a especulação feita 
por um indivíduo em torno das 
evidências existentes é tão boa 
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quanto a feita por outro qualquer. 
Isso se poderia chamar de "Cria-
cionismo Aplicado". (36) Como 
explicado no início deste artigo, 
com relação à Anatomia Compa-
rada e todas as outras evidências, 
os estudantes devem ser informa-
dos sobre as interpretações cria-
cionistas das evidências que são 
apresentadas a favor da evolução. 
Isso impedirá os evolucionistas 
de atingirem seu alvo filosófico 
de "retirar a Deus do Universo", e 
simultaneamente reformar tanto 
a Ciência quanto os currículos es-
colares. A base para o Criacionis-
mo Aplicado é retirada do código 
de ética da National Education 
Association, que estabelece: "Para 
cumprir a sua responsabilidade 
perante o estudante, o educador 
não deverá negar sem qualquer 
razão o acesso dos estudantes a 
pontos de vista diversificados".

O propósito do Criacionismo 
Aplicado não é o ensino da Cria-
ção especial à parte do currículo 
que apresenta a evolução, mas 
sim operar no sentido de elimi-
nar o preconceito dentro do pró-
prio currículo. Dito de maneira 
simples, o Criacionismo Aplica-
do é o reconhecimento de que, 
em qualquer teoria científica para 
a origem da vida, os estudantes 
têm o direito de saber quando 
qualquer das evidências também 
se adaptam ao conceito de Cria-
ção especial. Ainda mais, os es-
tudantes têm o direito de saber 
quando alguma evidência contra-
diz a citada teoria. O Criacionis-
mo Aplicado não tem a pretensão 
de ser científico, mas atua como 
uma ferramenta no currículo es-
colar para torná-lo honesto e ob-
jetivo. Muitas pessoas deixam de 
aceitar, na controvérsia Criação/
Evolução, a existência de um im-

perativo educacional inteiramen-
te independente da Ciência ser 
desenvolvida a partir de pressu-
postos criacionistas ou evolucio-
nistas. Nenhum estudante poderá 
fazer juízos sobre a qualidade das 
evidências se não existir nenhu-
ma alternativa viável a ser consi-
derada. Sem uma alternativa, as 
evidências a favor da Evolução 
que apresentem pouca qualidade 
tornam-se impressionantes. Sem 
o Criacionismo Aplicado, a edu-
cação torna-se doutrinação.  
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