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DETECTANDO DESÍGNIO NA NATUREZA
Dr. Timothy Standish, Geoscience Research Institute

Detectando Vida
Há muito tempo, pelo menos há 2 mil
anos, que se especula sobre a existência de
vida inteligente fora de nosso planeta. Tito
Lucrécio Caro foi um dos primeiros a propor a
existência de vida extraterrestre. Por volta do
ano 55 a.C. escreveu:
Temos que considerar, pois, de toda
maneira inverossímil que, se o espaço
é infinito em todo o sentido e os átomos
em um número inumerável giram de
mil maneiras no Universo sem fundo,
possuídos de eterno movimento, só
tenha sido criado um céu e um orbe
da Terra, e que fora dele toda matéria
esteja inativa. Sobretudo, sendo
este mundo uma criação natural,
os mesmos átomos chocando-se
espontaneamente e ao acaso depois
de se haverem unido de mil maneiras
em encontros casuais (...) acertaram
por fim alguns deles a se agregar de
modo que deram para sempre origem
a esses grandes corpos: terra, mar, céu
e espécies de seres viventes. Por isso,
uma vez mais é forçoso reconhecer
que existem em outras partes outras

combinações de matéria semelhante a
esse mundo que o éter recebe com um
abraço ávido. (1)
Acredita-se que Lucrécio reflita os
primeiros pensamentos de Epicuro, o qual
por sua vez parece que também cria na vida
extraterrestre. (2)
O problema da especulação sobre a vida
extraterrestre é que, se tal tipo de vida existe, é
extraterrestre e difícil de ser estudada da Terra.
O melhor que podemos fazer a partir do nosso
observatório privilegiado da Terra é buscar
sinais de vida em outros planetas. Tais sinais
podem classificar-se em duas categorias: 1)
Provas de que existem condições essenciais
para vida e 2) Provas diretas da atividade
de seres vivos. Não faz muito tempo que os
dados recolhidos pela nave espacial Mars
Odissey, tendentes a indicar a presença
de hidrogênio sobre a superfície de Marte,
geraram um grande reboliço. Acredita-se
que esse hidrogênio se encontra na forma de
moléculas de água e a água é indispensável
para a vida. (3) Se fosse encontrada água em
Marte, condição imprescindível para que exista
vida, isso ainda não provaria que em Marte se
reúnem todas as condições necessárias para

abrigar a vida.
Encontrar prova da existência de vida
extraterrestre pode ser mais difícil do que
encontrar condições favoráveis à vida; não
obstante, os cientistas não cessaram sua
busca. Um exemplo recente disto poderia ser
o descobrimento de sulfeto de carbono na
atmosfera de Vênus. (4) A produção inorgânica
de sulfeto de carbono pode ser difícil, embora
se conheça a sua produção por organismos
vivos. (5) Assim, a presença de sulfeto de
carbono pode ser interpretada como uma
prova possível da atividade de organismos
vivos.
Detectando Inteligência
Os indícios de existência de vida são
muito conhecidos e podem ser pesquisados
quando se busca vida em outros planetas.
Por outro lado, procurar vida inteligente pode
ser um desafio ainda mais difícil. Deveria ser
possível detectar os sinais de vida inteligente
do mesmo modo que os sinais de vida. De
maneira semelhante aos sinais de vida, os
sinais de inteligência podem ser divididos
em duas categorias: 1) Dados atípicos
dos processos naturais e 2) Dados que se

sabe serem produtos de inteligência. Em
certo sentido, a separação entre ambas as
categorias é artificial, já que muitos dados cuja
origem se sabe que é devida à inteligência
também são atípicos dos processos naturais.
Antes que se possam classificar os dados
como típicos ou atípicos de um processo
natural, é preciso identificar os processos
naturais. Em outras palavras, é preciso
conhecer as ferramentas que a natureza
emprega, antes de estabelecer os seus
limites de atuação. A história da ciência é
o registro dos êxitos da humanidade para o
entendimento de como funciona a natureza.
Em geral, sabe-se que a natureza utiliza
duas ferramentas: 1) Um conjunto de leis
que governam as interações da matéria e 2)
O acaso, que determina onde, quando e sob
que condições a matéria interage com outra
matéria.
A gravidade é um exemplo de uma lei
que governa as interações entre a matéria.
Especialmente, ela é uma lei simples que
afirma que os corpos que têm massa atraemse mutuamente. Porém, quando se combina
com outras leis simples, a gravidade mostra
uma interação aparentemente complexa
entre os planetas do nosso sistema solar com
o resto do universo. Às vezes, os resultados
da ação das simples leis da natureza são
elegantes e ordenados. Por exemplo, a
estrutura dos cristais é muito ordenada, mas
ela surge da interação relativamente simples
de cargas positivas e cargas negativas como o
sódio carregado positivamente (Na +) e o cloro
carregado negativamente (Cl -) dos cristais do
sal de cozinha comum.
A gravidade é uma impressionante lei da
natureza, e da mesma forma que outras leis
pode ser empregada por seres inteligentes
com propósitos específicos. Por exemplo, os
agricultores de algumas áreas da Inglaterra
retiraram as rochas de seus campos e as
amontoaram na forma de muros que agora
dividem a maior parte da zona rural britânica,
formando um conjunto de parcelas cultivadas.
Esses muros servem para importantes
finalidades, inclusive a delineação das
propriedades e a separação entre pastos
e campos de cultura. (6) Essa função fica
facilitada pela gravidade que impede que
as rochas se desloquem do ambiente.
Entretanto, a gravidade não é a causa desse
propósito. A observação põe em evidência
que a gravidade manteve as mesmas rochas
em seu lugar anterior no meio do campo
antes que os agricultores as deslocassem.
Foi preciso esforço dirigido pela inteligência
dos agricultores para movimentar e alinhar
as rochas, de modo que passassem agora
a ter uma função e um propósito. Ao serem
contemplados a partir do alto, esses muros de
pedras sugerem imediatamente a presença
de um propósito inteligente, pois se sabe que
a natureza não amontoa e alinha as pedras
em longas fileiras como acontece com esses
muros. Além disso, é evidente o propósito
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e, portanto é lógico inferir uma inteligência
relacionada com a presença destes muros.
Os muros de pedra do nordeste dos
Estados Unidos, ou do sudeste da Austrália,
também sugerem causas inteligentes
independentemente da localização dos
muros. O desígnio inteligente vem sugerido
pela presença de um propósito e a ausência
de causas naturais conhecidas.
De modo parecido com o caso dos muros
de pedras, os canais também podem exibir
características de objetos projetados por
uma causa inteligente, pois são estruturas
cuja causa natural se desconhece e
apresentam alguma espécie de propósito. A
rede de canais que sulca o Reino Unido tem
essas características. Estruturalmente, os
canais tendem a ser retos, ou curvarem-se
ligeiramente. As eclusas, estruturas claramente
não naturais, controlam o movimento da água
do sistema. O mapa do sistema de canais
revela que eles unem centros populacionais, o
que sugere o propósito de serem construídos
como grandes estradas para o transporte
de materiais. O grande astrônomo Percival
Lowell, que acreditou ter visto canais em
Marte, interpretou imediatamente que a
presença deles era um indicador de vida.
Quando os telescópios mais desenvolvidos
revelaram características unicamente devidas
à natureza, a maioria abandonou a teoria da
vida em Marte proposta por Lowell. (7)
Lowell não chegou à conclusão de que
em Marte havia existido vida por ser um
mau cientista; o seu erro resultou dos dados
escassos de que dispunha. O que Lowell
pensou que via eram estruturas que deviam
funcionar (movendo ou retendo a água)
como parte de um sistema mais amplo. Para
funcionar nesse sistema maior, cada canal
se amoldaria a critérios específicos. Por
exemplo, teriam de conectar-se com outros
canais e ser suficientemente amplos para
reter ou conduzir quantidades significativas de
água. Em outras palavras, as estruturas que
Lowell pensou que via em Marte tinham um
propósito óbvio para ele, e não era provável
que fossem o produto do acaso ou das leis
naturais. Portanto, chegou à conclusão de que
tinham de ter sido projetadas por marcianos
inteligentes. Inferir um projeto a partir de
um propósito é lógico e cabe plenamente
no âmbito da ciência. A ciência forense
e a arqueologia procedem dessa forma
rotineiramente. Os dados são recolhidos e
examinados. Se indicarem as características
de um propósito inteligente, é lógico pensar
que exista algum agente inteligente. Por
exemplo, quando se descobrem pontas de
flechas de sílex, interpreta-se que elas são
produtos de algum ser inteligente e não da
natureza ou de qualquer tipo de magia. Na
busca da vida inteligente, os cientistas de
maneira rotineira procuram modelos distintos
daqueles que são produzidos na natureza
e, ainda mais, com um propósito. Quando a
Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI,

