
NOTÍCIAS

Revistas de ampla divulgação como VEJA e VISÃO têm periodicamente trazido com destaque artigos 
sobre  palpitantes  temas  relacionados  com a  origem dos  seres  vivos.  Tal  assunto  freqüentemente  tem chegado 
também às telas de televisão, sempre focalizados de um ponto de vista inquestionavelmente evolucionista.

A seguir  é  feita  menção a alguns desses  artigos  que foram publicados mais recentemente nas  revistas 
mencionadas acima, cujas cópias nos foram enviadas por membros da Sociedade Criacionista Brasileira, a quem 
agradecemos de público. 

1 - A LONGA NOITE DOS RÉPTEIS (VISÃO - 06/10/80, ANO 29, Nº 36)

Neste artigo é feita referência a uma nova teoria surgida para explicar as extinções do período Cretáceo. 
Supõe-se como razão causadora da mudança de clima que teria ocasionado a extinção dos répteis, a queda de “um 
enorme meteoro rochoso, com diâmetro de 11 km e peso de 2.500 toneladas”, que, “penetrando na atmosfera a 25 
km por segundo, abriu no solo uma cratera de 150 km de diâmetro e lançou ao céu, sob forma de nuvem de pó, uma  
massa de terra e rocha sessenta vezes superior à sua”. Desta forma, “o longo inverno, a noite perene e a escassez  
de alimentos provocada pela nuvem” foram a causa daquela crise biológica, quiçá a mais grave da história da Terra! 

 « 
Não  obstante  a  riqueza  de  pormenores  quantitativos  apresentados,  conclui  o  artigo,  sem questionar 

absolutamente a moldura evolucionista na qual a notícia se insere, que “para tornar essa hipótese uma  certeza 
científica (grifo nosso) falta, contudo, a prova decisiva - a cratera provocada pela queda do meteorito”! E tentando 
justificar a falta da prova científica,  menciona o artigo a ponderação de ilustre cientista americano, geólogo da 
Universidade da Califórnia em Berkeley: “Ele poderia ter caído no mar, por que os oceanos já representavam dois  
terços da área do Planeta. Neste caso jamais poderemos encontrar vestígios da cratera”!

É curioso como as teorias que surgem para a explicação de fatos conhecidos são formuladas,  sem um 
mínimo de, pelo menos, bom senso científico. O que dizer então ao se lhes aplicar o critério da falseabilidade de 
Popper!

2 - A FRAUDE DE UM JESUÍTA (VISÃO - 10/11/80, ANO 29, Nº 41)

Com este título, a revista VISÃO apresenta breve apanhado que divulga em linguagem simples e direta 
alguns  detalhes  referentes  ao  triste  episódio  de  fraude  científica  que  girou  em torno  do  famoso  “Homem  de  
Piltdown”.

Segue a transcrição do artigo, de interesse para nossos leitores, por constituir um caso famoso já bastante 
elucidado. 

O advogado e arqueólogo inglês Charles Dawson já não carrega sozinho a responsabilidade da mais  
ruidosa fraude da história da paleontologia: a do chamado Eoantropus ou Homem de Piltdown. Como participante 
da farsa, descobriu-se agora, figura o nome do jovem Pierre Teilhard de Chardin, jesuíta francês recém-ordenado  
sacerdote quando colaborava com Dawson, e personagem destinado a tornar-se famoso no campo da pesquisa  
teológico-científica sobre a evolução do homem.

O acusador de Teilhard é Stephen Jay Gould,  historiador da Universidade de Harvard, autor de uma  
pesquisa recentemente publicada na revista  Natural History, do Museu de História Natural de Nova York. Dois  
exemplares do Eoantropus foram descobertos por Charles Dawson em 1912 e 1915 nas rochas plistocênicas (50 a  
60 milhões de anos atrás) de Piltdown, em Sussex. Tratava-se de fósseis aparentemente absurdos: fragmentos de  
crânios de forma perfeitamente moderna, com capacidade superior à de muitos homens vivos, e uma estranha  
mandíbula simiesca que não coincidia absolutamente com os crânios. Em volta do crânio foram encontrados ossos  
fósseis de elefantes e hipopótamos.

Teorias em choque – Os cientistas encabeçados por Sir Arthur Woodward, curador do Museu de História 
Natural de Londres, entenderam na época que estavam diante da descoberta mais revolucionária da história do  
homem: distinto do Neandertal e do homem moderno, o fóssil de Piltdown parecia pertencer a um indivíduo não  
classificável, incrivelmente antigo, com o cérebro quase formado desde o início nas dimensões modernas e que,  
portanto, deveria ter sofrido somente um mínimo impulso da evolução.



No campo científico, o Eoantropus revolucionou todas as teorias durante quarenta anos, mas depois, em 
1953, deu-se a grande revelação: pesquisadores do Museu Britânico, liderados por Kenneth Oakley, verificaram,  
após  exames  espectrográficos  com  raios  X  e  testes  com  flúor,  que  os  fragmentos  cranianos  na  realidade  
pertenceram a um Homo sapiens de 10 mil anos e que o maxilar – cujos dentes haviam sido limados para similar o  
desgaste humano e envelhecidos quimicamente – havia sido de um macaco, provavelmente orangotango.

Indo à busca do responsável pela fraude, o mundo científico pasmou. O primeiro nome a ser apontado  
como autor da fraude foi, obviamente, o de Dawson, morto em 1916 e, portanto, impossibilitado de fornecer sua  
versão.  “Ninguém pensou  que  Teilhard  de  Chardin  pudesse  estar  implicado”,  observa  Jay  Gould.  Realmente,  
apenas algumas revistas e jornais citaram o nome de Teilhard após a descoberta da fraude, mas só para dizer que o  
jesuíta estudara na Inglaterra e fora ordenado sacerdote justamente em Ore Place, não muito distante de Piltdown.  
Não saiu nem uma linha sobre o fato de que Teilhard freqüentara o laboratório de Dawson, de quem se tornou  
amigo e colaborador.

