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 CRIACIONISMO E EVOLUÇÃO – UM FALSO DILEMA1 
 

          MICHEL RENAUD 
 

 
 1. A criação e o tempo. A cultura contemporânea reserva-nos surpresas, entre as quais se 
situa a recrudescência do interesse pela criação. É verdade que a criação nunca deixou de ser 
discutida, negada, aceite como tese filosófica ou acreditada como dogma de fé. A ciência 
contudo coloca-nos perante um novo desafio: será que o universo começou com o big-bang? E se 
for assim, o que havia antes do big-bang? Percebe-se que por detrás desta questão se esconde o 
enigma do tempo: quando é que o tempo começou? Mas a própria questão, de certo modo, não 
tem sentido, porque a interrogação «quando» supõe ela própria a existência prévia do tempo. 
Tudo se passa então como se devêssemos pressupor um tempo antes do tempo, para indicar o 
momento em que o tempo surgiu. E, do mesmo modo, deveríamos perguntar quando começou 
este tempo originário dentro do qual foi possível discernir o momento inicial do tempo. Noutros 
termos, o tempo precede-se a si próprio, o que significa que é sempre a partir dum tempo que 
levantamos a questão da origem do tempo. Não é possível, portanto, pensar a origem do tempo 
sem imaginar um tempo já dado. E se temos que remontar indefinidamente para um tempo cada 
vez mais originário para pensar os tempos nos quais se origina o nosso tempo, caímos sob o 
argumento aristotélico segundo o qual uma prova que supõe uma quantidade indefinida de 
pressupostos não prova nada, o que se exprime na famosa fórmula «ananchê stênai», é preciso 
parar. De onde vem então o tempo? Será que o tempo foi criado por uma instância que, ela 
própria, está fora do tempo? Mas no estrito campo da ciência não há prova científica senão 
daquilo que é acessível à metodologia científica, o que não impede que a ciência pareça estar 
aqui perante um enigma. Poder-se-ia pensar, no campo da cosmologia científica numa 
quantidade indefinida de universos, segundo a teoria da expansão finita do universo à qual 
sucederia a sua contracção também finita, o que seria comparável a um elástico cujo jogo de 
distensão e de contracção seria ele próprio indefinido. Não conheço esta teoria senão pela sua 
metáfora do elástico, pelo qual se indica que a expansão do universo teria um limite, precedendo 
a sua contracção total, numa alternância indefinida entre um big-bang e uma expansão total do 
universo. O que este argumento indica é, em meu entender, que o conceito de criação não é um 
conceito científico. Move-se num registo epistemológico diferente do dos conceitos científicos.  
  
 2. A criação ex nihilo. O que é então a criação? Poder-se-ia dizer que este conceito 
recobre também uma multiplicidade de usos semânticos diferentes. O oleiro que outrora 
realizava a sua ânfora, o artista que cria, o poeta que escreve a sua poesia, o arquitecto que 
planeia um edifício, todos estão empenhados numa obra de criação. Também existem criações do 
espírito que ultrapassam o campo das artes; por sua vez, um grande filósofo faz igualmente um 
trabalho de criação. Mas estas formas de criação são sempre relativas, enquanto pressupõem a 
existência de algo, matéria ou material, preexistente. A experiência que os seres humanos 
fizeram neste campo foi sempre a de uma criação que se identifica com uma espécie de 
transformação. É por isso que o conceito filosófico de criação é tão complexo: em si, a criação 
deveria ser ex nihilo, a partir do nada. Mas esta ideia do nada é ela própria consideravelmente 
difícil de pensar. Ela tornou-se fundamental na filosofia a partir de Platão, embora não 
tematizada senão como não-ser. Quer-se dizer que o nada é sempre espontaneamente imaginado 
como um buraco, como uma ausência, mas como uma ausência de qualquer coisa. O buraco na 
estrada mostra que falta alcatrão, o vazio financeiro é uma falta de dinheiro. Quando o pensador 
não alinha nada na sua página ou no écran virgem do computador, é um vazio de inspiração, etc.  