Procura de Inteligência Extraterrestre) filtra os
sinais de rádio procedentes do espaço para
buscar modelos que reflitam inteligência, (8)
ela recorre a esse mesmo tipo de lógica.
Assim como foram estabelecidos os
princípios para detectar um projeto inteligente,
também foram fixados os princípios que
permitem detectar a existência de vida. Ainda
mais, os cientistas recorrem a eles de um
modo rotineiro para detectar a atividade de
seres inteligentes, tanto atualmente como
no passado. Não obstante, aqueles que
buscam um desígnio na natureza correm o
perigo de cair numa armadilha semântica. O
problema surge quando tentamos delinear a
fronteira entre o natural e o artificial. Definir
a natureza como o produto de causas
naturais, e os objetos artificiais (por exemplo,
os muros de pedras) como um produto de
causas inteligentes é, aparentemente, lógico.
Considerar a natureza, definida como um
produto de causas naturais, e estudá-la para
determinar se ela é o produto de um projeto
inteligente parece extremamente disparatado,
já que por definição ela é natural e não
artificial. É evidente que devemos estabelecer
uma nova bateria de critérios para permitir
a diferenciação entre os produtos das leis
naturais e o projeto inteligente.
O problema de definir o
natural e o artificial
Isso nos leva novamente aos muros
de pedras mencionados anteriormente. Os
muros funcionam (são funcionais) como
resultado de pelo menos uma lei natural - a
gravidade - mas devem a sua existência a um
projeto inteligente. É possível que os seres
vivos façam parte da natureza se funcionam
da mesma maneira, isto é, se são o resultado
de um processo que envolve um projeto
inteligente, já que funcionam de acordo com
as leis naturais? Uma maneira de abordar
perguntas desse tipo é definir simplesmente a
vida como algo natural e exigir que se recorra
tão somente a explicações naturais. Um
exemplo disso poderia ser: “O conhecimento
científico se limita às explicações naturais para
fenômenos naturais baseados nas provas que
nos proporcionam nossos sentidos ou nossas
extensões tecnológicas.” (9) Porém, isso gera
uma espécie de raciocínio circular no qual
se os fenômenos semelhantes à vida são
considerados naturais, somente podem ser
explicados como resultado das forças naturais
e do acaso. Portanto, as forças naturais e o
acaso devem ser suficientes para explicar
todos os fenômenos naturais, sejam eles
aparentemente razoáveis ou não.
O que sucederia se um cientista já não
soubesse que os muros de pedras são o
resultado de uma ação inteligente? Encontramse eles em todas as partes das Ilhas Britânicas
e em muitos outros lugares, e em muitos
casos desconhecemos quem decidiu sua
construção e quando ela foi realizada. O que
sucederia se os muros fossem classificados

erroneamente como um elemento natural
a mais na paisagem inglesa? Uma vez que
foram classificados como naturais, só se
admitiria uma explicação natural para sua
origem, e se essas explicações naturais são
por definição suficientes para dar conta de tudo
na natureza, deveriam bastar para explicar a
origem dos muros. Uma vez que se classificam
como “naturais”, nem sequer poderia existir
um modo de demonstrar que os muros de
pedra são o produto da força das inteligências
de gerações de agricultores. Restringir a
ciência às explicações naturais cria uma
expectativa razoável de que sejam atribuídas
propriedades à natureza que, em realidade,
a natureza pode não ter, e o fenômeno que
foi classificado erroneamente como natural
continuará mantendo equivocadamente essa
classificação por mais que mude a nossa
compreensão do funcionamento da natureza.
O único modo em que a ciência pode
determinar se os muros de pedras são o
produto de processos naturais ou inteligentes
é admitir a possibilidade de que seres
inteligentes intervieram na sua construção.
Uma vez tendo sido admitidas causas
inteligentes, a ciência pode avaliar as provas,
determinar se os muros cumprem ou não
os critérios de um projeto inteligente e tirar
conclusões lógicas. Se não se admite a
possibilidade da intervenção inteligente, a
ciência do estudo dos muros se converte em
algo dogmático. O mesmo se aplica quando
se estuda a vida ou outros fenômenos.
Se devemos determinar se a vida é o
produto de causas inteligentes ou naturais,
não podemos desprezar a possibilidade de um
projeto inteligente antes de começar a nossa
investigação. Porém, com isso surge de novo
o problema do natural contra o artificial. Se a
natureza não é natural, não pode ser chamada
de natureza. Por outro lado, os mecanismos
artificiais, tais como as máquinas, funcionam
de acordo com leis naturais e não graças à
magia. Uma vez construídos, os muros de
pedras são tão naturais como qualquer outro
monte de pedras. O que lhes faz perder as
suas características naturais é o fato de que
existe algo mais além das ações normais e
mecânicas da natureza que são responsáveis
pelo alinhamento das pedras. Uma maneira
de abordar esta questão é aceitar que algo
externo à natureza atuou sobre ela em algum
momento. Isto evita que o acaso limite os
esforços possíveis antes de indagarmos sobre
um desenho inteligente da natureza. Aplicado
aos sistemas vivos isso significaria que uma
inteligência externa à natureza poderia ter-nos
trazido à existência; isto é, algo sobrenatural.
Por que uns seres inteligentes tão naturais
como os seres humanos têm que ser excluídos
como fonte última do projeto na natureza? (10)
O problema com esta explicação é que se
descarta essa hipótese sem que, de fato,
ela seja examinada previamente. Os seres
humanos, ao que se sabe, são os seres mais
inteligentes e exibem características de um

desenho inteligente. Se a inteligência humana
depende de um projeto inteligente, custa
admitir que a inteligência de outras criaturas
não dependa de uma causa inteligente. Em
última análise, a inteligência fora da natureza é
necessária para explicar um projeto inteligente
da natureza. Da mesma forma como se
requer algo que está fora dos elementos e
das leis que governam a sua interação para
explicar o alinhamento inteligente das pedras
em um muro, na natureza a inteligência que
depende de um projeto inteligente necessita
de uma causa inteligente última fora da
natureza. Quem, ou o que, é a causa dessa
inteligência sobrenatural? Enquanto vivermos
em um mundo natural é provável que não
tenhamos nenhuma base para investigar esta
questão, porém esta não é uma razão lógica
para excluir a possibilidade de que exista uma
inteligência sobrenatural.
A necessidade de dar
lugar ao sobrenatural
Para determinar se é possível inferir
um projeto inteligente a partir dos dados
disponíveis na natureza, estabelecemos
a necessidade de aceitar a possibilidade
de uma inteligência exterior a ela, e o
desenvolvimento dos critérios para discernir
entre as causas inteligentes e naturais. Em
última instância, isto está correto tanto no caso
em que o projeto inteligente seja evidente na
natureza, como no caso em que não seja. A
história do pensamento evolucionista ilustra
essa necessidade. Por exemplo, Lucrécio
argumentou: “O mundo não foi criado para
nós por obra divina, tão grandes são os
defeitos que o afetam”. (11)
Para argumentar contra uma origem
sobrenatural do Universo, em primeiro lugar,
Lucrécio deve aceitar que o sobrenatural pode
ser discutido e, em seguida, demonstrar que os
critérios que seguiu (por exemplo, se qualquer
imperfeição exclui a intervenção sobrenatural)
são lógicos e razoáveis. O argumento das
imperfeições usado por Lucrécio foi retomado
várias vezes por autores contemporâneos.
Por exemplo, quando argumentava contra a
intervenção sobrenatural na criação da vida,
Stephen J. Gould escreveu: “A imperfeição
ganha a batalha (sobre a criação divina) a
favor da evolução”. (12)
A importância está não nos critérios
empregados para excluir o sobrenatural, mas
em que a participação do sobrenatural na
origem da vida possa ser discutida logicamente
com base nos fenômenos naturais. Esses
exemplos demonstram a necessidade de
incluir o sobrenatural ou divino como uma
possibilidade se devemos investigar a
presença de projeto - especificamente do
desenho inteligente - ou sua ausência na
natureza. Não parece razoável restringir a
investigação da atuação do sobrenatural na
origem da vida a uma única resposta possível
antes de ser respondida a pergunta. Lucrécio
e Gould demonstram que a discussão do

