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A Física Aponta para a Criação
Experiência obtida da História: conhecimento 
horizontal e vertical.

A Matemática, gerando o Método Científico, 
para descobrir e entender padrões do 
Universo

Sistemas que se auto organizam como 
indicadores de planejamento

A Bíblia como fonte de informações e os 
padrões do Universo.



Como Estudar o Universo

Há milênios, muitos métodos têm sido 
usados para entender melhor o mundo que 
nos cerca.

Diversas informações foram obtidas desta 
maneira, mas com eficiência e 
confiabilidade muito baixas.



Como Estudar o Universo

Essa baixa eficiência decorre da falta de 
sintonia com os padrões do Universo.



Como Estudar o Universo

Essa baixa eficiência decorre da falta de 
sintonia com os padrões do Universo.

Nessas condições, predomina a 
organização horizontal do conhecimento. 
Isso limita severamente o aprofundamento, 
a percepção de inter relações e a 
usabilidade do conhecimento.



Conhecimento Horizontal

Apresenta baixa seqüencialidade.

Novos fatos são simplesmente agregados à
coleção de conhecimentos.

Não parecem haver conexões entre diferentes 
tipos de conhecimentos (ou as conexões são 
fracas ou metafóricas).

Exige pouca capacidade de raciocínio e muita 
memória.

Chama-se horizontal porque tem pouca 
profundidade.



Conhecimento Horizontal

Decorre de abordagens não-analíticas (não-
reducionistas) ou pseudo-analíticas.

É ineficiente para relacionar diferentes áreas do 
conhecimento.

Apresenta sérias limitações quanto a 
possibilidades de aprofundamento.



Conhecimento Vertical

Pode ser comparado a um 
edifício.

Cada andar apóia-se nos 
que estão abaixo.

Cada andar é horizontal, 
mas a dimensão vertical é
fundamental.

A dimensão vertical refere-
se à profundidade e à
altura.



Conhecimento Vertical

É a profundidade que 
permite relacionar 
diferentes áreas do 
conhecimento.

Estes relacionamentos 
assemelham-se à estrutura 
de uma árvore.



Conhecimento Horizontal

Abordagens horizontais correspondem a 
passear pelas folhas da árvore sem passar 
pelos galhos.

Há muitos lugares para ir, mas o ambiente 
parece simplesmente uma coleção de folhas.

É difícil perceber a relação entre folhas que 
não estejam muito próximas.



Conhecimento Horizontal
Tende a ser mais usado por não depender 
de técnicas especiais: basta senso comum.

Em áreas com tradição horizontal, existem 
aprofundamentos em relação a camadas da 
folha local.

Estudos sobre o cabo da folha são mais 
raros.

Atualmente, estudos sobre os ramos que 
sustentam o cabo e o galho que sustenta o 
ramo chegam a ser evitados por medo do 
Reducionismo e por aversão à Matemática.



Conhecimento Vertical

Tende a tornar o 
tráfego por cabos, 
ramos, galhos e 
tronco tão fácil quanto 
o andar por uma 
folha.

Torna evidente qual é
a relação entre uma 
folha e outra em 
termos de conexões 
que as sustentam.



Conhecimento Vertical

Favorece a 
percepção de que o 
conhecimento forma 
uma árvore, e não 
meramente de um 
conjunto de folhas.

Pode tornar explícitos 
os caminhos que 
levam de uma folha 
qualquer a outra 
qualquer.



Conhecimento Vertical

É extremamente mais 
eficiente do que o 
conhecimento 
horizontal.

Só é viável se for 
baseado em 
conhecimentos de 
Matemática não 
muito superficiais.



Exemplos
Até a Idade Média, assuntos como eletricidade, 
luz e vida eram muito difíceis de relacionar 
entre si (exceto por metáforas, sem relações 
reais).

Os conhecimentos da humanidade sobre estes 
assuntos eram horizontais.

O conhecimento era obtido por meio de 
observações redundantes e desorganizadas.

Tentava-se organizar o conhecimento por meio 
de considerações filosóficas, insuficientes para 
verticalizar o conhecimento.