 
1 Conferência de 30 minutos proferida no Colóquio «Ainda Darwin. Evolução, ética e direitos 
humanos» na Universidade Lusíada –5 de Março de 2010 
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 Outra coisa é pensar o nada como tal, sem referência a um determinado objecto que faz 
falta. A criação a partir do nada evoca isso mesmo, isto é, o vazio enquanto tal. É verdade que se 
poderia dizer que o nada que precede a criação é precisamente a ausência de universo, o vazio de 
tudo. Mas então o nada torna-se um conceito meramente operatório para indicar que a criação 
constitui um começo absoluto, um começo sem pressuposto, um princípio que, enquanto tal, 
«principia» a possibilidade de todos os princípios definidos. Será ele então um princípio 
indefinido, no sentido em que se opõe a todos os princípios definidos ou subordinados? Por um 
lado, sim, mas por outro lado, não o poderemos caracterizar como princípio em si indefinido, 
precisamente porque é definido como princípio puro.  
 A conclusão deste breve raciocínio é a de que o conceito puro de criação, enquanto 
criação a partir do nada, significa uma criação absoluta, sem pressuposto. Só um ser absoluto, 
um ser divino, é capaz de uma criação desta natureza. Neste sentido, o demiurgo de Platão que 
fabrica o mundo não é um ser absoluto porque molda a matéria preexistente do cosmos, ao 
manter o olhar fixado no modelo suprasensível. Por outro lado, sabe-se também que nas suas 
antinomias da razão pura Kant aborda a criação a partir de nada no conceito de uma causa não 
causada, de uma condição não condicionada, isto é, mostrou que a razão humana forma a ideia 
do incondicionado.  
  
 3. A criação na narrativa do Génese. Esta entrada na matéria deve ser completada 
tendo como ponto de partida uma outra constelação, nomeadamente a das narrativas simbólicas. 
Na narrativa bíblica, pelo menos no capítulo 1 do Génese, a terra «vazia e vaga», o famoso tohu 
wabohu, indica que a principal actividade do Deus é uma transformação, uma maneira de pôr 
ordem no caos primitivo. Assim, tal como os bons comentadores notam hoje, a primeira 
narrativa da criação no Génese pensa a criação não a partir do nada, mas como uma activa 
«ordenação», que se realiza pelo poder e pela força da palavra divina (dabar). Do mesmo modo, 
a segunda narrativa da criação começa com estas palavras: «No tempo (beyôm) em que Iavé fez 
a terra e o céu», etc. Também não se trata da criação a partir do conceito de nada, mas do acto de 
«formar», de «moldar o homem» a partir da argila do solo (a tradução portuguesa diz: «a partir 
do pó da terra»), como se a argila ou o pó já tivesse sido criado, embora a narrativa não o conte 
explicitamente. Aqui também a criação é apresentada como a acção de configurar, de pôr forma 
ou molde, sem que se refira a ideia do nada.  
 Esta observação porém é ainda marginal face à interpretação hermenêutica 
contemporânea. Com efeito, a grande descoberta que surgiu no fim do século XIX e que se 
solidificou pouco a pouco na primeira metade do século XX foi o discernimento dos géneros 
literários. As grandes narrativas de criação, que as múltiplas culturas proclamam e celebram 
liturgicamente em geral no princípio do novo ano, não são coextensivas às narrativas de 
acontecimentos históricos; são de tipo mítico. Não entraremos aqui na distinção entre lenda, saga 
e mito; é-nos suficiente afirmar que o tempo dessas narrativas não é um tempo empírico, mas um 
tempo «imemorial». Por tempo imemorial significa-se que não se trata de um tempo de que é 
possível ter a memória empírica; a única memória que gera é a memória da sua própria 
proclamação e celebração pelas gerações precedentes. Não se poderia exagerar a importância da 
descoberta dos géneros literários; é ela que condiciona a natureza da verdade que se atribui, entre 
outras casos, às narrativas da criação.  
 Cada narrativa mítica pretende enunciar uma verdade, mas esta verdade situa-se a um 
nível diferente, por um lado, para estes seres humanos que chamaremos «homens do mito» e, por 
outro, para os intérpretes ou hermeneutas do presente. O homem do mito acredita na verdade 
histórica dos acontecimentos narrados, como se estivessem na origem empírica do tempo 
presente; o hermeneuta, por seu vez, procura além dos acontecimentos o seu sentido e a sua 
pretensão à verdade. Isso exige o que Paul Ricoeur chama a tarefa da desmitologização, por 
oposição à desmitização. Desmitizar o mito seria abandoná-lo como narrativa totalmente 
desprovida de verdade, enquanto mítica, como se a não existência real dos seus acontecimentos 
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invalidasse à partida toda a sua possibilidade de exprimir uma verdade. Foi a tese, por exemplo, 
do século XIX, com a filosofia de Augusto Comte, para o qual o universo do mito representa a 
infância da razão, a idade incapaz de se virar para a verdade científica. Em sentido contrário, a 
hermenêutica considera que é necessário desmitologizar sem desmitizar. A interpretação que 
desmitologiza procura captar a verdade profunda do mito sem cair na crença ingénua da 
realidade histórica dos acontecimentos narrados. A narrativa ficcional do mito esconde uma 
verdade de natureza ontológica, que se diz graças àquilo que para, nós hoje - não para o homem 
do mito -, é mera ficção. 