desenho inteligente na natureza prolongou-se
desde os tempos antigos até os nossos dias.
O filósofo e matemático William Dembski
estabeleceu os critérios anteriormente
enumerados para determinar se houve
ação inteligente na produção de fenômenos
específicos (13) Dembski evita o termo
“propósito” já que isso pode exigir que o
observador penetre na mente do projetista. Em
seu lugar recorre aos termos “especificidade”
e “probabilidade”. A especificação se
refere aos modelos que satisfazem certas
condições lógico-matemáticas precisas,
incluindo os fenômenos que variam de modo
independente, mas que ao mesmo tempo
operam juntos com tolerâncias muito finas.
Por exemplo, os cilindros e os pistões de
um motor de combustão interna mostram
uma especificidade porque o material de
sua fabricação pode ser fundido em quase
qualquer forma imaginável, porém, se
acoplam de tal modo que o motor funciona.
Não há nenhuma lei natural que obrigue que
esse material adote a forma de cilindros ou
pistões ou que o faça adaptar-se mutuamente
com uma tolerância de vários micrômetros.
Por isso a probabilidade de que a natureza
produza pistões e cilindros que se acoplem
corretamente é muito reduzida. Os pistões e
os cilindros se adaptam uns aos outros por
que engenheiros inteligentes os projetaram
para isso; é evidente que não são produtos do
acaso e das leis naturais.
A julgar pelas aparências, uma boa
parte da natureza apresenta características
de desenho inteligente, seja isso afirmado
informalmentemedianteumpropósitoaparente
ou, de um modo mais formal, mediante uma
especificidade com reduzida probabilidade
de que as características se dêem
espontaneamente. Muitos biólogos advertiram
a respeito dessa aparente intencionalidade.
Por exemplo, George Gaylord Simpson - um
dos pais do neodarwinismo - escreveu:
Esta aparência de propósito impregna a
natureza, a estrutura geral dos animais
e das plantas, os mecanismos de seus
diversos órgãos e o intercâmbio das
relações de uns com os outros. Explicar
este aparente propósito é o problema
básico de qualquer sistema filosófico ou
científico. (14)
Esta aparência de propósito é especialmente
verdadeira em nível molecular e a linguagem do
projeto é usada com freqüência para descrever
as máquinas moleculares e a informação. Após
a publicação do genoma humano, Gene Myers,
projetista do software empregado no projeto, não
teve dúvidas em usar a linguagem do projeto
para descrever o que haviam descoberto:
O que realmente me fascina é a arquitetura
da vida [...]. O sistema é extremamente
complexo como se houvesse sido
projetado. [...] Nele encontra-se uma
grande inteligência. Não o percebo como
algo que esteja fora da ciência. Outros
talvez sim, porém eu não percebo. (15)
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Uma das críticas dirigidas a pessoas que
pretendem ver projeto na natureza é que
elas não estão qualificadas para reconhecêlo, porém, no caso de Gene Myers esse
argumento não se aplica. Como projetista
de software ele está em uma posição que
lhe permite reconhecer claramente qualquer
projeto. Seu compromisso com o projeto
Genoma Humano o qualifica para discutir a
informação do genoma. Em geral, os biólogos
estão menos qualificados para reconhecer
o projeto e, mesmo assim, podem suspeitar
intuitivamente que o objeto do seu estudo é
algo que foi projetado. Francis Crick, detentor
do prêmio Nobel por ser codescobridor da
estrutura em dupla hélice do DNA, admitiu:
“Os biólogos não devem esquecer nunca que
o que eles vêem não foi projetado, mas que
evoluiu”. (16)
Por que os biólogos não podem chegar à
conclusão de que o objeto dos seus estudos
foi projetado? Se é possível aceitar que
algo tão simples como um muro de pedra é
produto de um projeto inteligente, por que algo
tão complexo como o genoma humano, ou
uma simples célula, ou mesmo as máquinas
moleculares que a acompanham não podem
ser vistos como resultado de um projeto?
Stephen Pinker, professor de psicologia do
Instituto de Tecnologia de Massachussets dá a
resposta a estas perguntas quando escreve:
"Nossa conclusão se baseia em dois fatos
que deveríamos ter como completamente
isentos de controvérsia: a linguagem
apresenta sinais de um projeto complexo para
a comunicação de estruturas proposicionais
e a única explicação para a origem dos
órgãos com um projeto complicado é o
processo de seleção natural" (17).
Pinker reconhece os sinais de projeto na
linguagem, mas só admite uma explicação.
Ele se refere à lei da seleção natural. Como
outras leis, a seleção natural é um fenômeno
que pode ser estudado na natureza e por isso
se pode deduzir o seu papel na produção e na
manutenção dos fenômenos naturais. Quando
falamos da lei da gravidade e dos muros de
pedra ficou claro que a gravidade não podia
explicar a produção dos muros embora
atuasse ao mantê-los e ao impedir que as
pedras flutuassem pelo espaço a fora. Em um
sentido geral é possível que as leis sejam reais
e intervenham na manutenção das estruturas,
mesmo que não possam explicar a origem
delas. Pinker atribui à origem da linguagem,
uma atividade dos seres vivos, à seleção
natural. É possível, em um sentido geral, que
a seleção natural possa explicar a informação
e as máquinas encontradas no nível molecular
dos organismos?
Uma limitação na seleção natural
Charles Darwin sugeriu que a seleção
natural fosse suficiente dentro de certos
critérios:
“Se fosse possível demonstrar a existência
de algum órgão complexo que não poderia
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ter sido formado por numerosas, sucessivas
e pequenas modificações, minha teoria
desmoronaria por completo".(18)
Darwin limitou o funcionamento da seleção
natural a passos muito pequenos. Isso se
deve ao seguinte: por um lado, um caráter
para ser selecionado deve incrementar a
adaptação; por outro lado, a probabilidade de
que tal adaptação se veja implementada por
grandes mudanças é muito reduzida. Michael
Behe discutiu profundamente as implicações
dessa limitação. (19) A exigência de que todos
os componentes vitais dos sistemas vivos
evoluam em pequenos passos e a necessidade
de que cada passo favoreça a adaptação, se
forem estendidas ao nível das populações,
estabelece limites importantes para o sucesso
da seleção natural. Para determinar se os
sistemas encontrados nos seres vivos são
potencialmente o produto de causas naturais
- a lei da seleção natural combinada com os
acontecimentos aleatórios – é necessário que
as moléculas que compõem os seres vivos
resultem de leis naturais.
Determinar isso é um desafio. Uma das
dificuldades a enfrentar é a seleção das
moléculas cujo exame responda à pergunta.
A maioria dos organismos se compõe
primordialmente de água e a água é um claro
produto das leis naturais. Não se requer vida
para que se produza a água - o oxigênio reage
espontaneamente com o hidrogênio e a produz.
As proteínas são claramente essenciais para
a vida e se compõem de aminoácidos. Já em
1953 (20) Stanley Miller e Harold Urey levaram
a cabo experimentos que demonstraram que
alguns aminoácidos podem ser produzidos
independentemente de qualquer intervenção
inteligente (se bem que fosse evidente que
o aparato que usaram para fabricá-los era
um dispositivo construído inteligentemente).
As leis naturais e o acaso bastam para
produzir alguns aminoácidos. Inclusive pode
ser possível unir aminoácidos em condições
abióticas, coisa que foi demonstrada de
uma forma muito limitada. (21) Nenhuma das
ligações que mantêm os distintos átomos
unidos na molécula de proteína é diferente
daqueles que se encontram nos sistemas não
vivos. O que caracteriza os sistemas vivos é
a disposição dos aminoácidos nas proteínas.
A ordem dos aminoácidos, combinada com
máquinas especiais de empacotamento de
proteínas determina, em ultima instância,
a forma complexa e específica para que
as proteínas desempenhem seu propósito
funcional. Em outras palavras, a natureza
pode explicar todas as leis naturais que
mantêm unidas as proteínas. Não obstante,
as leis químicas naturais não explicam as
seqüências especificas nas quais se unem
os aminoácidos. Uma vez mais se aplica a
analogia dos muros de pedras. As leis naturais
não dão conta da origem dos muros.
Pode a seleção natural explicar a
seqüência de aminoácidos em uma proteína?
Esta é a afirmação específica de todos os que