Exemplos
Cada tipo de fenômeno tendia a receber uma 
explicação ad hoc, de pouca utilidade.

Abordagens filosóficas tendiam a colocar o ser 
humano como fonte do conhecimento de forma 
a dificultar a percepção de padrões externos, 
naturais.

Preconceitos vindos de filósofos gregos e de 
alguns teólogos eram atribuídos ao 
Cristianismo e impostos como regra de fé. 
Pessoas normais eram forçadas a aceitar a 
palavra de líderes eclesiásticos ao invés de 
conferir a Bíblia e fazer experimentos.



Como Estudar o Universo

Por volta do final da Idade Média, algumas 
pessoas descobriram métodos eficientes de 
estudar a realidade física.

Esta classe de métodos baseia-se em 
padrões naturais (matemáticos), 
independentes de filosofias e visões de 
mundo.

Esta classe de métodos chama-se Ciência.

A Ciência estimula o conhecimento vertical.



Descoberta de Padrões

De acordo com uma das 
profecias de Daniel, por 
volta do final da Idade 
Média, haveria uma 
explosão de 
conhecimento.

Uma das pessoas que 
estudou estas profecias, 
também descobriu 
maneiras eficientes de 
usar a Matemática para 
estudar o Universo: Isaac 
Newton



Descoberta de Padrões

Outros pesquisadores 
também seguiram linhas de 
investigação análogas.

A própria existência de 
métodos matemáticos tão 
eficientes indica a 
existência de padrões no 
Universo.

Estes mesmos métodos 
nos permitem estudar tais 
padrões.



Descoberta de Padrões

Newton descobriu que eram necessários certos 
padrões matemáticos para o estudo da 
Mecânica. Ao organizar tais informações, 
obteve o Cálculo Integral e Diferencial.

Outros ampliaram essas descobertas e as 
aplicaram a outras áreas. A partir do Cálculo, 
surgem as equações diferenciais, que permitem 
o estudo das leis físicas (padrões).



Descoberta de Padrões

Uma das áreas 
beneficiadas foi a do 
Eletromagnetismo, que 
pôde ser resumido a 4 
equações diferenciais 
(Maxwell, século XIX).

Estas equações tratam 
dos fenômenos elétricos, 
magnéticos, luz e muitas 
outras coisas, incluindo a 
implementação da vida.



Descoberta de Padrões

Com o aumento de conhecimentos 
matemáticos, entendemos melhor estes 
padrões.

Ex.: com a Geometria Diferencial, podemos 
reduzir as equações de Maxwell a uma. Esta 
equação gera duas das de Maxwell. As outras 
duas são tautologias derivadas de definição de 
F , que é o tensor do campo eletromagnético.



Descoberta de Padrões

Todos os fenômenos eletromagnéticos do 
Universo obedecem a esta equação: 
magnetismo, eletricidade, luz, existência e 
comportamento de átomos, reações químicas, 
todos os aparelhos elétricos e eletrônicos, 
todos os seres vivos.



Descoberta de Padrões

Equações como as de Maxwell são 
representações de padrões do Universo.

Um padrão muito mais fundamental do que o 
do Eletromagnetismo é o da otimização,
conhecido por nomes como “princípio da ação 
mínima” ou “princípio de Hamilton”.



Otimização

Este conceito tem a ver com encontrar-se a 
melhor solução possível para um problema 
(menor caminho, melhor estrutura, etc.)



Descoberta de Padrões

Outro padrão importantíssimo é o grupo de 
simetrias do Universo (ainda em fase de 
investigação).

Vários de seus subgrupos já são conhecidos 
(alguns aproximadamente).



Simetrias

Uma simetria de um sistema é uma 
transformação que não altera o sistema.

Por exemplo, se um triângulo equilátero sofrer 
uma rotação coplanar de um terço de volta, o 
resultado será indistinguível do original.

Portanto, rotações coplanares de um terço de 
volta são simetrias do triângulo equilátero.