 Já se percebe que o conflito entre ciência e Bíblia caduca imediatamente do ponto de 
vista da hermenêutica contemporânea. A criação no Génese não tem nenhuma pretensão 
científica; a verdade da narrativa bíblica pretende mostrar que o mal moral não provém do 
criador, mas do ser humano, de tal modo que esta verdade do mito bíblico reside naquilo que 
Ricoeur chamou, desde 1960, a «visão moral do mundo». Por visão moral entende-se uma 
compreensão que vê na responsabilidade do agir humano a origem de uma determinada situação 
do mundo. Segue-se que a teoria do pecado original, pelo menos tal como foi referida na 
narrativa do Génese, tem que ser também reinterpretada na mesma linha. Felizmente, já não 
estamos perante a necessidade de pensar como complementares o tema da hereditariedade como 
transmissão biológica automática e a herança de uma situação de pecado, isto é, do mal moral 
recebido como herança quase-biológica. Esta complementaridade põe sobre pé de igualdade a 
responsabilidade moral e o determinismo da transmissão biológica. Isso não significa que o tema 
teológico do pecado original tenha perdido a sua actualidade. Pelo contrário, diremos, é só agora 
que estamos capazes de retomar de modo muito mais expressivo a ideia de pecado original: 
quem pode negar a presença do mal, do mal moral no mundo? E se Adão e Eva são em conjunto 
a figura de todo o ser humano que nasce, podemos facilmente compreender que cada pessoa que 
nasce está mergulhada num mundo no qual a presença do mal e das estruturas do mal a precede e 
envolve. De certo modo, recuperamos hermeneuticamente uma ideia teológica antiga, isto é, a do 
pecado original compreendido como uma situação (pecado original originado, e não originante) 
na qual cada pessoa está ao nascer, embora sem responsabilidade individual. A minha tarefa 
presente não consiste contudo em interpretar hermeneuticamente o tema do pecado original, mas 
em articular criacionismo e evolucionismo.  
 
 4. A criação como dependência. A transição é-me sugerida pelo parágrafo final da 
entrada «criação» no tomo 2 – Les notions. Dictionnaire - da Encyclopédie philosophique 
universelle. O autor, D. Baqué, acaba a sua análise do conceito de criação da seguinte forma. «A 
crítica kantiana da noção de criação verifica-se determinante e constitui uma etapa essencial na 
história deste conceito, na medida em que abre a via para a sua desvalorização teórica. Sob as 
críticas conjugadas do evolucionismo, do materialismo e do positivismo, a questão da criação 
apareceu como historicamente datada e teoricamente caduca. Só permanece deste modo, em 
última instância, a ideia de uma criação relativa, de que testemunha a criação artística, concebida 
como promoção de algo novo a partir de dados preexistentes» (p. 505). Estranha conclusão de 
um artigo que começava bem e percorria o sentido da criação na escolástica, em Descartes, 
Leibniz e Kant. Noutros termos, para este autor, o evolucionismo contribui para tornar caduco o 
conceito filosófico e, provavelmente teológico, de criação. 
 Quanto ao conceito de criacionismo, ele poderia ser entendido como uma tese científica. 
Se se trata contudo da tese que nega o evolucionismo no terreno científico em que se coloca, ele 
devia apresentar as suas patentes meramente científicas. O debate seria então apenas confinado à 
ciência biológica da evolução. Ora, é cientificamente difícil negar a evolução das espécies, ainda 
que se compreenda esta evolução num sentido diferente do de Darwin ou na base de um modelo 
mais complexo que não o dele; não é contudo neste terreno científico que me colocarei. A 
hipótese de um criacionismo científico, se se colocar no estrito plano da ciência biológica, parece 
portanto caduca: se por criacionismo se entende o efeito de uma intervenção divina, ele consiste 
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na importação, dentro da ciência, de dados não científicos, de teor, senão ideológico, pelo menos 
filosófico, religioso ou teológico. Compreende-se então que os cientistas não possam admitir esta 
interferência. A consequência é de grande importância para nós: não será portanto no campo da 
mera ciência biológica que se deve confrontar criacionismo e evolucionismo; noutros termos, 
será necessário perguntar se, para quem aceita o evolucionismo biológico, o conceito filosófico 
de criação está desprovido de sentido ou é pensável num outro plano de racionalidade. 
