
NOTÍCIAS

ORIENTAÇÃO DO PAPA ÀS UNIVERSIDADES CATÓLICAS

Esteve  reunido  em 24  de fevereiro  de  1979 o  Conselho  da  Federação  Internacional  de  Universidades 
Católicas, tendo nessa data o Papa João Paulo II pronunciado discurso aos Reitores das Universidades Católicas 
Européias, em audiência especial no Vaticano.

Reproduz-se a seguir trecho desse discurso, de interesse para nossos leitores pelo destaque criacionista que 
apresenta:

Insisto aqui em alguns pontos fundamentais. A pesquisa a nível universitário supõe lealdade e seriedade  
completas  e,  conseqüentemente,  a  liberdade  da  investigação  científica.  Só  assim podereis  dar  testemunho  da  
verdade, servir a Igreja e a sociedade, merecer a estima do mundo universitário; e isto, em todos os ramos do  
saber.

Mas,  tratando-se  do  homem,  do  campo  das  ciências  humanas,  deve-se  acrescentar:  se  é  justo  tirar  
proveito do contributo das diversas metodologias, não é suficiente escolher uma dentre elas, nem mesmo fazer a  
síntese de várias, para determinar o que é o homem, em profundidade. O cristão não pode limitar-se a essa síntese  
até porque, se não deixa iludir, eventualmente, pelos seus preconceitos. Ele sabe que deve ultrapassar a perspectiva  
puramente natural; a sua fé leva-o a abordar a antropologia na perspectiva da vocação e da salvação plenas do  
homem; é a luz a que ele trabalha, e que orienta a sua pesquisa. Por outras palavras, uma Universidade católica  
não é somente um campo de pesquisas religiosas aberto para todos os sentidos. Supõe, nos seus professores, uma 
antropologia esclarecida pela fé, coerente com a fé, em particular com a Criação e com a Redenção de Cristo. Em 
meio da superabundância das abordagens atuais, que, aliás, demasiado freqüentemente levam a uma redução do  
homem, os cristãos têm um papel original a desempenhar, mesmo no campo da pesquisa e do ensino, precisamente  
porque rejeitam toda e qualquer visão parcial do homem.

Os grifos  são  nossos.  O texto foi  transcrito  do “Informativo  da  Universidade  Católica  de  Petrópolis”, 
Suplemento ao nº 68, março de 1979.

A IDADE DO HOMEM

O Correio Braziliense de 22 de fevereiro de 1979 apresentou interessante artigo referente a "A Idade do 
Homem".

Transcreve-se a seguir esse artigo, que será, sem dúvida, útil a nossos leitores, por permitir sua comparação 
crítica com artigos que têm sido publicados na Folha Criacionista.

Na década de 60 a paleontologia humana entrou numa fase sem precedentes. As descobertas recentes  
(nos  últimos quinze  anos foram encontrados  os  restos  de mais  de um milhar de  hominídeos  fossilizados)  têm  
permitido a reformulação das idéias adotadas anteriormente, nos meios científicos. Para isto, muito contribuíram 
as escavações realizadas em Olduvai, no valo do Omo, perto do lago Rodolfo, em Quênia, e na região de Afar, 600  
quilômetros  ao nordeste de Adis-Abeba. E é disto que trata agora a revista francesa “Le Fígaro”, aproveitando-se  
da exposição “Três milhões de anos de aventura humana”, aberta ao público, em Paris, até o mês de abril.