Os sinais da farsa – segundo Jay Gould, a primeira prova da ativa cumplicidade do jovem jesuíta na 
preparação da fraude são os ossos de elefantes e hipopótamos encontrados ao lado do Eoantropus. “Certamente 
são ossos fósseis”, observa Jay Gould, “só que não eram originários de Piltdown e sim de dois países muito 
distantes da Inglaterra, como a Tunísia e Malta. Justamente onde Teilhard realizara escavações em 1905 e 1908,  
encontrando muitas peças antiqüíssimas”. Como outra prova, o historiador americano menciona o “erro fatal” de 
Teilhard, que em carta a Kenneth Oakley afirma ter visitado as escavações de Piltdown e visto os restos do segundo  
Eoantropus logo após sua descoberta.

“Isso  é  impossível”,  diz  Gould,  “porque  o  segundo  Eoantropus só  foi  encontrado  em 1915,  quando  
Teilhard se encontrava no ‘front’, onde permaneceu até o fim da guerra”. Se Teilhard afirma ter visto os restos do  
segundo Eoantropus, raciocina Gould, isso deve ter acontecido antes de sua descoberta, ou seja, quando ele mesmo  
os “fabricara” junto com Dawson, antes de ir para a guerra.

Embora considerada convincente por estudiosos, a argumentação de Gould não explica as verdadeiras  
razões  da  fraude.  Alguns  acham  que  se  tratou  de  dolo  premeditado  para  embaraçar  os  investigadores  e  
desacreditar toda a teoria da evolução humana, justamente no período em que esta se afirmava sob acaloradas  
polêmicas.  Para  muitos,  porém,  é  incompreensível  que  Teilhard,  paleontólogo  de  formação  científica,  tenha  
arriscado seu futuro de pesquisador apenas pelo prazer de demonstrar, com provas falsas, que o homem surgiu  
repentinamente, como uma fênix, das cinzas do fogo evolucionista.

É interessante notar a afirmação do último parágrafo, de que poderia ter-se tratado de dolo premeditado 
para embaraçar os investigadores “e desacreditar toda a teoria da evolução humana, justamente no período em que  
esta se afirmava sob acaloradas polêmicas”. As evidências são exatamente contrárias, tudo indicando que a fraude 
foi efetuada para desacreditar o criacionismo até então imperante, e dar mais força à teoria da evolução. O próprio 
Teilhard de Chardin jamais poderia ser considerado, à luz de seus escritos, como um verdadeiro criacionista! 

3 - OSSOS E VEDETES (VEJA- 25/02/81, Nº 651)

É este outro interessante artigo sobre o “elo perdido”, no qual se destacam alguns aspectos de controvérsias 
existentes entre antropólogos a respeito da antigüidade de restos fósseis encontrados na África. Trata o artigo de 
recente livro lançado nos Estados Unidos da América do Norte, intitulado “Lucy - O Começo da Humanidade”. 

“Lucy” é o nome dado a um conjunto de ossos encontrados em escavação efetuada na Etiópia em 1974, ao 
qual se atribuem diferentes idades, variando de 3 a 5 milhões de anos. 

O livro, conforme declara o articulista, “é uma sucessão de detalhes novelescos de preconceitos pessoais,  
amargas rivalidades e golpes de sorte que freqüentemente tornam a ciência tão maquiavélica quanto a política”. 
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Não deixa de ser ilustrativo o fato de que controvérsias científicas podem ser freqüentemente tratadas de 
maneira muito pouco científica, o que aliás não constitui novidade em face de precedentes como os de Charles 
Dawson e Teilhard de Chardin. 

4 - OS TRAPACEIROS DE AVENTAL BRANCO

Com o título acima o matutino paulista “O Estado de São Paulo” publicou em seu suplemento dominical 
“Cultura”, em 8/3/81, artigo de autoria de Sylvie O'Dy, de “L'Express”, no qual se destaca como a concorrência 
entre pesquisadores leva alguns a procurar a fama fácil. 

Em outras ocasiões a Folha Criacionista tem publicado notícias semelhantes, visando a alertar seus leitores 
com relação a certos métodos que acabam sendo utilizados para se atingirem certos objetivos, em detrimento da 
verdade científica pura e simples. 

Com essa finalidade é transcrito a seguir o mencionado artigo: 

Quem  é  Elias  Alsabti?  Nos  últimos  meses,  o  nome  deste  jovem  cientista  jordaniano  aparece  
incessantemente nos mais prestigiados jornais científicos. Teria ele tido uma dessas idéias luminosas que conduzem  
seu autor ao Prêmio Nobel? Não. Não é graças à excelência de seus trabalhos que Alsabti se encontra em evidência  
dentro da comunidade científica, mas por ser um vigarista.

Chegando  em 1977  nos  Estados  Unidos,  esse  jovem ambicioso,  que  diz  ser  parente  da  família  real  
jordaniana, não perde tempo. Decidido a se especializar em cancerologia, recolhe metodicamente os conhecimentos  
americanos. Ziguezagueia entre os hospitais e os institutos importantes, inscreve-se em uma dezena de sociedades  
científicas e publica obstinadamente em revistas internacionais. Em três anos, publica 60 artigos, um recorde num 
mundo como esse, onde a publicação de uma idéia significa sua consagração.