Simetrias

O conjunto de todas as simetrias do triângulo 
em duas dimensões é composto pelos 
seguintes elementos: I, D, E, sendo que I é a 
transformação identidade, D representa 1/3 de 
volta para a direita e E representa 1/3 de volta 
para a esquerda. (Somar ou subtrair um 
múltiplo de 3600 em qualquer destas rotações 
não afeta a definição da operação.)



Simetrias

Estas transformações podem ser aplicadas em 
seqüência sobre a posição de um objeto. Por 
exemplo, se p é a posição inicial de um objeto, 
sua posição final após aplicar-se a 
transformação D é Dp. A aplicação da 
transformação E sobre este resultado é
representada por EDp. Assim, ED significa o 
resultado da transformação D seguida da 
transformação E.



Simetrias

Isto define uma operação de composição de 
transformações. Por exemplo, podemos 
constatar os seguintes resultados.

IE=EI=E; ID=DI=D, II=I (I é elemento neutro).

DE=ED=I (D e E são inversos).

A operação é associativa.

É uma operação interna, pois nunca resulta em 
elementos externos ao conjunto. Ex.: EE=D, 
DD=E, DDD= I, ...



Grupo

Um conjunto munido de uma operação (que, 
para cada par de elementos dá como resultado 
um elemento do mesmo conjunto), é chamado 
de grupo se satisfaz aos seguintes axiomas.

A operação é associativa.

Existe elemento neutro.

Para cada elemento existe um inverso.



Grupo de Simetrias

O conjunto de simetrias de um objeto forma um 
grupo, como ocorre no exemplo do triângulo 
equilátero.

As leis físicas também apresentam simetrias, 
as quais formam grupos.

Estes grupos possuem subgrupos 
(subconjuntos que também são grupos).

O teorema de Noether associa uma lei de 
conservação a cada simetria das leis físicas.



Simetrias e Conservação

Exemplo 1: as leis físicas não mudam com o 
passar do tempo. Isto gera a lei de 
conservação de energia (primeira lei da 
Termodinâmica).

Exemplo 2: as leis físicas não mudam de um 
lugar para outro. Isto gera a lei de conservação 
da quantidade de movimento (momentum). 
Esta lei está ligada às leis de Newton da ação e 
reação e da inércia.



Padrões do Universo

O princípio de otimização é um dos padrões 
mais fundamentais do Universo.

As simetrias também são importantes padrões 
do Universo.

Principalmente quando combinados, estes 
padrões básicos nos permitem obter equações 
que revelam outros padrões (leis físicas).



Como Estudar o Universo

O uso de elementos da Teoria da 
Informação nos permite obter eficiência na 
coleta de dados sobre a realidade física.

Usando este instrumental matemático, foi 
possível descobrir o princípio da otimização 
e muitas das simetrias do Universo.

Otimização+grupos de simetria permitem 
deduzir leis físicas, que revelam importantes 
aspectos do funcionamento da realidade.



Equação de Einstein

Usando um teorema da Geometria Diferencial e 
a conservação de energia, pode-se deduzir 
uma equação que descreve o funcionamento 
do espaço-tempo.

Esta mesma equação pode ser deduzida do 
princípio da otimização combinado com 
simetrias locais (ponto a ponto) do espaço-
tempo.



Equação de Einstein

Esta equação, além de explicar a gravidade e 
muitos outros fenômenos, é um poderoso 
instrumento para obter e avaliar informações 
sobre a criação e evolução do Universo.

Informações astronômicas combinadas com 
esta equação indicam fortemente que o 
Universo (o espaço-tempo com seu conteúdo) 
teve uma origem.



Equação de Einstein

A idéia de que o Universo teve uma origem (Big 
Bang) tem sido duramente combatida por 
evolucionistas, pois está a um passo da idéia 
de que o Universo tem um Criador.

Esta mesma idéia tem sido combatida por 
criacionistas que imaginam que ela tenta 
substituir Deus por uma explosão.

Mas as evidências têm falado mais alto.



Padrões e Criação

O Universo obedece a uma lei de otimização 
(sugerindo planejamento).