crêem que o projeto inteligente não é evidente
nos seres vivos. No melhor dos casos, as
leis da química só parecem capazes de unir
aminoácidos, porém não em uma ordem com
significado biológico. Esse significado implica
ou um desenho inteligente ou uma incrível sorte.
Uma vez que uma proteína tem um propósito
funcional e forma parte de um sistema que se
reproduz, é possível que pequenas mudanças
aleatórias nas seqüências de aminoácidos da
proteína, (junto com a seleção natural daquelas
mudanças que melhorem essa adaptação),
melhorem essa função. A pergunta é: são
necessárias “ligeiras modificações” tal como
sugeriu Darwin?
A resposta a esta pergunta é não. Isto
porque muitas proteínas vitais para a vida
não funcionam por si mesmas. Em geral, as
proteínas funcionam em combinação com
outras proteínas. A proteína gliceraldeído 3fosfato desidrogenase (G3P-desidrogenase)
ilustra este ponto. A G3P-desidrogenase é
uma enzima que funciona como uma parte
do processo bioquímico glicolítico, uma via
que quebra o açúcar e libera energia. Todas
as células têm essa via glicolítica. O processo
consta de 10 etapas e a G3P-desidrogenase
intervém na etapa 6. Na ausência de outras
etapas, a G3P-desidrogenase continuaria
sendo uma proteína de complexidade
impressionante, mas não serviria para
nenhum propósito se não tivesse nenhum
substrato sobre o qual trabalhar, e os produtos
da reação química que ela catalisa não teriam
nenhuma utilidade. Se não tivesse nenhum
propósito, a seleção natural não seria capaz
de atuar com ligeiras modificações sobre a
G3P-desidrogenase, pois as modificações
também careceriam de sentido e, portanto,
não contribuiriam de nenhuma maneira à
adaptação, já que qualquer modificação
que melhore a função poderia incrementar
a adaptação, porém é preciso que a função
exista para que essa seleção entre em jogo.
Obter a G3P-desidrogenase mediante
combinações aleatórias de aminoácidos é
uma proposição descabida. (22) Produzir a
totalidade das 10 enzimas que compõem
a via glicolítica no qual intervém a G3Pdesidrogenase não é uma modificação
ligeira, é um salto gigantesco que se
desconhece na natureza. Em poucas
palavras, a G3P-desidrogenase é um
exemplo entre milhares que demonstram
que a seleção natural combinada com o
acaso é incapaz de produzir seres vivos. A
seleção natural pode ser uma importante
lei da natureza que mantém os organismos
durante longos períodos de tempo; porém,
assim como a gravidade não pode construir
muros de pedras, a seleção natural não
pode gerar proteínas funcionais que sejam
vitais para a existência dos seres vivos.
As proteínas nucleares dos sistemas
vivos não parecem ser o resultado de leis
naturais conhecidas. Este foi um dos critérios
para detectar os produtos de um projeto

inteligente anteriormente estabelecido. O
outro critério era que os dados examinados
se ajustassem ao modelo daquilo conhecido
como produto da inteligência. No caso da G3Pdesidrogenase, esta propriedade também é
evidente. Sabe-se que a inteligência produz
seqüências ordenadas com um propósito, em
outras circunstancias distintas das proteínas.
Por exemplo, os seres humanos inteligentes
ordenam as letras em seqüências especificas
com o propósito de transmitir um significado.
O significado é o propósito de ordenar letras
em palavras, tal como a função é o propósito
de ordenar aminoácidos em proteínas. Não
se sabe que a natureza produza seqüências
ordenadas de letras, ou produtos químicos
com significado; porém sabe-se que a
inteligência ordena coisas de tal maneira que
signifiquem algo. Portanto, a ordem funcional
dos aminoácidos da G3P-desidrogenase se
pode explicar logicamente através de algum
projeto inteligente que se aproveite das leis
pelas quais os produtos químicos interagem
com o propósito último de criar partes
funcionais nas complexas uniões de máquinas
que compõem os sistemas vivos. As leis físicas
permitem que as proteínas funcionem, porém
o projeto inteligente explica a sua origem.
Conclusões
No nível molecular encontramos muitos
exemplos de projeto inteligente, porém não é
só nesse nível que a vida apresenta propósito.
Como Sir Julian Huxley, um dos pais do
moderno darwinismo, escreveu:
À primeira vista, o setor biológico parece
ter um propósito. Os organismos estão
construídos como se o seu projeto tivesse
um grande propósito e funcionam como
se estivessem em busca de um desejo
consciente. Porém, a verdade reside
nestas duas palavras “como se”. Tal como
o gênio de Darwin mostrou, o propósito é
só aparente. (23)
O sinal de projeto inteligente é evidente
em muitos níveis da natureza. Huxley
escreveu quando a nossa compreensão da
composição molecular das células era, em
resumo, superficial. Agora que conhecemos
melhor o funcionamento molecular das
células, tornou-se óbvia a inadequação da
explicação naturalista de Darwin. Ela nos
deixa sem nenhuma explicação natural
positiva para o que vemos nos seres vivos e
sem um argumento positivo a favor do projeto
na natureza. Em resumo, se aceitamos um
Projetista Inteligente sobrenatural como
uma causa potencial para a vida, o projeto
inteligente pode ser estudado na natureza, e
de fato isto é evidente.
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MOHO: SIM OU NÃO?
A Descontinuidade de Mohorovicic Ilude os Pesquisadores
Dr. Raul Esperante

Grande parte da informação que pos- ra do Atlântico Norte, está a simplesmensuímos sobre o interior da Terra deriva do te 700 metros de profundidade rochosa,
estudo das ondas sísmicas que são pro- isso com base nos perfis sísmicos obtidos
duzidas durante os terremotos. No come- por sismógrafos colocados no fundo do
ço do século XX, os dados colhidos pelos oceano.
sismólogos indicaram que essas ondas se
A possibilidade de perfurar até chegar
propagavam a partir do ponto de origem à descontinuidade Moho sempre fascinou
do terremoto (o hipocentro) em todas as aos geofísicos que tratam de encontrar
direções, chegando até a crosta exterior respostas ao comportamento das ondas
(epicentro) e se deslocando também no sísmicas e às questões que derivam da
interior do planeta, sendo possível serem estrutura da Terra. Com esse intuito, fodetectadas em sismógrafos distantes e ram efetuadas numerosas perfurações
até mesmo em pontos opostos do plane- tanto nos continente como nos oceanos,
ta. Essas ondas pareciam ser capazes de porém, até muito recentemente não exisse propagar no material rochoso terres- tia a tecnologia apropriada para se chegar
tre. Descobriu-se que as ondas sísmicas à profundidade indicada sob os oceanos.
se refratam mudando de direção em di- Só recentemente os cientistas foram caversas profundidades da Terra, o que se pazes de ultrapassar aquilo que supõem
atribuiu à natureza heterogênea do inte- ser o limite da descontinuidade Moho sob
rior do planeta. Foi sugerido que as ondas o Atlântico Norte. (1) Uma dúzia de perfurasísmicas se propagam mais rapidamente ções conseguiu chegar até 1.415 metros
através das rochas em estado sólido com de profundidade, bem dentro do que se sualta densidade, e com menor velocidade põe ser o manto terrestre, e os resultados
pelas camadas da Terra em que as rochas foram surpreendentes: nada se encontrou
estão em estado de fusão. As mudanças que pudesse ser o manto. Os geofísicos
bruscas de velocidade das ondas sísmi- agora se perguntam se pesquisaram no
cas fez que os geofísicos sugerissem que lugar correto, apesar de se terem orientaa Terra se assemelhasse a uma enorme do pelos perfis obtidos pelos sismólogos,
cebola com várias camadas diferencia- e novas perfurações vão ser realizadas
das em seu interior: o núcleo interior de nos próximos meses para tratar de encomposição metálica (principalmente fer- contrar o manto terrestre. Entretanto, os
ro e níquel) em estado de fusão; o man- resultados preliminares dessas primeiras
to terrestre circundando o núcleo, com perfurações deveriam levar os geofísicos
composição rochosa em estado de fusão à reflexão, especialmente no que diz resem determinadas profundidades; e a li- peito aos postulados inerentes à ciência e
tosfera exterior composta
de materiais mais leves
e sólidos. O limite entre
uma camada e outra foi
chamado de descontinuidade. A descontinuidade
que separa a litosfera exterior do manto adjacente
foi chamada de desconCobertura Sedimentar
tinuidade de MohoroviBorda de
Plataforma Continental
cic, ou simplesmente de
Expansão
("rift")
Talude Continental
continuidade Moho, em
homenagem ao seu descobridor, o geofísico croata Andrija Mohorovicic
(1857-1936). Descobriuse que o Moho se acha
a maior profundidade sob
os continentes do que
sob a litosfera oceânica
onde se encontra a menos de 10 km abaixo do
assoalho oceânico e, em
alguns lugares como na
chamada Zona de Fratu
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Crosta Continental
Granítica

