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Neste artigo, iniciamos uma discussão sobre a posição
criacionista com respeito à criação do Universo. Esclare-
cemos que Gênesis 1 fala sobre criação na Terra e ime-
diações e não dá detalhes ou datas sobre a criação do Uni-
verso. Trazemos à tona o problema de autores, incluindo
criacionistas, que divulgam opiniões e argumentos sobre
a origem do Universo sem ter um conhecimento de causa
apropriado. Destacamos que, de acordo com a Bı́blia, fé
e Ciência devem andar de mãos dadas; jamais devem ser
consideradas como opostas entre si. Enfatizamos também
que não se pode ter competência criacionista sem conhecer
teorias cient́ıficas em primeira mão e, muito menos, con-
fundindo ‘Ciência’ com ‘Filosofia da Ciência’. Indicamos
ao leitor algumas áreas estratégicas nas quais é necessário
um aprofundamento antes que seja viável uma discussão
mais adequada sobre a origem do Universo.

1 Introdução

Muitos criacionistas não têm dúvidas de que é incom-
pat́ıvel com a B́ıblia a idéia de que o Universo teria surgido
em uma grande explosão inicial, conhecida como ‘Big
Bang’.

Surge então a questão: com que argumentos pode-se
combater essa idéia de “Big Bang”? Talvez, procurando
inconsistências no modelo do “Big Bang”. Os que apren-
deram um pouco mais sobre Deus, sabendo o quanto Ele é
metódico e que tudo o que Ele faz é coerente, esses podem
argumentar que devem também existir evidências f́ısicas
que apóiem a posição criacionista.

Seguindo esta linha, muitos artigos foram publicados
por autores de diversas áreas. Um dos grandes problemas
fundamentais com esses artigos é o fato de que demons-
tram falta de conhecimentos em algumas áreas grande-
mente estratégicas para esta questão.

Em suma, combatem o “Big Bang” sem saber do que
se trata. Com perdão da franqueza, aparentemente o que
esses autores pensam ser a “teoria do Big Bang” é apenas
uma idéia simplista baseada essencialmente em boatos so-
bre o assunto. Faz-se grande confusão entre as informações
divulgadas ao público leigo e a informação usada pelos ci-
entistas. O problema é que linguagens não-matemáticas
não podem expressar de maneira funcional uma série de
coisas fundamentais sobre a Natureza, obrigando os cien-
tistas que divulgam essas informações a buscar analogias
e outros artif́ıcios na tentativa de tornar os temas de sua
pesquisa acesśıveis ao público leigo.

É claro que essa falta de distinção entre Ciência e di-
vulgação bem como a falta de preparo técnico sobre temas
vitais ao assunto só tende a gerar embaraços ao Cria-
cionismo, tanto no confronto com o Evolucionismo quanto
no que se refere à harmonia lógica interna da filosofia cria-
cionista.

Ao ler artigos assim produzidos, vários cientistas cri-
acionistas (incluindo o autor destas linhas) têm sentido
grande desconforto por causa da argumentação equivo-
cada e, muitas vezes, suicida adotada tão amplamente.
E, notem: argumentação equivocada tanto biblicamente
quanto cientificamente. Estão a defender uma posição que
não é b́ıblica em nome do Criacionismo. Concordamos que
algo deveria ser feito para esclarecer essa questão. E este
autor recebeu a incumbência de escrever alguns artigos,
quando posśıvel, cuja intenção é a de tentar desfazer al-
guns mal-entendidos mais graves dentre os que têm surgido
nesta longa batalha entre Criacionismo e Evolucionismo.

Neste artigo, pretendemos apenas fazer uma introdução
ao assunto da origem e evolução do Universo no contexto
dos objetivos já mencionados. Apenas uma introdução por
tratar-se de um assunto profundo e complexo, cuja com-
preensão exige conhecimentos matemáticos avançados
(incluindo Análise Tensorial e espaços vetoriais com in-
finitas dimensões).

Evidentemente, não vamos supor que o leitor possua
tais conhecimentos. Mas é muito importante que se saiba
que as explicações que damos ao público leigo, incluindo as
analogias que fazemos e as figuras de linguagem que usa-
mos não fazem parte da pesquisa cient́ıfica, ao contrário
do que pensam alguns autores, e nem sequer podem con-
ter todas as informações relevantes de uma teoria cient́ıfica
autêntica.

