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A Teoria da Evolução foi desenvolvida pelo inglês Charles Darwin e 
apresentada ao mundo pelo seu livro “A Origem das Espécies”, em 1859.  
 

A Ciência aplaudiu de pé esta teoria que enfim parecia apresentar uma 
explicação à origem do homem sem ter que recorrer à existência de um 
Criador.  

Desde então, passou a ser aceita no meio científico como sendo a maior 
das verdades, apesar das dúvidas que afligiam ao próprio Darwin e da 
ausência de confirmação científica. 

Afinal era um triunfo da Ciência sobre a fé. 
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          Uma teoria é um conjunto de idéias estruturadas que 
interpretam fatos.            

            Fatos são situações observadas em nosso mundo físico.            

            Os evolucionistas argumentam que o processo evolutivo é um fato 
e que resta apenas estabelecer como se deu este fato.            

            Mas a verdade é que não possuem fatos em si, o que possuem são 
interpretações usadas como fato.  
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          Para se afirmar algo usando a metodologia científica é 
preciso primeiro observar e registrar os fatos.            

            Depois é preciso fazer uma generalização baseada nas 
observações.            

           Em seguida, formula-se uma hipótese para predizer os fatos do 
mundo real.            

           Após muitos experimentos, que confirmem os fatos preditos, 
surge uma teoria.  
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          Se a teoria resistir ao tempo e a novos experimentos, 
pode passar à lei científica.            

             Entretanto, somente a evolução dentro de uma mesma espécie 
(microevolução ou “Variação de população”) pode ser demonstrada pela 
metodologia científica.  

            

             A evolução entre as diferentes espécies (macroevolução), 
proposta por Darwin e mantida por seus seguidores, não pode ser 
provada pelo método científico, no entanto, é chamada de teoria. 
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               Na obra “A caixa-preta de Darwin: o desafio da 
bioquímica à teoria da evolução”, Michael Behe afirma que o 
desenvolvimento do microscópio eletrônico, da cristalografia 
de raios x e da ressonância magnética nuclear revelaram os 
segredos da complexa estrutura molecular da vida que, na 
época de Darwin, não era ainda conhecida. Nas palavras de 
Behe:  

“talvez tenhamos de pagar um preço por este conhecimento. 
Quando escavamos alicerces, as estruturas que neles 
repousam são abaladas e, às vezes, desmoronam”. 
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         De fato, existem inúmeros trabalhos científicos 
ressaltando o silêncio constrangedor da literatura científica 
sobre a origem dos mecanismos celulares e a inconsistência 
das tentativas de explicá-las. 

          A coagulação do sangue, o transporte celular, o 
sistema complemento, etc... não podem ser produtos do 
acaso ou de mutações aleatórias, pois, se qualquer um dos 
seus componentes não existir, a função do todo não seria 
alcançada, favorecendo sua extinção.   

 



                 O astrônomo e matemático Sir Fred Hoyle 
diz: "O mundo científico foi iludido e acabou crendo 
que a evolução fora provada. Nada poderia estar 
mais longe da verdade".                                
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                  O biólogo Michael Denton, autor de “Evolution: 
A Theory in Crisis” (“Evolução: Uma Teoria em Crise”), 
diz que a ciência desacreditou tão completamente o 
evolucionismo darwiniano que este deveria ser 
descartado. 

                  O professor de matemática Wolfgang Smith 
chama a evolução de "um mito metafísico... 
completamente desprovido de aprovação científica... 
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Neste livro, 50 cientistas 
explicam suas razões 

para essa escolha. Todos 
os que contribuíram tem 

doutorado obtido em 
Universidades públicas 

de prestígio. 
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      “O solitário busca o seu 

próprio interesse e insurge-
se contra a verdadeira 
sabedoria” (Pv 18:1). 
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Plasmídeos 

• Moléculas de DNA fita dupla, frequentemente 
circulares, tamanho 2 a 100Kb 

• Capazes de replicação independente da replicação 
cromossomo 

• Plasmídeos <  5 kb estão presentes em múltiplas 
cópias e possuem 1-2 genes de resistência; 
plasmídeos grandes  resistência múltipla (Abs, 
metais pesados, desinfetantes, etc) e podem ser 
conjugativos 
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Transposons 

• Moléculas de DNA  capazes de transposição 
(transposase  genes saltadores); tamanho: 4 
- 60 kb 

• Não apresentam replicação autônoma  

• Transposons com frequência apresentam um 
ou mais genes de resistência 

• Alguns são conjugativos 
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Integrons  

• Pequenos elementos de DNA (0.4 -1.5 
kb), possuem dois genes (int e sul) e 
um sítio de recombinação (elemento de 
59pb) 

• Não possuem replicação autônoma  

• Podem estar integrados a transposons 

VARIAÇÃO DE POPULAÇÃO 
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        SELEÇÃO X AMBIENTE 
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Dá instrução ao sábio e 

ele te fará mais sábio 

ainda (Pv 9.9) 
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Microbianas 

O que observei? 
 