Muitas evidências indicam que o Universo 
teve uma origem. O que teria criado o 
Universo?

Observando melhor os padrões do 
Universo, encontramos muitas outras 
evidências de altíssimo grau de inteligência 
do “mecanismo” que o criou. Tal 
inteligência seria inimaginavelmente 
superior à humana.



Sistemas Auto-organizantes

Existem sistemas capazes de se auto-organizar 
sob certas circunstâncias. O Universo como um 
todo não poderia ser um destes sistemas? E o 
sistema que o criou também não poderia ser 
algo assim?

A resposta é sim, mas há importantes 
ponderações a fazer.



Sistemas Auto-organizantes

Existem sistemas capazes de se auto-organizar 
sob certas circunstâncias. O Universo como um 
todo não poderia ser um destes sistemas? E o 
sistema que o criou também não poderia ser 
algo assim?

A resposta é sim, mas há importantes 
ponderações a fazer.



Sistemas Auto-organizantes
Algumas novas técnicas de construção têm sido 
empregadas com sucesso em alguns casos: trata-
se da automação de construções.

Constrói-se uma estrutura rasa que se ergue sem 
intervenção humana direta até atingir sua forma 
final, usando algum mecanismo projetado para isto.



Sistemas Auto-organizantes
Foram feitos estudos também sobre a 
possibilidade de construir uma cidade 
piramidal de mais de 2 km de altura no Japão. 
Ela deveria usar a tecnologia de 
autoconstrução (fonte: Discovery Channel).



Sistemas Autônomos

Este tipo de técnica é inovadora na Engenharia 
Civil, mas é algo já usado há mais tempo na 
Informática (aplicações da Física ao 
processamento de informações).

Existem programas de computador capazes de 
aprender, adaptar-se a novas circunstâncias e 
até modificar suas próprias instruções.

Desde que modelos de redes neurais tornaram-
se mais populares entre pesquisadores, muitas 
implementações têm sido desenvolvidas com 
sucesso.



Sistemas Autônomos
(ou Autômatos)

É válido afirmar-se que sistemas auto-
organizantes (autônomos) criam-se 
espontaneamente, sem a necessidade de um 
projeto?

Um sistema autônomo poderia ser criado por 
outro? E este outro, não poderia haver sido 
criado por um terceiro? Haveria um primeiro 
sistema autônomo?

Um sistema autônomo suficientemente 
sofisticado não seria o que chamamos de ser 
inteligente?



Sistemas Autônomos

Na verdade, projetar sistemas autônomos 
requer capacidade de planejamento muito 
maior do que a necessária para projetar 
sistemas comuns.

Sistemas autônomos podem projetar e criar 
outros. Exemplo: humanos e suas invenções.

Sistemas autônomos suficientemente 
sofisticados em termos de processamento de 
informações são seres inteligentes. Ex.: 
humanos.



Sistemas Autônomos

Observando o comportamento de um sistema 
autônomo ou seus efeitos no ambiente, podem-
se obter informações sobre seu grau de 
sofisticação.

Observando o Universo, é possível obter 
informações sobre o grau de sofisticação do 
sistema que o produziu.

Neste contexto, é importante examinar não 
apenas a organização da matéria no Universo, 
mas a infraestrutura que permite a existência 
de regras, o que faz o Universo funcionar.



Sistemas Autônomos

Supor que este universo é apenas um entre 
uma infinidade de outros, cobrindo todas as 
possibilidades e que simplesmente somos 
produtos de uma possibilidade adequada, não 
resolve o problema, pois o problema é mais 
fundamental.

A simples existência de diferentes 
possibilidades, sendo que algumas são 
adequadas à vida e outras não já é um grande 
problema de projeto e indica capacidade 
suficiente para tornar o sistema inteligente.



Sistemas Autônomos

O que se observa nos padrões do Universo 
indica que o sistema que o criou é não apenas 
inteligente, mas tremendamente superior aos 
humanos.

Chegar a um grau de desenvolvimento que 
permita perceber isto é como encontrar as 
digitais do Criador no Universo.



