Criacionismo e Evolucionismo

Um dos maiores mistérios que sempre intrigaram o homem ao longo de sua história é o conhecimento de suas
próprias origens. Pode-se dizer que todos os povos da Antiguidade tinham teorias que tentavam explicar a existência
do homem e do universo. A maioria delas tinha fundamentos religiosos, filosóficos, ou até mesmo mitológicos. Além
dos próprios mistérios existentes na questão da origem da vida, ainda havia outra questão não menos pertinente: por
que somos tão diferentes dos animais?
O criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que tentam explicar a criação e a evolução do homem. Embora
nenhuma delas possa ser comprovada em laboratório, as coincidências param por aí, pois suas abordagens são
completamente distintas.
A Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis, narra a história da origem de tudo que há ao nosso
redor, como Sol, estrelas e seres vivos. O primeiro versículo da Bíblia já diz: “No principio criou Deus os céus e a
terra”. Esta é a ideia central do criacionismo: Deus criou todas as coisas, inclusive o homem.
Entretanto, é importante desvincular criacionismo de cristianismo, pois a teoria criacionista prega que todas as coisas
foram criadas substancialmente por um Criador onipotente, não sendo, necessariamente, o Deus dos cristãos. O
islamismo, por exemplo, também prega uma visão baseada no criacionismo, porém com a figura de Alá.
Já o evolucionismo, teoria que surgiu a partir do século XIX, afirma que o homem é resultado de uma longa evolução
iniciada há cerca de cinco milhões de anos, desde os Hominídeos até o Homo sapiens, que corresponde ao homem
com suas características atuais. De fato, a teoria evolucionista surgiu a partir da publicação do livro de Charles
Darwin “A Origem das Espécies”, em 1859. Darwin, após uma viagem às Ilhas Galápagos, acabou descobrindo
diversas novas espécies de animais, realidade que o levou a desenvolver a ideia da seleção natural dos seres vivos.
Ainda segundo a teoria, homem e macaco possuem a mesma ascendência, da qual as outras espécies foram se
desenvolvendo ao longo do tempo.

O TABULEIRO DA DISCÓRDIA

Conheça os argumentos dos
criacionistas na tentativa de
desacreditar a Teoria da Evolução.
E confira o que a Ciência diz

CRIACIONISMO

EVOLUCIONISMO

Deus criou o homem e os
demais seres vivos já na forma
atual há menos de 10 mil anos

O homem e os demais seres
vivos são resultado de uma lenta
X
e gradual transformação que
remonta há milhões de anos

Os fósseis (inclusive de
dinossauros) são animais que
não conseguiram embarcar na
Arca de Noé a tempo de
salvarem-se do dilúvio

Os fósseis e sua datação remota
confirmam que a extinção de
X
espécies também faz parte do
processo evolutivo

Deus teria criado todos os seres
vivos seguindo um propósito e
uma intenção

As transformações evolutivas são
resultado de mutações genéticas
X
aleatórias expostas à seleção
natural pelo ambiente

O homem não é descendente dos
O homem foi feito à imagem e
primatas atuais, mas tem uma
semelhança de Deus e, portanto, X relação de parentesco. Ambos
não descende de primatas
descendem de um ancestral
comum já extinto
Seres vivos com ciclo de vida
mais curto comprovam a
Não há como comprovar a
evolução por seleção e
hipótese evolutiva em
X adaptação, como no caso de
laboratório e, portanto, ela não é
populações de bactérias
científica
resistentes a determinados
antibióticos
Apenas detalhes científicos que
ainda não estavam claros no
tempo em que Darwin viveu,
Desde Darwin, vários aspectos
como os avanços na área da
de sua teoria já foram revistos, o X
Genética e da Biologia
que prova sua inconsistência
Molecular, foram revistos. No
essencial, a teoria é válida há 145
anos
A Segunda Lei da
Termodinâmica demonstra que
os sistemas tendem
naturalmente à entropia
(desorganização)

A Segunda Lei da
Termodinâmica não se aplica a
X
sistemas abertos, como os seres
vivos

A perfeição dos seres vivos
comprova a existência de um
Criador inteligente

Os seres vivos são complexos,
mas longe de serem perfeitos. O
X
apêndice humano é um exemplo
de estrutura residual sem função

Mesmo admitindo a Evolução,
ela só poderia ser de origem
divina por caminhar sempre no
sentido da maior complexidade
e do aperfeiçoamento biológico

A evolução não caminha sempre
para a maior complexidade.
Insetos atuais são mais simples
X que seus ancestrais já extintos.
Nem sempre evolução significa
melhoria, apenas maior
adaptação ao meio ambiente

A origem da vida ainda não é
explicada de modo satisfatório
pelos evolucionistas

Aspectos fundamentais
envolvendo a origem da vida
ainda precisam ser mais bem
X esclarecidos, mas o método
científico e não-dogmático é o
caminho mais adequado para
atingir esses objetivos