Infelizmente,  para ele,  esse conto de fadas termina no dia em que Daniel  Wierda, um pesquisador da  
Universidade do Kansas,  folheando distraidamente uma revista científica japonesa,  tem uma enorme surpresa:  
encontra um artigo que publicara há um certo tempo atrás no “European Journal of Cancer”, assinado, desta vez,  
por ... Alsabti! Essa não é sua única pirataria. Já ficou comprovado o plágio de mais sete outros artigos assinados  
pelo  jovem  médico.  O  resto  é  altamente  suspeito.  Alsabti  foi,  delicada  mas  firmemente,  expulso  do  planeta 
científico.

O caso incomoda o mundo fechado dos laboratórios e dos institutos de pesquisas, mundo que a opinião 
pública coloca acima de qualquer suspeita. Erroneamente.  O caso Alsabti  acaba de prová-lo. A ciência não é  
sempre verdade e virtude. Ela tem suas ovelhas negras, seus falsários, seus ladrões e seus grandes escroques.

A revista inglesa “New Scientist” fez, em 1976, uma sondagem entre os cientistas: 92% deles afirmaram  
ter conhecido manobras fraudulentas em seus respectivos domínios. Um número impressionante, completamente  
incompatível com a imagem edificante da ciência. Felizmente, a maioria dessas “vigarices” ficam confinadas em  
seus laboratórios e, praticamente, não causam estardalhaço. No entanto, outras fraudes científicas explodiram e  
lançaram longe e durante muito tempo seus estilhaços.

A mais inacreditável dessas fraudes foi revelada no ano passado. Seu autor é o distinto Cyril Burt, mestre  
incontestável da psicologia britânica, morto em 1971, respeitado por todos, após uma longa vida de trabalho. Burt  
enfrentou um problema fundamental, com imensas aplicações políticas e sociais: a inteligência é hereditária ou  
adqüirida por aprendizagem? Natureza ou cultura? Cyril Burt acreditava na hereditariedade. Sua convicção vinha  
de suas pesquisas efetuadas em gêmeos homozigotos – ou seja, possuindo os mesmos genes – separados desde o  
nascimento e educados diferentemente.

Comparando  os  quocientes  intelectuais  dos  gêmeos  separados  e  concluindo  que  eram  incrivelmente 
parecidos,  Cyril  Burt  rejeitava  a  idéia  da  influência  do  meio  ambiente  sobre  as  capacidades  intelectuais.  A 
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demonstração  parecia  infalível.  Porém,  gêmeos  homozigotos  separados  desde  o  nascimento  são  aves  raras.  
Examinando mais detalhadamente seus trabalhos, após sua morte, descobriu-se que os 56 pares de gêmeos com os  
quais ele pretendia ter trabalhado, em 1966, só existiam na sua imaginação.

Segundo Lesie Hearnshaw, autor de um livro recente que disseca esta assombrosa mistificação, Cyril Burt  
observara apenas 15 pares  de  gêmeos,  antes  da Segunda Guerra Mundial.  Em seguida,  ele  fabricara pura e  
simplesmente  os  dados  que  publicava  para  exemplificar  sua  cara  teoria!  Havia  também  inventado  duas  
colaboradoras fantasmas para ajudá-lo nos trabalhos e escrevia cartas falsas de leitores para o “Bristish Journal  
of Psychology”, às quais respondia com veemência para defender suas opiniões.

Como explicar essa prodigiosa derrapada de um membro eminente da comunidade científica? “Ele estava  
intimamente convencido de que sua hipótese era exata”, sugere a revista “La Recherche”, num dossiê consagrado  
aos grandes falsários da ciência.  E prossegue: Burt tinha “uma personalidade um pouco paranóica” e foi um  
“impulso patológico que o levou a colocar sua convicção pessoal na frente da objetividade científica”. Um Louco?  
Um gênio ruim, é certo, autor de um crime contra a ciência que nunca se poderá beneficiar de circunstâncias  
atenuantes.

O  imunologista  americano  William  Summerlin  teria  as  mesmas  intenções  maquiavélicas  quando,  em  
março de 1974, pintou com tinta preta os camundongos brancos que devia apresentar a seu chefe, o presidente do  
“Sloan Kettering Institute for Cancer Research”, em Nova York? Ou foi um gesto desesperado, um momento de  
pânico? De qualquer maneira, este famoso escândalo pôs abaixo um sonho nascido em 1969, na Universidade  
Stanford, na Califórnia.

O ego e a objetividade científica

Em Stanford, Summerlin cuida das pessoas gravemente queimadas, na maioria soldados repatriados, em 
péssimo estado, do Vietnã. Num paciente voluntário, ele enxerta um pedaço de pele a priori incompatível, porém  
“cultivado” em laboratório. Com sucesso, aparentemente. Ele se entusiasma, pesquisa e experimenta febrilmente.  
Em 1973,  Summerlin  anuncia,  muito oficialmente,  que sabe retirar  dos  enxertos  de pele seus  antígenes,  essas  
substâncias responsáveis pela rejeição. Uma revolução no mundo da medicina e da cancerologia.

Porém, um ano mais tarde, William Summerlin é surpreendido com a mão na massa, literalmente, pintando  
manchas  negras  em  seus  camundongos  brancos  para  simular  enxertos  bem-sucedidos.  Nenhum  milagre,  
simplesmente um caso Summerlin de vigarice, logo enterrado sem muito barulho.