à fidelidade dos modelos criados a partir
dos dados. Uma vez mais se demonstra
que a obtenção de muitos dados de natureza diversa não assegura um modelo
preciso ou a explicação exata dos processos. As Ciências da Terra, que incluem a
Geologia, a Geofísica, e a Paleontologia,
baseiam-se em dados de processos que
ocorreram há muito tempo, que não são
reprodutíveis e cujos resultados estão,
em muitos casos, fora do alcance do estudo físico direto. Em especial, os cientistas
deveriam ser muito cuidadosos ao propor
modelos e explicações sobre eventos do
passado, incluindo extinções, catástrofes,
tectônica de placas, deriva continental,
etc. A existência da descontinuidade de
Moho estava firmemente estabelecida
mediante múltiplas observações indiretas
e seu funcionamento havia sido testado
em modelos com a atividade sísmica, entretanto isto não indicava que sua existência fosse real. É previsível que as novas
perfurações descubram a descontinuidade de Moho abaixo da crosta oceânica,
porém a sua ausência nos vários lugares
aonde ela foi procurada constitui uma luz
vermelha que adverte que os modelos e
teorias a respeito da Terra se assentam
sobre terreno movediço.
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Este diagrama representa o modelo atual de estrutura da Terra (A) e das camadas superficiais (B).
A crosta está dividida em duas camadas, uma inferior, de material basáltico denso, que constitui o
assoalho oceânico. Acima dessa camada situa-se a crosta granítica leve, que forma os continentes
e as plataformas continentais. A borda de expansão é o contato entre as duas placas da crosta que
podem deslocar-se horizontalmente.

AS PATAS DA ARANHA:
PROJETO OU SELEÇÃO NATURAL?

Uma Estrutura Complexa que Desafia o Conceito
Evolucionista da Evolução Gradual
Dr. Timothy G. Standish

Qualquer pessoa que tenha observado uma
aranha caminhar sobre o vidro de uma janela
deve ter-se impressionado pela capacidade
dela aderir a essa superfície tão lisa. Porém,
parece que, na capacidade de caminhar sobre
a superfície, pouca diferença faz ser ela lisa ou
não. Devido ao fato de que a superfície pode ser
lisa ou rugosa, não faz muito sentido a idéia de
que as aranhas possam ter pequenas ventosas
de aderência nas suas patas, que lhes permitam
agarrar-se a superfícies distintas. Investigações
recentes proporcionaram resposta à misteriosa
capacidade de aderência das aranhas.
A cutícula ou exoesqueleto dos artrópodos
é composta de um polissacarídeo, a quitina,
combinada com lipídios e proteínas. Esse
material é notável pela sua pouca aderência a
superfícies, apesar de muitos artrópodes serem
capazes de andar sobre superfícies polidas
verticais como os vidros das janelas ou uma
parede lisa pintada. Sabe-se que, pelo menos
em alguns insetos, a capacidade de fixar-se
a superfícies polidas depende da existência
de um fluído oleoso. (1) Em dois artigos quase
idênticos publicados recentemente, Kesel e
seus colaboradores mostraram que a aranha
saltadora (Evarcha arcuata) recorre a um
mecanismo distinto no qual intervêm as forças
de Van der Waals. Milhares de finas fibras, as
sétulas, situadas nas patas dessas aranhas,
interagem com as superfícies com que
estão em contato aproveitando a fraca força
intermolecular de Van der Waals. Estima-se
que cada espécime possui 624.000 sétulas,
as quais, atuando num determinado instante,
podem sustentar uma massa equivalente a
160 a 173 vezes a massa do corpo de uma E.
arcuata.
É impressionante que esse mecanismo
de usar os pelos minúsculos para aproveitar
as forças de Van der Waals seja utilizado
por outra criatura muito maior e totalmente
diferente. Os “lagartos dragões”, ou gecos,
utilizam este mesmo sistema para caminhar
pelas paredes. (2) Nas palavras de Kesel, “os
sistemas de fixação das aranhas e dos gecos
apresentam impressionantes semelhanças.” (3)
Isso é notável, pois as coberturas externas dos
artropódes e dos répteis são profundamente
diferentes - quitina e queratina respectivamente
- e os mecanismos genéticos, bioquímicos e
embrionários requeridos para produzir os pelos
são provavelmente muito diferentes.
Atendendo ao mecanismo mediante o qual
se dá esta fixação em ambos os taxa, explicar
as semelhanças morfológicas das patas

dos geconídeos e das aranhas saltadoras
como um espetacular exemplo de evolução
convergente não parece plausível. O problema
é que as forças de Van der Waals só atuam a
distâncias muito pequenas. Além disso, elas
são relativamente fracas. Para aproveitá-las,
requer-se tanto um grande número de pelos
como também que eles sejam muito pequenos.
Não é evidente nenhum processo gradual que
conduza ao fenômeno observado nas aranhas
saltadoras e nos geconídeos. Uma redução
gradual de tamanho dos pelos das patas não
daria nenhum resultado enquanto eles não
atingissem um valor bastante reduzido. Além
disso, ainda quando os pequenos pelos já
estivessem presos nas patas, eles deveriam
mostrar propriedades mecânicas, incluindo
elasticidade e flexibilidade, que permitissem
uma superfície de contato eficiente. Se os
pelos devem ser capazes de gerar uma força
suficiente para fixar as aranhas ou geconídeos
sobre superfícies polidas, eles deverão estar
presentes com densidade muito elevada.
Talvez se pudesse argumentar que a força
de tração está diretamente relacionada com a
quantidade de pelos, pelo que a seleção natural
favoreceria os indivíduos cujas patas tivessem
mais pelos. Esta hipótese baseia-se em um
processo que, de forma aleatória, produz os
primeiros pelos, e subentende que um número
menor de pelos de tamanho maior não seria a
melhor solução para o problema da tração. Além
disso, a tração gerada por esse mecanismo tem
a desvantagem de requerer uma grande força
na hora de levantar as patas da superfície, o
que presumivelmente se consegue através de
uma modificação no modo pelo qual as patas se
separam da superfície. Portanto, o custo de ter
“patas pegajosas”, que não são suficientemente
adesivas para poder caminhar sobre superfícies
polidas, superaria as vantagens.
O uso de pequenos pelos para aproveitar
as forças de Van der Waals na hora de fixarse a superfícies polidas, parece que é uma
solução complexa embora elegante para
um problema difícil. Esta solução pode ser
explicada lógica e razoavelmente no contexto
de uma origem através de projeto inteligente,
mas apresenta dificuldades quando se
invocam modificações aleatórias seguidas
da seleção natural. Os projetistas inteligentes
fazem uso da mesma solução em múltiplas
situações; inclusive em aplicações simples, as
rodas devem reunir certas especificações para
que funcionem, como por exemplo, as rodas
de um carrinho de bebê não funcionarão em

um Boeing 747, e em um carrinho de compras
não funcionariam rodas quadradas. As rodas
têm de ser fabricadas de acordo com certas
especificações se pretendemos que elas
funcionem, o que requer o uso de inteligência
durante o projeto e a fabricação. O mesmo se
aplica às especificações dos pelos finos que
aproveitam a vantagem das forças de Van
der Waals. O fato de que esse mecanismo se
conhece hoje em dois taxa muito distintos leva
a um problema, pois nenhum ancestral comum
poderia haver proporcionado uma solução
engenhosa através da herança genética, e
portanto, deveria ter evoluído um número
grande de vezes. Sem dúvida, um projetista
inteligente estaria livre para empregar a mesma
solução em organismos distintos.
Referências