Foi o naturalista sueco Linneu quem criou, em 1758, a expressão “Homo sapiens” tanto lhe parecia  
evidente a semelhança de estrutura morfológica entre o homem moderno e os animais superiores. No fim do século  
XVIII e no início do século XIX, começou a surgir a idéia de uma evolução das espécies. Em 1871, Darwin já  
escrevia: “O homem é, com outras espécies, o co-descendente de alguma forma antiga e extinta”. Hoje em dia, a  
realidade do transformismo não é mais posta em dúvida, embora se discuta ainda o mecanismo da evolução.
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A teoria mais em voga, o neo-darwinismo, encontra obstáculos consideráveis. Bastante satisfatória para  
explicar certos fenômenos de micro-evolução, ela tem dificuldade em justificar o aparecimento de espécies novas.  
Em entrevista recente (Le Fígaro), Arthur Koestler afirma:

“A  seleção  natural  explica  a  sobrevivência  dos  mais  aptos,  mas  não  sua  transformação.  
Podemos compará-la a um herbicida. A ação deste produto pode ser benéfica, mas não explica o  
nascimento de novas espécies vegetais. Além disso, a adaptação é possível em todos os níveis.  
Uma minhoca está tão adaptado a seu meio quanto um mamífero ou um primata. Como é que os  
répteis ancestrais, perfeitamente adaptados a seu meio, puderam, por intermédio de mutações  
ocasionais  e  cegas,  num  período  de  tempo  necessariamente  limitado,  transformar-se  em  
pássaros? A verdade é que não se sabe nada”.

Em todo caso, houve o transformismo, e à luz das descobertas recentes, tem-se modificado profundamente  
nossa percepção do tempo no domínio das origens do homem.

Em 1982, Beudant em seu “Curso Elementar de História Natural”, não hesitava em retomar a opinião de  
Bossuet segundo a qual teriam “decorridos 4.963 anos entre a criação do homem e o nascimento de Jesus Cristo”!  
Há quinze anos, atribuía-se ainda aos hominídeos uma idade máxima, compreendida entre 600.000 e um milhão de  
anos. Há cinco anos, não se ia além de dois milhões de anos. Hoje, o aparecimento do gênero “Homo” está situado  
há mais ou menos quatro milhões de anos. Por volta de 1965, acreditava-se também que o “Homo sapiens” não  
tinha mais do que 38.000 anos (início do paleolítico superior). Estima-se agora que ele existia há 50.000 ou 60.000  
anos  e  que  sua  origem  remonta  a  mais  de  100.000  anos.  Assim,  a  cronologia  tem  sido  revista  sem  cessar,  
aumentando continuamente.

O recurso aos métodos de datação, novos (com o auxílio sobretudo dos isótopos radioativos), permitiu  
progressos consideráveis. O método do Potásio-Argônio, iniciado em 1961, dobrou imediatamente a duração do  
quaternário. A do Pleistoceno ampliou-se de 200.000 a dois milhões de anos. Certos fósseis descobertos na África  
Oriental e na Índia, e colocados na ascendência humana, como o Ramapiteco, remontam a quinze ou vinte milhões  
de anos. Os fósseis de Afar (Hadar) e de Laetoli têm entre 3,2 e 3,75 milhões de anos. Com o aparecimento do  
“homo afarensis”, o “limiar” da hominização atinge quarenta mil séculos! O grande artesão da natureza é o  
tempo ...

Paralelamente, outras ciências novas trouxeram sua contribuição. O desenvolvimento da etologia facilitou  
a observação dos primatas em seu habitat. Os progressos da taxonomia molecular (um dos feitos mais importantes  
dos últimos decênios no que se refere ao estudo da evolução), permitiram estabelecer uma classificação bioquímica  
dos animais e medir a “distância imunológica” que os separa. Sabe-se agora que o “parentesco” entre os homens  
e os grandes macacos africanos é muito grande (maior, por exemplo, do que o dos cachorros e das raposas): o  
homem e o chimpanzé têm 99 por cento de seu material genético em comum.

A idéia de uma evolução descontínua, feita por etapas e em vários centros consecutivos, substitui agora a 
teoria, cara aos marxistas,  de uma evolução “progressiva” e contínua. A extensão da cronologia, além disso,  
favorece as teorias evolucionistas, aumentado o tempo necessário à sua realização. Até certo ponto, também torna  
fútil  a idéia de uma evolução biológica da espécie que teria chegado hoje a seu fim, ou que seria substituída  
exclusivamente pela evolução sócio-cultural.