O sucesso do falso homem de Piltdown

Existe também o homem de Piltdown, nosso velho e falso antepassado, sempre citado quando se trata de  
falsificações científicas, que enganou durante 40 anos os paleontólogos do mundo inteiro. O homem de Piltdown é  
um crânio “descoberto” em 1912, em Sussex, por Charles Dawson, um paleontólogo amador, e por Arthur Smith 
Woodward, Conservador do “British Museum”. Um crânio que teve um enorme sucesso, pois representava enfim 
um famoso “elo” que faltava entre o animal e o homem. Até que, em 1952, os métodos modernos de datação  
permitiram afirmar que o crânio de Piltdown não passava de uma falsificação grosseira fabricada com um crânio  
de homem moderno e um maxilar de orangotango que haviam recebido uma pátina para passarem por velhos.

Quem é o culpado? Até hoje, existem apenas suposições: uma farsa gigantesca ou, simplesmente, uma 
vingança pérfida de um inimigo acirrado de Arthur Smith Woodward, o professor William Sollas. Recentemente, um 
historiador de ciências de Harvard, Stephen Jay Gould, acusou o padre Teilhard de Chardin, que participava das 
escavações, de ter-se envolvido também nessa história que pode, no final das contas, não passar de uma enorme  
piada.

Diversas formas de desonestidade intelectual

Os  cientistas  que  falsificam  não  se  parecem  sempre.  Alguns  querem,  de  todo  jeito,  ver  suas  idéias  
consagradas. Outros ambicionam as honrarias e a glória. Apenas um conseguiu elaborar uma doutrina político-
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científica que, favorecida pelo contexto totalitário, tornou-se um sistema de pensamento extremamente opressivo.  
Trofim Denissovitch Lyssenko, agrônomo soviético, apoiado pelo próprio Stalin, impôs à ciência do seu país uma  
longa estadia no inferno. Em 1948, Lyssenko triunfa. O estudo da genética, “ciência burguesa”, e seu ensino são 
rigorosamente proibidos. O lyssenkismo, “ciência proletária”, apta para criar um “homem novo”, torna-se religião  
de Estado.

O sistema político da URSS dá à aberração de Lyssenko uma força poderosa. Apenas em 1963, uma  
decisão ministerial coloca novamente a genética no curso da História. Serão precisos ainda mais de dois anos para  
Lyssenko cair em desgraça e não completamente, sem dúvida, pois até sua morte em 1976 ele ainda era membro da  
Academia de Ciências.

O caso Paul Kammerer, um brilhante biologista vienense do princípio do século, acusado de ter maquilado  
sapos com tinta preta, para demonstrar a verdade das teses de Lamarck sobre a hereditariedade das características  
inatas, continua obscuro. Kammerer suicidou-se em 1926, sem nunca se reconhecer culpado. Arthur Koestler conta  
esse tenebroso caso num livro, “O abraço do sapo”, onde ele sugere que a infamante tinta negra pode ter sido  
injetada por um nazista para arruinar a reputação de Paul Kammerer. O biologista tinha tendências esquerdistas e,  
quando o caso estourou, preparava-se para ir trabalhar num laboratório filiado ao Instituto Pavlov, em Moscou.

O  suicídio  é,  às  vezes,  uma  saída  para  os  cientistas  que  não  suportam  ser  misturados  às  tramóias  
desonestas. Em 1972, o dr. Vinod Shan, um pesquisador do Instituto Indiano de Pesquisas Agronômicas, prefere a  
morte ao escândalo público. A morte, mas não o silêncio. Numa última carta, ele acusa o diretor de seu instituto, o  
dr.  Monombu  Swaminthan,  um  especialista  mundialmente  conhecido,  de  ter  atribuído  falsas  proezas  a  uma  
variedade de trigo que ele aprimorara em 1965.

“Shabarti Sonora”, o trigo em questão, foi apresentado como uma arma de choque da revolução verde por  
causa de sua riqueza desabitual em proteínas e em lisina, um aminoácido. E como uma vitória científica do Terceiro  
Mundo, capaz de utilizar uma tecnologia nuclear ultra-sofisticada, a irradiação, para criar nova espécie de trigo,  
mais nutritivo, Swaminathan recebe, inclusive, em 1971, um prêmio por sua frutífera contribuição para o bem-estar  
da Humanidade.

Após o suicídio de Vinod Shan, uma comissão analisa as obras do cientista hindu. Suas conclusões são  
terríveis: Shabarti Sonora não é um filho pródigo cheio de lisina: Swaminathan publicou dados falsos para exaltar  
seu trigo. No pequeno mundo dos agrônomos, a consternação é geral. Os resultados inventados por Swaminathan  
puseram os cientistas numa pista falsa; Somas fabulosas e anos de trabalho foram desperdiçados para estudar a  
irradiação do trigo. Apesar desse caso, Swaminathan é atualmente, ministro de Estado. Seus defensores pretendem 
que a história do trigo pese pouco ao lado de suas qualidades reais. Um raciocínio que não é unânime entre seus  
companheiros.

Os cientistas têm dificuldades para perdoar uma mentira, pecado original que condena de uma vez por  
todas  seu  autor.  Mas  algumas  desonestidades,  destiladas,  um  pouco,  dia  após  dia,  são  mais  difíceis  de  ser  
descobertas do que as fraudes explosivas. Roubar uma ou outra idéia, desviar uma publicação, são práticas não 
muito  honestas,  que  não  são  tão  raras  assim  entre  os  pesquisadores.  Constituem  talvez  a  contrapartida  da  
competição feroz que reina no mundo científico. Nos laboratórios, a idéia é o capital; e boas idéias são raras na  
vida de um pesquisador. Por isso, essa briga em verificar primeiro, publicar primeiro a hipótese sedutora que gira  
no ar. E, nessa disputa, assim como no bridge, “uma olhadela bem colocada vale mais do que um impasse mal  
resolvido”.