1. Walker, G. 1993. “Adhesion to smooth
surfaces by insects - a review”. International
Journal of Adhesion and Adhesives, 13:3-7.
2. Autumn, K.; Liang, Y. A.; Hsieh, S. T.;
Zesch, W.; Chan, W. P.; Kenny, T. W.; Fearing,
R.; Full, R. J., 2000. “Adhesive force of a single
gecko foot-hair”. Nature, 405:684-688.
3. (a) Kesel, A. B., Martin, A., Seidl, T.
2004. “Getting a grip on spider attachment:
an AFM approach to microstructure adhesion
in artropods”. Smart Materials and Structures,
13:512-518; (b) Kesel, A. B., Esel A. B.; Martin
A.; Seidl, T., 2003. Adhesion measurements on
the attachment devices of the jumping spider
Evarcha arcuata. Journal of Experimental
Biology, 206:2.733-2.738.
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NOTÍCIAS DO
GEOSCIENCE RESEARCH INSTITUTE
A DRA. ELAINE KENNEDY DEIXA O GRI

A Dra. Kennedy trabalhou ativamente
no GRI durante os últimos quatorze anos
em pesquisas nas áreas de Sedimentologia
e Paleontologia, bem como na organização
de diversos eventos educacionais para
professores e pastores.
Depois de quatorze anos de
trabalho, a Dra. Elaine Kennedy deixou
o Geoscience Research Institute em
julho de 2005. A Dra. Kennedy se filiou
ao Instituto em 1991, pouco depois de
terminar seu doutorado em geologia
sedimentar na Universidade do Sul da
Califórnia (USC).
Durante seus quatorze anos
de trabalho, a Dra. Kennedy deu
muitas contribuições importantes às
atividades do Instituto. Em uma de
suas pesquisas mais importantes,
descobriu evidências relacionadas
com a deposição, em águas profundas,
do Arenito Tapeats, uma formação
sedimentar que existe nas encostas do
Grande Canyon do Colorado (Arizona)
e que comumente se interpretava como
depositada em águas rasas. Essa
descoberta causou grande impacto
na comunidade científica geológica.
Suas pesquisas também incluíram as
escavações de ovos de dinossauros
na Patagônia, bem como diversos
projetos na Califórnia e Wyoming.
A
Dra.
Kennedy
escreveu
numerosos artigos para diversas
publicações da Igreja Adventista,
incluindo a revista Diálogo e a Revista
Adventista. Foi redatora do Geoscience
Reports durante 13 anos e contribuiu
com 26 dos 39 artigos publicados
nessa revista. Muitos professores
encontraram em seus artigos material
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valioso para o preparo de suas aulas
de ciências, especialmente sobre
temas relacionados com criação e
evolução. Seus artigos podem ser
encontrados na página da Internet do
GRI: http://www.grisda.org/georpts/.
A
Dra.
Kennedy
conduziu
numerosos cursos para professores,
realizados no noroeste do Estados
Unidos, na área do Parque Nacional
de Yellowstone e na área do Grande
Canyon no Arizona. As centenas
de participantes dessas reuniões
se beneficiaram do conhecimento
que a Dra. Kennedy tem no terreno
geológico. Os guias de campo que ela
preparou para esses cursos manterão
a recordação de seus esforços.
O trabalho do Instituto implica
grandes viagens e a Dra. Kennedy estava freqüentemente fora de casa viajando a numerosos locais para cursos
e conferências com professores, estudantes, pastores e outros colegas na
América do Norte, bem como na Europa e na América Latina. Sobretudo, a
Dra. Kennedy demonstrou um grande
compromisso com a Palavra de Deus
e a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Será lembrada por seus colegas do
GRI e pelas milhares de pessoas que
leram seus artigos e assistiram suas
conferências.
PESQUISAS DO GRI

Poma, da Universidade Peruana
Unión (UPeU) e de vários professores
da Faculdade de Teologia dessa
universidade. A UPeU colaborou com
este projeto desde sua criação em
1999, tendo sido publicados vários
artigos em revistas científicas
de
prestígio, bem como apresentados
diversos trabalhos em congressos de
paleontologia em vários países. Neste
ano, o Dr. Esperante apresentou um
trabalho intitulado “Como não se
converter em fóssil - Tafonomia de
esqueletos de baleias modernas”,
no II Congresso Internacional de
Tafonomia (TAPHOS), celebrado em
Barcelona entre 16 e 18 de junho.
Nesse trabalho foi mostrado de que
maneira se decompõem os esqueletos
das baleias modernas no fundo do
mar. Nesse estudo se concluiu que a
rápida decomposição e degradação
que os cetáceos experimentam depois
da morte tornam muito difícil a sua
fossilização. Portanto, os fósseis
de baleias bem conservados que
se encontram na Formação Pisco e
em outros depósitos requerem uma
explicação que não se baseia nas
premissas uniformistas (o presente é a
chave do passado) da geologia atual.
O Dr. Timothy Standish apresentou
um artigo intitulado “Uma nova ferramenta molecular para a investigação
da variação inter e intra baramínica”
no Congresso do Grupo de Estudo
Baraminológico, que se realizou em
Moscow, Idaho, USA, entre 15 e 17
de junho. Neste artigo, o Dr. Standish
apresenta idéias sobre como as seqüências de DNA podem ser usadas para
identificar linhagens criadas separadamente, bem como mudanças dentro
das linhagens desde a sua criação.

O Dr. Raúl Esperante diante do
pôster apresentado no II Congresso
Internacional de Tafonomia realizado
em Barcelona no mês de junho.
A primeira metade de 2005 foi muito
produtiva em termos de pesquisas de
campo para alguns cientistas do GRI.
O Dr. Raúl Esperante dedicou quatro
semanas coletando dados sobre
baleias fósseis na Formação Pisco,
no Peru, para o que contou com a
colaboração do Engenheiro Orlando

O Dr. Standish está ativo nas pesquisas sobre genética molecular, tendo recentemente apresentado um trabalho em congresso de especialistas.