A Bíblia e a Criação

A Bíblia também pode ser testada quanto a sua 
confiabilidade.

Um dos aspectos mais interessantes para testar 
é o das profecias, pois a Bíblia fornece muitos 
detalhes específicos sobre o futuro, incluindo 
datas e duração de eventos.

Muitos destes eventos já ocorreram (a maioria na 
Idade Média e pouco depois) de forma a cumprir 
exatamente as profecias.

Alguns estão ocorrendo atualmente e outros 
ainda estão no futuro.



A Bíblia e a Criação

Apesar de ser escrita em linguagem não-
técnica, limitada para ser acessível, ela 
apresenta informações impressionantes sobre 
o Universo.

Ela menciona, por exemplo, que o ar tem peso, 
o que só se tornou evidente nos últimos 
séculos.

Menciona “wormholes”, só descobertos nos 
anos de 1960 com a ajuda da Relatividade 
Geral.



A Bíblia e a Criação

Entre as afirmações fundamentais, mas 
aparentemente inconseqüentes que a Bíblia 
faz, está o princípio de otimização que Deus 
usa ao criar (princípio de Hamilton).

Este princípio é um dos pontos fundamentais 
dos quais derivam as leis físicas.

A Bíblia apresenta a Deus como existindo além 
do espaço-tempo (além do Universo). É o único 
tipo de ser inteligente que habita a Eternidade.



A Bíblia e a Criação
A criação do espaço-tempo é percebida por 
quem está dentro deste Universo 
atualmente como sendo uma grande 
explosão inicial (Big Bang).

A idéia de que o Universo foi criado na 
semana mencionada em Gênesis 1 é
incompatível com a Bíblia como um todo. 
Ela aparentemente não diz quando o 
Universo foi criado, mas fornece 
informações suficientes para sabermos que 
isto ocorreu muito antes da criação da 
Terra.



A Bíblia e a Criação

Apresenta a Deus como Autor e Mantenedor da 
realidade física. “Nele vivemos, e nos movemos 
e existimos.” Atos 17:28. “Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez.” João 1:1.

Além de mencionar alguns itens estratégicos 
sobre a realidade física e nos apresentar o 
Criador, a Bíblia afirma que o planeta Terra 
está passando por uma situação peculiar (para 
pior), diferente de todos os outros planetas 
habitados do Universo.



A Bíblia e a Criação

Como os habitantes da Terra afastaram-se do 
plano de Deus, que lhes garantiria vida e 
felicidade eternas, a morte e o sofrimento 
passou a fazer parte da realidade humana.

O objetivo da Bíblia é tornar conhecido o plano 
de Deus para recuperar quem o aceitar, bem 
como o planeta como um todo. É importante 
tomar conhecimento, aceitar e seguir esse 
plano.



A Bíblia e a Criação

Para minimizar o preconceito ao estudar a 
Bíblia, é importante aceitar a possibilidade da 
existência de Deus, aceitar que não sabemos 
tudo, pedir orientação a Ele, e seguir bons 
métodos de estudo (quanto mais próximos ao 
método científico, melhor).

A Bíblia menciona que pouco antes de Deus 
interferir direta e visivelmente na sociedade 
humana como um todo, deveria ser 
apresentado como Criador de todas as coisas e 
digno de adoração (Apocalipse 14).



A Bíblia e a Criação

A Bíblia afirma que Deus recriará este planeta 
para que todas as pessoas de todas as épocas 
que aceitaram ser transformadas por Deus 
possam ter uma vida ilimitada e feliz.

Ela nos diz que a realidade biológica e social 
neste mundo está muito alterada em relação ao 
original, de forma que é difícil aos humanos 
entender como é a vida em outros planetas e 
como será a vida na Nova Terra.



A Bíblia e a Criação

O plano de Deus para nós não é uma vida 
eterna de contemplação bovina, com 
monotonia e estagnação, mas algo 
dinâmico, com crescimento contínuo.

Sempre haverá novas alturas a atingir, 
novas maravilhas a desvendar, novas 
experiências a viver.

Vale a pena investigar e aceitar o convite de 
Deus.
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