James Watson, Prêmio Nobel em 1962 pela descoberta de estrutura química do ADN, conta em seu livro 
“A Hélice Dupla”, como pôde, discretamente, examinar os trabalhos de uma jovem pesquisadora concorrente, o  
que o ajudou a chegar primeiro ao bom resultado.

O  melhor  meio  de  proteger  seu  trabalho  é  publicá-lo  rápido,  muito  rápido,  numa  revista  científica  
autorizada. O artigo é submetido, por regulamento, a um cientista anônimo encarregado de verificar seu valor.  
Pode acontecer, por exemplo, que esse encarregado guarde o artigo durante um certo tempo, enquanto prepara  
uma experiência similar que ele publicará simultaneamente. Para ganhar essa corrida contra o tempo e receber os  
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louros – e o dinheiro – da vitória, alguns cientistas não hesitam, às vezes, em publicar resultados de experiências  
que ainda não realizaram. Um procedimento diabolicamente arriscado. Outros retocam um pouco seus resultados,  
retirando as asperidades para torná-lo mais atraente.

Esse comportamento não é novo. Em 1936, um estatístico ilustre, Fischer, acusa Gregor Mendel, o pai da  
genética, de ter descrito experiências perfeitas demais para serem honestas. Mas as leis de Mendel, pelo menos,  
estão ainda de pé.

5 - A BÍBLIA CONTRA DARWIN

O prestigioso vespertino paulista “Jornal da Tarde” de 11 de abril de 1981 publicou com destaque extensa 
matéria de autoria de Rodney Mello, especial de Los Angeles, a respeito de recente debate realizado em março de 
1981 na Justiça dos Estados Unidos da América do Norte sobre o ensino do Criacionismo nas escolas públicas da 
Califórnia. 

Este  assunto  tem sido  objeto  de  várias  notícias  em números  anteriores  da  Folha  Criacionista,  e  pela 
repercussão e interesse do artigo em questão apresenta-se a seguir sua transcrição integral. 

Levados pela onda de conservadorismo que assola os Estados Unidos, os criacionistas venceram nesse  
último mês de março, no tribunal, o primeiro “round” de uma luta que pretende obrigar as escolas públicas da  
Califórnia a ensinar em suas aulas de ciência que a criação do mundo e do homem como ensina a Bíblia é tão  
científica quanto a teoria da evolução das espécies, que é atualmente adotada como única explicação científica  
admissível. E o objeto final desse grupo é provar que evolucionismo e criacionismo são incompatíveis, restando 
como única alternativa o relato do Gênesis que fala num mundo criado em seis dias e que não teria mais de dez mil  
anos de existência (contrariamente à opinião geralmente aceita de uma Terra com 4,5 bilhões de anos).

Durante cinco dias de março os olhos dos americanos estiveram voltados para a capital da Califórnia,  
Sacramento,  onde o juiz Irving H. Perluss,  do Tribunal Superior, ouviu defensores e adversários de uma ação 
judicial,  colocando em dúvida  a  constitucionalidade  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  para  o  ensino  da  Ciência,  
estabelecida em 1978 pela Secretaria de Educação do Estado. Os queixosos lembram que o documento distribuído  
a todas as escolas menciona a teoria da evolução, mas não fala em teoria da criação. Segundo eles, isso viola seu  
direito constitucional de livre exercício da religião.

O caso, que atraiu dezenas de jornalistas de todos os Estados e mesmo do Exterior, foi logo comparado ao 
chamado “Julgamento do Macaco”, que em 1925 condenou o Professor John T. Scopes por ensinar a teoria da 
evolução em suas aulas de biologia. A recente versão de ataques às teorias de Darwin passou a ser chamada por  
isso  de  “Segundo  Julgamento  do  Macaco”  ou  “Scopes  II”.  Embora  sem  os  lances  dramáticos  de  1925,  o  
acontecimento foi suficiente para agitar a comunidade científica, que se uniu contra a pretensão dos criacionistas,  
sentindo ameaçada sua liberdade de pesquisa. Nomes famosos como o astrônomo Carl Sagan e o vencedor do  
Prêmio Nobel Arthur Kornberg foram chamados para depor a favor dos evolucionistas, bem como outros vinte  
cientistas e pesquisadores. A evolução do caso, entretanto, não exigiu o testemunho de todos.

A Discussão

O depoimento a favor dos criacionistas que ganhou maior publicidade veio da boca de um garoto de 13  
anos, Kasey Segraves, filho de Kelly Segraves, diretor do Centro de Pesquisa da Ciência da Criação, de San Diego.  
Kelly está liderando o movimento contra o ensino da evolução, na Califórnia.

- Eu acredito que Deus criou o homem como homem e colocou-o sobre a Terra – disse o jovem Segraves  
em seu depoimento.

Segundo ele, que está agora na oitava série, seu professor da quinta série de uma escola pública de San  
Diego ensinou-o que o homem veio do macaco, um conceito contrário à sua crença religiosa.
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Kasey afirmou que sua fé na criação do homem por Deus é uma conseqüência da leitura da Bíblia e dos  
ensinamentos do seu pai. Ele lembrou ainda que seu professor lhe havia dito que a teoria da evolução era algo que  
ele tinha de conhecer, pois era cientificamente verdadeira e acrescentou que seu livro-texto “Princípios de Ciência”  
incluía “uma ilustração de como nós viemos parar aqui”.

O garoto disse haver discutido, na época, com seu pai, as diferenças entre o que havia aprendido na escola  
e em casa, negando que isso tenha servido para fortalecer sua fé ou melhorar a compreensão de sua crença. Kelly,  
que prestou seu depoimento antes do filho, queixou-se de que o ensinamento evolucionista na escola havia criado  
um conflito com a filosofia sua e de sua igreja.