 Notemos que o debate não se situa então directamente entre a ciência e a religião, mas 
entre a ciência da evolução, o conceito filosófico de criação e a teologia, num diálogo triangular. 
A resposta que propomos não tem nada de original na sua enunciação global: enquanto noção 
filosófica, a criação ex nihilo supõe, em primeiro lugar, uma filosofia na qual a existência de 
Deus seja racionalmente aceite; em seguida, supõe uma teoria metafísica que distingue as causas 
primárias das causas secundárias. As causas secundárias referem-se à causalidade de tipo físico, 
tal como nas ciências lógico-empíricas. A este nível metodológico as causas não precisam do 
conceito de criação para a sua formulação, de tal modo que a causalidade no campo da evolução 
das espécies pertence exclusivamente ao discurso científico. Situada num outro cumprimento de 
ondas, a causalidade primeira ou causalidade metafísica implica uma problemática do 
«princípio» das coisas e do real, que cruza a causalidade científica sem se confundir com ela. É 
portanto possível aceitar o conceito filosófico de criação e adoptar a posição científica do 
evolucionismo, uma vez que não se trata de dois discursos homogéneos.  
 A criação ex nihilo aparece, filosoficamente, como uma relação de dependência contínua, 
continuada, na qual o ser humano compreende o cosmos e a sua própria existência como 
resultados de uma iniciativa que ele não constitui e de que não possui o domínio. Esta relação de 
dependência, em filosofia, implica uma forma de compreensão que se situa no prolongamento da 
questão «porquê?» e não apenas da questão «como?». Não é preciso desenvolver aqui um tratado 
racional da existência de Deus, mas apenas indicar que, na base de um raciocínio permanecendo 
na órbita da filosofia, é possível – e não a priori impossível – descobrir a presença de um 
absoluto divino e criador. É evidente que será necessário interrogar a experiência humana que 
subjaz a este raciocínio, assim como verificar a transição conceptual em virtude da qual se passa 
desta experiência para a posição de uma existência divina. Julgo mesmo que nesta transição 
haverá um momento não especificamente racional, que exige o envolvimento de um 
reconhecimento por assim dizer ético. Não é, com efeito, a mesma coisa considerar que temos 
argumentos racionais para aceitar a existência do Absoluto divino e aceitar efectivamente esta 
própria aceitação racional; esta exige, além do assentimento da razão, a intervenção de uma 
decisão ética que aceite as conclusões que a razão propõe. De todo o modo, a compatibilidade 
entre a noção filosófica de criação e o evolucionismo científico não poderá ser negada a partir da 
teoria da evolução. O «ex nihilo» da criação traduzirá apenas o carácter «principial» da 
dependência contínua do ser humano e do cosmos relativamente a Deus, à maneira do 
incondicionado kantiano. Será, em nosso entender, a partir da compreensão da liberdade 
humana, mais do que a partir da evolução das espécies, que se encontrará o caminho reflexivo 
susceptível de levar o pensador ao reconhecimento de uma presença absoluta no coração da 
liberdade humana. Assim, não é imediatamente a partir de uma reflexão sobre o cosmos, mas 
pela mediação da existência humana que se poderá chegar à existência de Deus. 