Seria de interesse destacar os seguintes pontos abordados no artigo em questão:

1. O articulista é sincero quando diz que ainda é discutido o mecanismo da evolução, embora falte com a verdade 
ao dizer que “hoje em dia a realidade do transformismo não é mais posta em dúvida”, pois o transformismo 
jamais foi aceito como realidade por numerosos cientistas de grande renome.

2. O próprio articulista logo em seguida diz que a teoria mais em voga (o neo-darwinismo) encontra obstáculos 
consideráveis,  e tem dificuldades em justificar o aparecimento de espécies novas, e destaca a afirmação de 
Arthur Koestler de que, na realidade, “a verdade é que não se sabe nada”!

3. É incrível como o dogma da evolução, aceito apesar das próprias declarações anteriores, atua no inconsciente 
do articulista, levando-o a afirmar que “em todo caso, houve o transformismo”'!

4. Sem  dúvida  é  também  curiosa  a  revisão  constante  da  cronologia  evolutiva,  “sem  cessar,  aumentando 



continuamente”.
5. A Folha Criacionista tem já publicado vários artigos em que se questiona a validade dos métodos de datação 

radioativos, de forma que não causam espécie “os progressos consideráveis” relatados.
6. É de se destacar a afirmação de que “o grande artesão da natureza é o tempo”. Vários outros artigos publicados 

pela Folha Criacionista ressaltam a impossibilidade da formação de somente uma molécula de aminoácido 
simplesmente pelo decorrer do tempo, ao acaso.

7. Suposto parentesco próximo entre o homem e o chimpanzé já foi desmistificado em artigo publicado pela Folha 
Criacionista sobre a composição do sangue dos vários animais.

8. É interessante  que,  no final  do artigo,  relaciona-se a  evolução biológica  com a evolução política e  social, 
reforçando-se assim a idéia de que a filosofia evolucionista na realidade tem seus mais ardorosos defensores 
motivados por razões ideológicas e não puramente científicas!

PEGADAS DE ANTEPASSADOS DO HOMEM

O matutino carioca “O Globo”, de 23 de março de 1979 apresenta interessante história de ficção científica 
remontando a quase quatro milhões de anos atrás.

Transcreve-se a seguir o artigo, de autoria de Robert C. Toth, do Los Angeles Times, cujo título é “Achadas 
pegadas de antepassados do homem com 3,6 milhões de anos”.

Dois antepassados do homem - um deles provavelmente um macho adulto, o outro um macho jovem ou  
uma fêmea que carregava algo, talvez um filhote - deixaram, há 3,6 milhões de anos, suas pegadas numa camada  
de cinza vulcânica. Essas pegadas, conservadas pelo endurecimento da cinza, foram agora encontradas na África  
Oriental pela Dra. Mary Leakey, que anunciou a descoberta, ontem, na Sociedade Geográfica Nacional dos EUA.

Segundo Leakey, essas pegadas são “o indício mais antigo deixado por um antepassado ereto e bípede do 
homem”. A descoberta leva a supor que “criaturas eretas e bípedes, ligadas à ascendência do homem, existiam  
meio milhão de anos antes do que até agora se imaginava”.

TRAÇOS HUMANOS

O bipedalismo distingue os antepassados do homem de outros primatas, que andavam sobre quatro patas.  
Quando esses hominídeos se ergueram sobre as patas traseiras, libertaram as mãos para fabricação de artefatos e  
outras atividades caracteristicamente humanas. “Toda a tecnologia moderna deriva desse simples acontecimento”,  
afirmou a Dra. Leakey. Mais importante: O cérebro desses seres, ainda pequeno, cresceu em seguida, permitindo-
lhes explorar as possibilidades abertas pela liberação das mãos, “e a humanidade surgiu”, explicou Leakey.