-  Eles  têm de fazer  uma escolha,  disse  ele.  Isso  os  força  a desafiar  a  autoridade.  Ademais,  a  teoria  
evolucionista não pode ser cientificamente provada.

Interrogado pelo vice-promotor Robert F. Tyler, representando a Secretaria de Educação, Segraves leu as  
diretrizes do currículo de ciência, onde se diz sobre o processo evolucionista que ele “produziu todas as plantas e  
animais existentes” e que “os organismos vivos da Terra têm um ancestral em comum”.

- Essa frase ofende minha crença religiosa, afirmou ele, porque apresenta a evolução como um fato.

- Se a maioria dos cientistas aceita a teoria da evolução, por que nós não deveríamos aceitar essa  
interpretação? – perguntou Tyler.

- Eu não sabia que Ciência dependia do voto da maioria, respondeu Kelly.

Segraves tem mais dois filhos que estudam em escolas públicas e que também aparecem como queixosos  
na ação judicial: Jason, de 12 anos, que está na quinta série, e Devin, de 9 anos, na quarta série.

Nell Segraves, mulher de Kelly e fundadora do Centro de Pesquisa da Criação, garantiu aos repórteres  
que acompanhavam o julgamento que esse é apenas o começo de um trabalho para apresentar a criação como um 
fato científico:

-  O  que  nós  queremos  agora  é  que  o  Estado  remova  a  sua  autoridade  e  o  seu  endosso  da  teoria  
evolucionista. O que quer que nós consigamos será a base para nosso próximo passo. Nós não podemos começar a  
ter criacionismo científico ensinado nas escolas, enquanto não tivermos dado esse primeiro passo.

Para Nell, o ensinamento do evolucionismo é responsável pelo grande número de “males sociais”, como  
ateísmo, comunismo, prostituição e abuso de drogas.

- Não existe moral, se você acredita na sobrevivência do mais capaz. Se ensinaram ao homem que ele  
descende dos animais, ele vai comportar-se como um animal, ela concluiu.

A ação dos Segraves contra a Secretaria da Educação é o primeiro caso desse gênero na Califórnia. Ao  
pronunciar sua sentença, o juiz Perluss decidiu que a política do Estado, ensinando a teoria da evolução nas  
escolas públicas, não viola o direito dos indivíduos que acreditam na criação divina. Por outro lado, ele ordenou  
também que todas as escolas recebam cópias do estatuto da Secretaria da Educação, que proíbe o ensinamento do  
evolucionismo como um fato irrefutável e que, no futuro, essa disposição seja incluída no texto da Lei de Diretrizes  
e Bases.

 Os criacionistas de San Diego editaram seus próprios  textos  sobre o aparecimento do universo:  “O  
princípio do Mundo” e “O mundo e o tempo”. Preparados para as primeiras séries do segundo ciclo, os livros são  
apresentados como textos suplementares para as aulas de ciência e concluem que “os atuais fatos da Ciência  
podem ser  entendidos muito  melhor  em termos de  uma criação  original  do que  em termos  de  uma evolução  
contínua”.
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A Teoria em Livros

Ambos  os  manuais  evitam referências  à  palavra  Deus  ou  à Bíblia,  preferindo  o  termo “criador”.  O  
“Princípio  do  Mundo”  pergunta  ao  leitor:  “Se  o  universo  começou  de  alguma  maneira,  o  que  está  em  
conformidade com a visão evolucionista,  qual foi  o princípio ou origem da matéria que existia no começo? A 
matéria  existiu  sempre?  Como  isso  é  possível?  Se  a  matéria  não  existiu  sempre,  como  ela  apareceu?  Os  
evolucionistas são incapazes de encontrar respostas para essas perguntas”.

O livreto assegura que a ciência (embora eles se chamem cientistas do criacionismo) não tem condições de  
explicar as origens da vida:

“A criação não tem uma explicação, e nesse sentido não é científica. Mas deve-se entender também que a  
explicação evolucionista não é científica, no sentido de que não é sujeita a um método científico de investigação”.

O  texto  refere-se  ainda  à  improbabilidade  estatística  de  a  vida  ser  formada  pela  não-vida,  a  
impossibilidade de que os fósseis expliquem os postulados da evolução e as contradições nos métodos usados para  
estabelecer a idade das substâncias.

Segundo “O Mundo e o Tempo”, o universo teria cerca de 4.300 anos, o tempo que, conforme o livro, seria  
necessário para um casal inicial produzir uma população de três bilhões de pessoas. Para isso, a obra assume que  
as famílias tiveram em média 2,5 filhos, que cada geração durou 43 anos em média e que as pessoas viveram, em  
média, também 43 anos. “O mundo e o Tempo”, contrariamente à crença comum, ensina que dinossauros e homens  
podem ter convivido na Terra.

Os educadores e cientistas que defenderam o ponto de vista do Estado, no julgamento de Sacramento,  
acentuaram mais de uma vez que ciência não é um corpo de crenças. Em seu testemunho, Richard Dickerson, autor  
do livro de ciência usado nas escolas públicas, lembrou que a Ciência não existe para justificar, mas para aprender,  
e que o trabalho científico se baseia em pesquisas abertas e sem preconceitos.

William V.  Mayer,  diretor  do  Estudo  do  Currículo  de  Biologia,  em Boulder,  Colorado,  disse  em seu  
depoimento que a teoria da evolução se apoia numa “enorme quantidade de dados coletados durante longo período  
de tempo” e acrescentou:

- Eu não conheço nenhum cientista que não se descartaria da teoria da evolução se uma teoria melhor  
fosse encontrada. O evolucionismo não é algo dogmático.