 Quanto à relação entre evolução e teologia, já sabemos que, tal como para a filosofia, não 
existe uma incompatibilidade de base, uma vez que foi ultrapassada toda a pretensão 
cosmológica da narrativa do Génese. Para determinados espíritos, será mesmo mais fácil 
harmonizar a visão de fé na criação com a teoria do evolucionismo do que a articulação deste 
com a filosofia. De todo o modo, é preciso notar, tal como Paul Ricoeur o afirmou na esteira dos 
estudos exegéticos, que na tradição bíblica, tão judia como cristã, a narrativa do Génese não é a 
única afirmação da criação; no fim de contas, esta não precisou de uma narrativa de tipo mítico, 
mas apoiou-se num enunciado simples de tipo autoreferencial: Deus é criador; autoreferencial, 
na medida em que este enunciado já não se deduz de outra afirmação sobre Deus, mas se 
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justifica pela própria fé, compreendida como adesão – sem a necessidade de prova – à uma 
palavra oferecida ao ser humano e situando-o a partir dela mesma. Também aqui, a criação é 
então o processo que, pensado a partir de Deus, corresponde, do lado do ser humano, à aceitação 
de uma dependência vivida. Fora da aceitação desta dependência, compreende-se portanto que o 
conceito de criação perca a sua pertinência ou, eventualmente, suscite uma rejeição hostil.  
  
 5. A dupla leitura da evolução. Compatível com uma tese filosófica assim como com a 
afirmação da fé, não será que a teoria científica da evolução pode entrar com elas numa relação 
de maior diálogo, em vez de simplesmente ser pensadas como cruzamento pacífico, que se torna 
em seguida vias paralelas sem interferência? Efectivamente o ser humano não é um armário de 
gavetas estanques, nas quais as diferentes atitudes que toma, enquanto cientista, filósofo ou 
homem de fé, não se tocam nem se interpenetram. A tarefa seguinte que estaria assim à nossa 
espera e que, por falta de tempo, não faremos senão esboçar, consistiria em retomar o processo 
da evolução e mostrar que é susceptível de duas leituras, uma de natureza progressiva, outra de 
natureza retrospectiva. Apareceria então que a ciência da evolução surge apenas como leitura 
progressiva, determinada pelos factores que a condicionam.  
 Aquilo mesmo que aparece como escolha aleatória de um determinado caminho evolutivo 
deve possuir determinações ainda não descobertas, incompatíveis com o conceito filosófico de 
finalidade. Será que a ciência se baseia num determinismo evolutivo? Tudo dependerá da nossa 
compreensão do conceito de determinismo; na verdade, se o determinismo evoca apenas a 
sequência causal de factores evolutivos, não repugna de modo nenhum que se fale de 
determinismo evolutivo. Mas em geral, quem fala de determinismo pretende afirmar a presença 
de uma causalidade necessária e cega ou reciprocamente – o que é a mesma causa – de uma 
necessidade causal impedindo todo o recurso à descoberta de uma finalidade na evolução. Ora, 
se assim fosse, o cientista iria erradamente absolutizar os pressupostos metodológicos da sua 
investigação. Noutros termos, é normal que o conceito de finalidade não esteja presente na 
análise científica da evolução; o contrário constituiria um paralogismo, e os biólogos fazem bem 
em não intrometer, na sua análise rigorosamente científica, a presença de uma finalidade. Mas 
isso não significa que a única análise possível da evolução seja científica. Com efeito, a leitura 
da evolução pode e deve também ser retrospectiva, à maneira de uma viagem já efectuada e 
recapitulada a partir do seu termo.  
 É então para uma consciência que já conhece o termo da viagem que podem ser 
reinterpretadas todas as etapas do percurso como finalizadas em direcção ao termo da própria 
viagem. Do mesmo modo, é só para o ser humano, para a consciência humana, que se descobre a 
finalidade secreta da evolução. Assim, por definição, esta finalidade não pode senão escapar ao 
cientista, na medida em que exige um outro olhar, de natureza retrospectiva, para poder 
proceder, por exemplo como fez Teilhard de Chardin, a uma extrapolação cujo sentido exige 
uma conversão metodológica.  
  
 Em conclusão, o diálogo entre a ciência da evolução e a teoria da criação aparece como 
um dilema falso, cuja aberração não deveria escapar nem sequer aos ateus, sob pena de eles 
ainda manifestarem uma compreensão infantil e ultrapassada da religião. Mas assim como 
verificamos, a primeira tarefa consistiu em libertar o caminho de interpretações erradas, afim de 
se poder pensar a compatibilidade de duas abordagens metodológica e epistemologicamente 
diferentes. Em último lugar, apareceu-nos contudo a necessidade e a possibilidade de conciliar 
mais estreitamente duas leituras da evolução, uma especificamente enunciada em termos de 
causalidade ou de probabilidade, outra, partindo de outros pressupostos e recapitulando em 
termos de finalidade o trajecto da evolução reinterpretada a partir do seu fim e eventualmente 
projectada para o sentido do seu futuro.  