As  criaturas  cujas  pegadas  foram  descobertas  “eram  antepassadas  diretas  do  homem”,  afirmou  a 
antropóloga que, com seu marido (já falecido),  o Dr. Louis Leakey,  foi pioneira na busca de antepassados do  
homem na África Oriental.  A criatura agora descoberta  por suas pegadas não era,  provavelmente,  um Homo 
sapiens, embora tivesse muitos traços humanos, de acordo com a Dra. Leakey: “mas estava no caminho que leva  
diretamente  à  humanidade,  ao  contrário  de  outros  hominídeos  que  se  dirigiram  por  vias  laterais  e  se  
extinguiram” ... 

Baseando-se  nas  47  pegadas,  que  formam dois  caminhos  ligeiramente  diferentes,  com  25  metros  de  
comprimento, a Dra. Leakey esboçou uma cena dramática, na qual os hominídeos mais antigos passaram pela  
região de Laetoli, na Tanzânia, deixando vestígios “preservados por um raro acaso”.

Um vulcão próximo, chamado Sadiman, tinha depositado uma extensa camada de cinza fofa, com 15 ou 20 
centímetros de espessura, sobre o solo da área. Coelhos, um avestruz, uma girafa, alguns rinocerontes e elefantes,  
e mesmo um tigre-de-dentes-de-sabre - além dos hominídeos - atravessaram o “tapete” de cinzas, no sentido sul -  
norte, talvez demandando uma cadeia de colinas férteis que se estendia mais ao norte. As pegadas dos hominídeos,  
muito semelhantes às do homem moderno, mostram, pela forma, que eles passaram andando, e não correndo, disse 
a Dra. Leakey. Logo antes da passagem dos hominídeos, uma chuva forte tinha umedecido a cinza. A água pôs-se  
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de imediato, a reagir com os carbonatos de cinza, num processo semelhante ao que ocorre quando se mistura gesso  
com água. Logo passou o macho, e, cerca de meia hora depois a fêmea com seu filhote, ou macho jovem. Essa  
segunda criatura, que parece tinha a estatura de uma criança atual de oito anos de idade, desviou-se para a  
esquerda, no meio do caminho, parou, e em seguida passou a caminhar na trilha já marcada, pelo macho adulto,  
deixando o total de 27 pegadas.

REVOLUÇÃO

“Houve  algo  de  intensamente  humano  em tudo  isso”,  disse  a  Dra.  Leakey.  “É  como  se  ela  tivesse  
percebido a presença do outro, na região, e se tivesse desviado para procurá-lo”.

Mais chuva caiu,  provavelmente,  em seguida, e a cinza tornou-se rocha sólida, capaz de enfrentar os  
séculos. No ano passado, as pegadas foram descobertas, e sua idade determinada por métodos radioativos. De 
acordo com uma análise feita pelo Dr. Louis Robbins, da Universidade da Carolina do Norte, “todas as medidas  
das  pegadas  se  enquadram  nas  proporções  humanas”,  em  especial  as  correspondentes  a  um  longo  arco  
longitudinal e as relativas à distribuição do peso. Parece, assim, que os antepassados do homem se puseram de pé  
meio milhão, ou talvez um milhão de anos antes da época em que foram marcadas as pegadas (há 3,6 milhões de  
anos), pois que os pés dos hominídeos já mostravam um desenvolvimento e adaptação à marcha, que indica longa  
evolução.  “Isto  é  extremamente  significativo”,  afirmou o  Dr.  Robbins,  “pois  teremos  agora  que  reconsiderar  
nossas teorias sobre o bipedalismo e suas relações com o tamanho do cérebro”.

À parte o que se poderia caracterizar como excessiva fertilidade de imaginação, é de interesse destacar 
que  cada  nova  descoberta  nesse  campo  do  conhecimento  humano,  leva  invariavelmente  a  reconsiderações 
inevitáveis de teorias anteriormente estabelecidas! No caso em questão, deverão ser revistas as teorias anteriores 
sobre o bipedalismo e suas relações com o tamanho do cérebro. A Folha Criacionista já tem tratado desses assuntos 
em  alguns  números  anteriores,  ressaltando  a  simplicidade  da  explicação  criacionista  e  sua  coerência  com  as 
evidências encontradas.