Além de seu depoimento em corte, Dickerson, autor do livro processado e professor de Química-Física do  
Instituto de Tecnologia da Califórnia, publicou um artigo sobre o assunto no “Los Angeles Times”, depois do 
veredito do juiz. “Eu não fui o único membro da comunidade científica aliviado por ouvir a decisão do juiz e eu não  
sou o único que continua perturbado com o que transpirou no tribunal de Sacramento. Para muitos de nós foi uma  
ameaça ao fundamento mesmo da Ciência: pesquisa aberta”.

A função da Ciência

Depois de lembrar que a Ciência não é dogma, mas um processo pelo qual um conhecimento mais acurado  
do mundo pode ser obtido, ele ataca o criacionismo que “por natureza é uma doutrina religiosa”. Pela definição de  
pesquisa científica como processo aberto, sem conclusões prévias, criacionismo científico é uma contradição em 
termos, e é  essa a razão pela qual tantos cientistas estavam prontos a lutar para mantê-lo fora das aulas de  
Ciência”.

Dickerson lembra que a decisão do juiz não é a última palavra, e que os criacionistas deverão voltar à  
carga. E ele acrescenta: “O lugar próprio para se decidir assuntos científicos é no laboratório, não nas salas de  
aula da escola  secundária  ou  na  tribuna de  debates.  Como um cientista  disse,  sarcasticamente:  “Um orador  
brilhante pode dizer mais mentiras em 10 minutos do que seu adversário pode refutar em 10 horas”.”
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Apesar de toda a agitação da imprensa em torno do “segundo julgamento do macaco”, este último não  
teve os tons dramáticos de seu parente dos anos 20. Naquela época, William Jennings Bryan, três vezes candidato à  
Presidência dos EUA e o mais famoso orador de seu tempo, defendeu a posição do Estado de Tennessee, que  
proibia o ensino do evolucionismo. Depois de 12 dias de debates acesos, em julho de 1925, em que o advogado  
Clarence Seward Darrow defendeu o professor Scopes, este último foi condenado.

O professor  de  Biologia,  de  24  anos,  da  cidadezinha  até  então  desconhecida  de  Dayton,  não  só  foi  
proibido de ensinar a teoria da evolução em suas aulas como também foi condenado a pagar 100 dólares, que  
acabaram sendo doados pelo repórter H. L. Mencken, do “Baltimore Sun”, um dos 150 membros da imprensa que  
cobriram o acontecimento.

Idéia Viva

Embora Bryan tenha vencido o caso contra Scopes, o desejo dos fundamentalistas de então de passar leis  
antievolucionistas  em  outros  Estados  acabou  sendo  prejudicado  pela  reação  pública  dos  americanos  ao  
julgamento.  O  vitorioso  Bryan,  cansado  do  longo  julgamento  e  aparentemente  devastado  pelo  interrogatório 
minucioso de Darrow, morreu cinco dias depois do encerramento do caso. Mas a idéia de ensinar o criacionismo  
na escola continua mais vivo do que nunca.

Na vanguarda do movimento criacionista na Califórnia está também o Instituto para Pesquisa da Criação,  
com sede em San Diego. O IPC pertence à Igreja Batista e possui, entre outras coisas, quatro escolas de primeiro  
grau,  duas  de  segundo  grau  e  a  Faculdade  de  Herança  Cristã,  que  é  dirigida  pelo  líder  do  movimento  
“Californianos pela Moralidade Bíblica”, reverendo Tim LeHaye. “Californianos pela Moralidade Bíblica”  possui  
cerca de mil ministros na Califórnia, além de 12 mil leigos, todos empenhados em campanhas contra o aborto,  
homossexualismo e outras “caricaturas da vida americana”.

Registrado como organização sem fins lucrativos,  o IPC, com um orçamento de operação de 650 mil  
dólares por ano, é a maior instituição americana que esposa a teoria da criação. Um dos principais objetivos do  
Instituto é, segundo seus panfletos, que sua “equipe científica” de oito membros prepare livros de texto, livros de  
referência, monografias e obras populares, defendendo o criacionismo científico.

Um dos livros do IPC destinado às aulas de Ciência das escolas cristãs se chama “Simples Esqueleto” e  
apresenta uma garota chamada Debbie discutindo as origens da vida com seu pai. Eis um dos trechos:

- Certo, papai, mas eu tenho mais uma pergunta. Por que é que todo mundo está sempre dizendo que os  
fósseis têm milhões de anos?

- Há muitas razões diferentes,  Debbie. Um dos problemas é que, se você não acredita em Deus,  você 
provavelmente tem de acreditar que os fósseis são muito antigos.

- Por que isso?

- Bem, se você não acreditar que Deus criou a vida, então você terá de acreditar que a vida se fez a si  
mesma, por acaso. Demora muito tempo para se fazer alguma coisa por acaso.

O livro “Origem da Vida: Evolução e Criação” força o estudante a tomar uma posição, garantindo que ou 
a Bíblia ou a evolução é verdadeira e que as duas não podem ter razão ao mesmo tempo. “Nós esperamos que este  
livro o ajude a entender melhor as razões de sua própria escolha”, afirma a obra. Em “Criação: Atos, Fatos,  
Impactos” há esta passagem: “A evolução é a melhor arma que Satã pode usar para destruir a mente dos jovens”.  
E “Batalha pela  Criação” adverte:  “A filosofia  evolucionista  é  a  base  intelectual  de  todos os  sistemas  anti-
teísticos.  Ela  serviu  a  Hitler  para  fundamentar  o  nazismo,  e  a  Marx,  como  a  suposta  base  científica  do  
comunismo”.