DESPEDIDA DO DR. ANTONIO CREMADES

O Dr. Antonio Cremades dirige-se ao público durante a despedida oficial realizada
no mês de setembro, com os representantes do GRI - Drs. James Gibson (diretor) e
Raúl Esperante. Devido às dificuldades havidas para fazer coincidir na Argentina
e nas mesmas datas a presença do Dr. Gibson e do Dr. Cremades, a cerimônia de
despedida foi realizada no Colégio Secundário de Sagunto, onde o Dr. Cremades
estava temporariamente lecionando Biologia antes de incorporar-se à sua nova função
acadêmica na Universidade de Montemorelos.
Em janeiro deste ano despedimo-nos do
Dr. Antonio Cremades, antropólogo, professor
na Universidade Adventista do Prata (UAP),
Entre Rios, Argentina, e diretor da Sede Sulamericana do Instituto de Pesquisas em
Geociências (Geoscience Research Institute)
na mencionada universidade. Atualmente
é docente e pesquisador na Universidade
Adventista de Montemorelos, Nuevo León,
México.
O Dr. Antonio Cremades fez seu
doutorado em Ciências Biológicas na
Universidade de Valencia, Espanha, em
1998. Como parte de sua tese de doutorado,
desenvolveu uma metodologia computacional
para o estudo antropológico da mão humana.
Posteriormente estendeu a sua pesquisa às
impressões de mãos humanas encontradas
nas pinturas rupestres de várias culturas.
Após exercer durante vários anos
atividades como professor de Ciências
Naturais em Sagunto, Espanha, em 1998
chegou à Universidade Adventista do Prata
(UAP) para fazer parte do corpo docente
universitário, assumindo no ano 2000 o cargo
de diretor da Sede Sul-americana do Instituto
de Pesquisas em Geociências. A partir de
então, empenhou-se em transmitir e difundir
os fundamentos criacionistas da origem da
vida, segundo registrado no livro de Gênesis,
como ponto de partida da fé e da ciência.
Enquanto
exercia
essas
responsabilidades, desempenhou atividades
docentes como titular na cátedra de

americano, México e Espanha, foram beneficiadas com suas exposições, entre as quais
cabe destacar sua intervenção como expositor
nas conferências sobre a integração entre fé
e ciência, organizadas pelo Institute for Christian Teaching, pertencente ao Departamento
de Educação da Associação Geral da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Várias destas palestras foram publicadas, como por exemplo:
Cremades, A., 1997. “A teoria do projeto inteligente na natureza como critério didático para
o ensino das ciências naturais a partir de uma
perspectiva cristã”, Enfoques, IX (1), p. 37-56;
Cremades, A., 2000, “Contribuições práticas
para o ensino das Ciências Naturais a partir
de uma perspectiva Cristã: Um Roteiro Didático Direto”, Institute for Christian Teaching, nº.
235-94 e 236-94; Cremades, A., 2001, “Importância do estudo da natureza na educação
cristã”, Actas del III Congresso Iberoamericano
de Educación Adventista, Ñaña: Universidad
Peruana Unión, p. 34-49; Cremades, A., 2002,
“O valor da natureza para a Igreja”, G. Klingbeil, M. Klingbeil e M. A. Nuñez, eds., “Pensar
a Igreja Hoje: Em Direção a uma Eclesiologia
Adventista. Libertador San Martin: Universidad
Adventista Del Plata, p. 465-479.
Queremos expressar ao Dr. Cremades
o sincero agradecimento pela sua gestão,
durante os anos em que colaborou com o
Geoscience Research Institute, por haver
contribuído para o conhecimento da obra
de Deus na natureza, e desejamos a
ele êxito no desempenho de suas novas
responsabilidades.
Tereza Bori e Roberto E. Biaggi (Sede
Sul-americana, Instituto de Pesquisas em
Geociências, Universidade Adventista del
Plata, Argentina).

Antropologia Teológica, ensinando disciplinas
como Ciência e Religião, Antropologia Cultural,
Fundamentos de Ecologia Humana e Ciências
Naturais. Graduou-se também com o título de
Professor em Religião em fevereiro de 2004
na UAP.
Durante toda sua presença na Argentina,
participou de diversos congressos, simpóHOMENAGEM AO PROFESSOR
sios e seminários na América Latina e EUA,
ORLANDO R. RITTER
nos quais apresentou temas de pesquisa que
abarcaram diferentes áreas da
sua especialidade, incluindo
uma apresentação no Congresso da BRISCO 2001, em Loma
Linda, Califórnia, intitulada “Um
estudo de impressões positivas
e negativas de mãos em cavernas: Uma proposta de método.”
Seu interesse na relação entre fé e razão o levou a preparar
vários trabalhos de pesquisa,
alguns dos quais foram publicados nestas páginas (veja-se
Ciencia de los Orígenes No. 4950, p. 1-2, 4-5, 1998, “O Lugar
Despedida do Prof. Orlando Ritter durante o 5º
Onde Pousou a Arca”, em que
Encontro
de Criacionistas no Centro Universitário
nos apresenta suas preocupações com relação a um dos seus Adventista, de São Paulo, Brasil. O professor Ritter é o
temas favoritos na antropologia segundo a partir da esquerda.
e na história bíblica: A Arca de
Durante o 5º Encontro de Criacionistas
Noé).
realizado em São Paulo (Janeiro de
Várias instituições educacionais univer- 2005), promovido pelo UNASP (Centro
sitárias adventistas, bem como numerosas Universitário Adventista de São Paulo), foi
comunidades religiosas de todo o território sul- prestada uma homenagem ao Professor
Nº 10 Ciências das Origens



e Pastor Orlando Rubem Ritter, bastante
conhecido na comunidade criacionista
adventista brasileira.
Orlando Ritter nasceu em 2 de maio de
1924. Seu pai, pastor Germano Ritter, foi
pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Brasil. Muito cedo na sua vida conheceu
as publicações do criacionista George
McCready Price e sua atenção voltou-se
para a importância do tema da criação.
O professor Ritter graduou-se em
Matemática na Universidade de São Paulo
e depois exerceu a atividade docente
no ensino secundário juntamente com
o serviço pastoral. Mas tarde passou a

ensinar a disciplina Ciência e Religião
aos estudantes de Teologia no Centro
Universitário Adventista de São Paulo, onde
também foi decano do Curso de Pedagogia
durante trinta anos. O propósito das aulas
era preparar os pastores adventistas para
poderem responder as perguntas surgidas
com a divulgação das idéias evolucionistas.
Seus apontamentos de aula converteramse mais adiante em dois grandes volumes
sobre Ciência e Religião, os quais estão
entre os seus poucos trabalhos publicados.
Para compartilhar seu amplo conhecimento,
preferia conferências públicas a trabalhos
escritos. Durante mais de trinta anos

contribuiu de maneira significativa para
o criacionismo no Brasil, preparando
professores e pastores e levando a
mensagem da criação por todo o país e no
exterior. O professor Ritter se aposentou no
ano de 2004, depois de quase seis décadas
de serviço dedicados à causa da criação e
da educação.
Haller Elinar Stach Schünemann
Nota da SCB:
A SCB pretende publicar os dois
volumes do Prof. Orlando Ritter sobre
Ciência e Religião, que já estão digitados
e aguardam somente a revisão do autor.

UMA VISITA ÀS ILHAS GALÁPAGOS
Dr. Roberto E. Biaggi
Instituto de Pesquisas em Geociências, UAP, Argentina