1990 – Vírus  
 

Tempo de geração 
 

Preparação viral – População – saco de Pipoca – Quasiespécie 
                                “Loucura” 

 
Podemos isolar uma pipoca   

 
Podemos impor uma pressão seletiva 

 
Mas teremos tendência a retornar a população original 

 
Variações genéticas induzidas – dentro de um universo 

permitido  
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O que observei? 
 

1997 – Bactérias de interesse médico  
 

Tempo de geração 
 

Preparação bacteriana – População – saco de Pipoca – 
Quasiespécie 

                                “Loucura” 
 

Podemos isolar uma pipoca-bactéria   
 

Podemos impor uma pressão seletiva 
 
 

Melhor verificação das trocas genéticas 
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C. freudii E. coli 

Shiguella 
sp. 

S. aureus 

S. epidermidis 

x x 

x 

x 

x 
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Alimentos – Medicamentos – Órgãos – Produtos diversos – 
etc... 

TRANSGÊNICOS???? 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://blocoalgarve.org/fotos/5100_4266_transgenico.jpg&imgrefurl=http://bio-ana12.blogspot.com/2008/02/polmicas-dos-trangnicos.html&usg=__B1ID8sDhXHoL10j3CuCj-WDXSr4=&h=274&w=382&sz=35&hl=pt-BR&start=16&um=1&tbnid=t_AmRgiAbSL1FM:&tbnh=88&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DFOTOS%2BDE%2BTRANG%25C3%258ANICOS%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SUNA_enBR285BR285%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.biotechbrasil.bio.br/wp-content/uploads/2008/12/figura_tomates_antocianina.bmp&imgrefurl=http://www.biotechbrasil.bio.br/2008/12/09/transgenicos-que-combatem-o-cancer/&usg=__OzVKTjEhpiNmYIJnjFuLUSnlGRc=&h=392&w=398&sz=458&hl=pt-BR&start=31&um=1&tbnid=s-qTGKKmK62o-M:&tbnh=122&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DFOTOS%2BDE%2BTRANSG%25C3%258ANICOS%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SUNA_enBR285BR285%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://webecoist.com/wp-content/uploads/2009/02/lemato.png&imgrefurl=http://triviaveg.blogspot.com/2009/03/alguns-transgenicos-vegetais.html&usg=__C8XVRE9-9W-j-BbGTSWNp6HFJ0w=&h=342&w=468&sz=113&hl=pt-BR&start=56&um=1&tbnid=KTTQRdS6yyXn7M:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DFOTOS%2BDE%2BTRANSG%25C3%258ANICOS%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SUNA_enBR285BR285%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agroanalysis.com.br/images/materias/172.jpg&imgrefurl=http://www.agroanalysis.com.br/index.php%3Farea%3Dconteudo%26mat_id%3D172%26from%3Dsustentabilidade&usg=__TlCAQ2LJeKp9l2u0JvC-UDXW-RM=&h=226&w=278&sz=38&hl=pt-BR&start=237&um=1&tbnid=-Y4yJBVRptN5KM:&tbnh=93&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3DFOTOS%2BDE%2BTRANSG%25C3%258ANICOS%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SUNA_enBR285BR285%26sa%3DN%26start%3D234%26um%3D1
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“O saber ensoberbece, mas o amor 
edifica. Se alguém julga saber 
alguma cousa, com efeito não 
aprendeu ainda como convém 
saber” (1 Coríntios 8:1-2). 
 



Alimentos Transgênicos 





 Suínos alterados 
geneticamente 

em laboratório produzem 
gordura 

que faz bem para o coração! 

 

Mosquito Transgênico  
Incapaz de transmitir a 

dengue! 

Exemplos 

http://www.terra.com.br/istoe/1902/fotos/genetica_01.jpg




OBRIGADO 



Maiores Informações sobre a 
Sociedade Criacionista Brasileira 

Sites: 
SCB: www.scb.org.br 
Revista Criacionista: http://www.revistacriacionista.com.br 
Filosofia das Origens:  http://www.filosofiadasorigens.org.br 
De Olho nas Origens: http://www.deolhonasorigens.com.br 
TV Origens: http://www.tvorigens.com.br 
 
E-mail: scb@scb.org.br 
 
Sociedade Criacionista Brasileira 
Caixa Postal 08660 
70312-970 - Brasília DF 
Telefax: (61)3468-3892 