“Introduzindo o Criacionismo nas Escolas Públicas” dá um passo à frente. Essa obra ensina aos pais  
como forçar os administradores a regulamentarem o ensino da criação nas escolas, lembra o “papel importante  
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que os professores podem ter nesse movimento estratégico” e sugere ainda como usar o dinheiro das escolas para  
conseguir material suplementar.

Além de livros de texto, o IPC publica monografias editadas pela bibliotecária Annete Bradley, que um  
pouco envergonhada confessa:

- É um pouco assustador. Eu realmente não tenho o que se pode chamar de conhecimento científico. Mas,  
depois de algum tempo, tudo começa a fazer sentido.

Embora o Instituto garanta não ter interesse em atividades legislativas, eles influenciaram na adoção de 
medidas criacionistas em novas leis introduzidas recentemente em Nova York, Carolina do Sul, Illinois e Flórida.  
No setor de “projetos de pesquisa”, o IPC está agora empenhado numa expedição à procura da Arca de Noé, perto  
do monte Ararat, na Turquia. Um folheto explica assim a importância da expedição: “O turismo da Turquia caiu  
consideravelmente depois que os Estados Unidos e aquele país tiveram suas relações deterioradas. A descoberta da  
Arca de Noé atrairia literalmente milhares de turistas. Isso aliviaria parcialmente os sérios problemas econômicos  
da Turquia”.

O homem responsável por esse poderio crescente no IPC chama-se Richard Bliss, tem 57 anos e é um  
antigo diretor de instrução científica da rede pública de ensino de Racine, no Estado de Wisconsin.

- Nós estamos fazendo um desserviço ao jovem negando-lhe a alternativa do modelo criacionista, afirma  
Bliss. O que nós queremos é boa ciência e boa educação apenas. Isso quer dizer: não programe as mentes só para a  
evolução.

Segundo ele, pelo menos 500 escolas nos Estados Unidos estão utilizando os textos do Instituto.

– Há uma verdadeira onda de criacionismo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. No Canadá, Nova  
Zelândia,  Inglaterra  e  Austrália,  por  exemplo,  eles  não  têm  uma  nuvem,  quero  dizer,  um  guarda-chuva  
constitucional como nós temos aqui.

O estudante

Inspirados pelo livro de Gênesis, alguma Física, fósseis e probabilidades matemáticas, os defensores do  
criacionismo estão dispostos a levar suas convicções a cada sala de aula do país. Assustado com essa perspectiva,  
Wayne Moyer, o diretor executivo da Associação Nacional dos Professores de Biologia, que se opõe ao ensinamento  
da criação nas aulas de Ciência, mandou o seu recado de esclarecimento:

-  O que  na  verdade eles  estão querendo é  construir  uma completa  pseudociência para  confirmar os  
ensinamentos da Bíblia. E eles estão obrigando as crianças a escolherem: ou acreditam em criacionismo e em Deus  
ou em evolução e ateísmo. 

A Folha Criacionista destaca, tão somente, que o Evolucionismo como doutrina, tal como chegou a ser 
elaborado em suas várias facetas, constitui hoje a mais completa pseudo-ciência jamais construída para confirmar os 
ensinamentos do ateísmo!

Ainda a respeito deste momentoso assunto, a Folha Criacionista indica a seus leitores duas outras notícias 
que complementam a matéria apresentada no “Jornal da Tarde”: 

• Creationists limit scope of evolution case   
William J. Broad 
Science, vol. 211, de 20/03/81. 
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• Bible et Science: Darwin en procès   
Pierre Thuillier 
La Recherche, vol. 12, nº 123, junho de 1981. 

6 - CRIACIONISTAS GANHAM OUTRA PARTIDA

Com o título acima a revista New Scientist de 26/03/81 publicou ligeira nota a respeito de desdobramentos 
do episódio considerado na notícia anterior, que é transcrita a seguir para melhor informação de nossos leitores:

No célebre processo “criacionista” desenrolado na Califórnia no início deste mês, os defensores da teoria  
evolucionista argumentavam que a permissão para o relato bíblico da criação ser ensinado nas aulas de Biologia  
abriria as portas a todos os oponentes da evolução. Essa argumentação produziu frutos mais cedo do que esperado.  
Na última semana o legislativo do Estado de Arkansas aprovou um projeto de lei que exige das escolas estaduais  
dar  igual  tratamento  às  teorias  da  evolução  e  do  “criacionismo  científico”,  como  o  relato  bíblico  é  agora  
conhecido.

Frank White, o governador do Estado, diz que promulgará a lei. Esta é a primeira vez em que ambas as  
casas do poder legislativo aprovaram tal medida.

O  termo  “criacionismo  científico”  é  importante  para  o  movimento  anti-evolucionista,  porquê  a  
Constituição  dos  Estados  Unidos  da  América  do  Norte  proíbe  especificamente  o  ensino  religioso  nas  escolas  
públicas. A lei do Arkansas e outras medidas semelhantes que estão em debate em outros Estados, contorna aquela  
dificuldade  alegando  que  o  criacionismo  é  uma  explicação  alternativa,  cientificamente  válida  para  os  fatos  
explicados  pela  teoria  evolucionista.  De fato,  algumas instituições  realmente  dispõem-se  a  executar  pesquisas  
criacionistas.  Os  professores  criacionistas  cuidadosamente  evitam  mencionar  a  Bíblia,  mas  estendem-se  no  
destacar que a evolução é uma teoria que não foi ainda comprovada irrefutavelmente.

A lei do Arkansas concede aos criacionistas igualdade com os evolucionistas. O efeito da lei que entrará  
em vigor no próximo ano será promover o relato bíblico como uma alternativa cientificamente aceitável, e reforçar  
a posição dos fundamentalistas religiosos.
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