Sempre pensei que seria interessante
acompanhar os passos de Darwin e saber
o que ele viu na sua viagem de mais de
três anos de duração ao redor do mundo a
bordo do navio Beagle. Seria especialmente
interessante visitar as famosas Ilhas
Galápagos, que Darwin havia visitado
em 1835, e onde passou cinco semanas
estudando a biodiversidade das ilhas. Em
abril de 2005, tive a oportunidade de tornar
realidade este sonho, ao assistir o “Primeiro
Encontro de Universitários Adventistas
do Equador” que se realizou em Porto
Ayora, Ilha de Santa Cruz, Galápagos,
sob os auspícios da União Equatoriana e
com a colaboração do Colégio e Escola
Adventista Loma Linda e da Prefeitura de
Puerto Ayora.
Com uma excelente organização
a cargo do diretor de jovens da União
Equatoriana, Pastor Gerardo Zambrano,
seu assistente, o Pastor Ulises Díaz, e
suas secretárias, reuniram-se cerca de 120
universitários equatorianos, que puderam
desfrutar de um evento inesquecível.
Como convidados, assistiram o diretor de
jovens da Divisão Sul-americana, Pastor
Erton Kohler, o reitor do CADE (Colégio
Adventista do Equador) Professor Walter
Alanã, o Pastor Samuel Sandoval, do
Peru, o contador Raúl Perez, administrador
da União Equatoriana, o Pastor Miño S.
Peñafiel, do Equador, e quem escreve,
atual diretor da sede Sul-Americana do
Instituto de Pesquisas em Geociências e
professor de Ciências Naturais na UAP,
Argentina. Junto ao nosso anfitrião, o
Dr. Hernán Cuvi, diretor do Complexo
Educacional Loma Linda, de Puerto Ayora,
fizemos, no Salão Municipal da cidade,
várias apresentações sobre grande
diversidade de tópicos de interesse para
os jovens universitários.
O grupo de ilhas e ilhotas de rocha
vulcânica que constitui o arquipélago de
Galápagos compôs um cenário magnífico
10
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para este evento. Uma das atividades
principais do encontro foi a visita à Estação
Científica Charles Darwin (integrada
à Fundação Charles Darwin), a pouca
distância do nosso local de reuniões. Ali
pudemos observar todos os esforços de
pesquisadores de vários países que se
dedicam à proteção da frágil ecologia das
ilhas. Como parte do nosso programa, um
grupo de pesquisadores fez excelentes
apresentações destacando os diferentes
aspectos específicos da fauna e da flora
das ilhas, os diferentes projetos que
estão sendo realizados, e principalmente
enfatizando os problemas ecológicos e
as preocupações que os cientistas e o
governo equatoriano têm em relação à sua
preservação e proteção.
Além disso, em uma atividade
comunitária de destaque, todos os
participantes puderam colaborar com os
esforços da municipalidade de Puerto
Ayora em um projeto de limpeza e
proteção de uma área da cidade, desta
maneira contribuindo para solucionar um
dos problemas das Ilhas Galápagos: a
influência prejudicial do homem sobre o
meio ambiente natural.
Da mesma forma como havia
ocorrido com Darwin em 1835, ficamos
impressionados com a biodiversidade das
Ilhas Galápagos, especialmente pensando
nos organismos que tiveram de colonizálas logo após a formação das ilhas pelas
erupções vulcânicas, a mil quilômetros
de distância do continente, nessa zona
equatorial do Oceano Pacífico. Essa
diversidade abrange numerosas espécies
únicas de aves, iguanas, lagartos,
tartarugas e animais marinhos ao longo da
costa, bem como de vegetais.
Uma análise detalhada dos tentilhões
(pequenas aves que se alimentam
de sementes) permite descobrir a
riqueza, variedade e adaptação de
diferentes espécies e variedades nas

diferentes ilhas. Pudemos perceber
a transcendência do processo de
especiação mediante pequenos detalhes
(como o tamanho e forma do bico e das
garras), apesar de questionarmos muito
a extensão de tal especialização aos
grandes saltos evolutivos que Darwin
propôs na sua teoria.
E a seleção natural? Sim, ela é um
processo que pode ser verificado em
operação na natureza, especialmente
quando procedemos como o casal
Grant, que por mais de 30 anos tem
estudado as mudanças dos tentilhões
de Darwin, documentando a adaptação
destas aves e as mudanças que
ocorrem no meio ambiente. Entretanto,
é muito significativo que também o
casal Grant documentou a existência de
oscilação na direção dessas mudanças
(por exemplo, com mudanças na
vegetação entre anos de seca e anos
de chuvas abundantes, o tamanho e a
forma dos bicos oscilaram em função
dessas condições), de tal modo que no
fim não se constata um real significado
evolutivo. Na realidade isso parece ser
um processo conservativo (pelo que se
pode observar) que permite variações
ao redor da média (ou variações dentro
de certos limites). Estou seguro de que,
com os mesmos dados e observações,
o próprio Darwin poderia ter encontrado
suficientes evidências e argumentos
para inferir uma origem polifilética dos
principais grupos de organismos vivos,
e conseqüentemente a microevolução
de espécies e variedades dentro dos
limites desses grupos.
Estamos todos de acordo que a
origem das ilhas (erupções vulcânicas
a partir do fundo do oceano) foi um
evento recente. É impressionante
ver os resultados dos processos de
migração, colonização, adaptação, e
muito significantemente os processos

de evolução (evidentemente dentro
de certos limites), que produziram
os fantásticos ecossistemas naturais
ali presentes. Ainda mais, nossa
atenção foi despertada quanto à nossa
responsabilidade com a criação de Deus
em face das alterações alarmantes
resultantes da ação do homem.

O Dr. Roberto Biaggi durante sua
recente visita as Ilhas Galápagos onde,
além de participar de várias palestras
feitas aos estudantes universitários
vindos de toda a América do Sul, teve
a oportunidade de observar a fauna e
flora peculiares das ilhas.
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TORNE-SE ASSINANTE E DIVULGADOR DA REVISTA CRIACIONISTA

A Revista Criacionista vem sendo publicada pela Sociedade Criacionista Brasileira desde 1972 (inicialmente com a denominação de Folha Criacionista),
e hoje é o periódico criacionista mais divulgado em todo o Brasil. Veja abaixo o título dos artigos principais publicados nos últimos números da Revista
Criacionista.

FC-67

• Cavernas
• Observação de formação rápida de estalactites
• Cientificidade na questão das origens
• Darwinismo: um subproduto da Inglaterra liberal do século XX
• Gênesis, genes e raças humanas
• Depois do Dilúvio – Capítulo 3 – Nennius e a Tabela das
Nações Européias

RC-70

• Obra de Artista
• Gênesis e a Coluna Geológica
• O Colapso da Coluna Geológica
• Antigas Regras para Males Modernos
• Contra Darwin e o Evolucionismo, mas não em Tudo
• Depois do Dilúvio – Capítulo 5 – A História dos Primeiros Reis
Britânicos
• Improbidade Científica dos Livros-Textos de Biologia

FC-68

• Noções Gerais sobre os Dinossauros
• Depois do Dilúvio – Capítulos 9 a 11
• As Cronologias Antigas e a Idade da Terra
• Dinossauros nos Registros Anglo-Saxões e Outros
• Beowulf e as Criaturas da Dinamarca
• A Carcaça do Zuiyu Maru
• Em Busca do Dinossauro do Congo
• A Falácia da Evolução

RC-71

• A Teoria do Design Inteligente
• Filosofia e Princípios da Ciência
• Reavaliação da Datação Sugerida pelo Método Radiomético
do Carbono-14
• Ordem, Complexidade e Entropia
• Criacionismo na Mídia
• Complexidade Irredutível - "Uma Simples Folha"
• Evolucionismo e Intervencionismo na Geologia
• Os Trilobitas: Um Enigma de Complexidade
• Sedimentologia e Hidrodinâmica

RC-69

• O Criacionismo e a grande explosão inicial
• Vida em outros planetas do sistema solar?
• A Busca pela Vida Extraterrestre
• Outros Sistemas Planetários
• A Busca por Inteligência Extraterrestre
• Encontraremos Seres Extraterrestres?
• Uma discussão sobre Árvores Evolutivas Humanas obtidas de
Estudos com Marcadores Moleculares
• Depois do Dilúvio – Capítulo 4 – As Crônicas dos Antigos Bretões

RC-72

• Criacionismo e Darwinismo: Reflexões
• Os Problemas para uma Teoria da Evolução da Linguagem
• Religião e Filosofia - Modos de Compreensão da Realidade
• Lições Tiradas da Observação de um Aspersor
• O Fogo Mais Ardente Vem de Dentro
• Depois do Dilúvio - Capítulos 6 e 7
• Gigantes no Sudão?
• Imhotep

Preencha na página anterior o formulário para solicitação de exemplares da Revista Criacionista.
AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DA REVISTA CRIACIONISTA
Para a assinatura anual de “Ciências das Origens” em português preencher
este cupom e enviar para a Sociedade Criacionista Brasileira, no endereço
abaixo, com cheque ou depósito bancário em nome da Sociedade Criacionista Brasileira, Banco Bradesco, Agência 241-0 conta corrente 204.874-4
ou Banco do Brasil, Agência 1419-2, conta corrente 7643-0, para o pagamento do porte postal, no valor de R$ 5,00.
Nome:_ _____________________________________________________________________________________________
Endereço para remessa:________________________________________________________________________________
CEP:_ _________________ Cidade:_____________________________________________ Unidade da Federação:_ ______
e-mail:______________________________________________ Telefone: (____)___________________________________
Enviar por e-mail, fax ou correio normal, juntamente com cópia do comprovante de depósito ou cheque para:
Sociedade Criacionista Brasileira
Caixa Postal 08743
70312-970 – Brasília DF BRASIL
Telefax: (61)3468-3892 ou 3368-5595
e-mail: scb@scb.org.br
Site: http://www.scb.org.br
12

Nº 10 Ciências das Origens