Ao longo destes artigos, fazemos referências a nomes de
áreas do conhecimento e de teorias cient́ıficas associadas a
cada um dos principais assuntos para que o leitor interes-
sado possa pesquisá-los (por exemplo, fazendo buscas por
palavras-chave) se tiver interesse.

Lembremo-nos de que teorias cient́ıficas autênticas não
são meras conjecturas. São modelos matemáticos, con-
forme discutimos no artigo “Considerações sobre Ciência”
(Folha Criacionista, número 66), e a tradução para uma
das chamadas “linguagens naturais” (como português ou
qualquer outra ĺıngua falada por algum povo da Terra) im-
plica em monumentais perdas de informação e funcionali-
dade. E não basta introduzir algumas pequenas fórmulas
solitárias em ńıvel de Ensino Médio, como fazem muitos
autores que combatem o modelo da grande explosão e
como fazem também muitos autores evolucionistas.

Mesmo tendo em mente que não podemos oferecer um
tratamento adequado do problema em si sem abordar as-
pectos técnicos inacesśıveis aos leigos, precisamos ainda
assim esclarecer eqúıvocos, trazendo à luz alguns pontos
importantes e idéias com as quais possamos lidar sem ter
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de fazer um curso de oito anos de Matemática (o que,
aliás, seria quase indispensável para lidar com algumas
questões sobre as origens). A Matemática não é mera-
mente uma linguagem, ou uma mera construção da mente
humana como imaginam alguns. É algo intimamente li-
gado ao funcionamento da Natureza, mas transcende a
este, pois provém de Alguém que é infinitamente supe-
rior à Natureza. O que o homem faz é tentar sistem-
atizar esses padrões naturais e, nessa busca, encontrou
uma famı́lia de linguagens eficientes para representar, rela-
cionar e aprofundar-se em tais padrões matemáticos. Es-
tas linguagens não são a Matemática, mas fazem parte
dela.

Feitas estas considerações preliminares, trataremos de
fazer uma discussão introdutória a respeito da posição
b́ıblica sobre a origem do Universo.

Prosseguiremos com uma série de questões que devem
ser consideradas com respeito à posśıvel veracidade desta
grande explosão inicial e sobre os modelos que tentam des-
crevê-la.

Comentamos também algumas das teorias que são usa-
das em estudos sobre a origem e a evolução do Universo,
discutindo em seguida algo sobre seu grau de confiabili-
dade e profundidade.

Para concluir o artigo, discutimos algumas questões de-
licadas com respeito à relação entre Ciência e Religião.

Por fim, após tecer as considerações finais, preparamos
um apêndice só para os curiosos e para os que se sentem
vocacionados para o estudo das revelações de Deus por
meio da Natureza e/ou desejam ser campeões da Causa
Criacionista.

2 Origens

Uma idéia comum a muitos criacionistas é a de que Gê-
nesis 1 meciona a criação do Universo (“os céus e a terra”).
O texto hebraico original não nos permite afirmar isso.

As palavras traduzidas como ‘céus’ e ‘terra’ em Gênesis,
caṕıtulo 1 e verso 1, possuem um significado um tanto
vago. A palavra traduzida como ‘terra’ indica essencial-
mente solo, podendo também significar uma região. Con-
siderando o contexto do caṕıtulo, contudo, é perfeitamente
aceitável entender esta palavra como aplicando-se à parte
sólida ou, possivelmente, as partes sólida e ĺıquida do pla-
neta.

A palavra traduzida como ‘céus’ indica o que está acima
de nossas cabeças, a região em que flutuam as nuvens e na
qual os pássaros atualmente voam. Pelo contexto, pode-
mos entender esta palavra como significando a atmosfera
da Terra, podendo incluir algo mais. A priori, não há
como saber quanto além da atmosfera pode estar inclúıdo
neste significado. De qualquer forma, não se pode ter
certeza de que este significado abranja o Universo. De fato,
esse sentido seria incompat́ıvel com outros textos b́ıblicos.

E mesmo que o verso 1 contivesse uma clara referência
ao Universo como um todo, não haveria como saber quanto
tempo se passa entre o momento da criação do Universo e a
semana da criação. Em suma, um exame da B́ıblia que não
seja por demais superficial mostra que não há qualquer
base b́ıblica para afirmar-se que o Universo tem
cerca de seis mil anos de idade ou que Gênesis 1 refere-
se à criação do Universo. Muito pelo contrário. Certos
textos b́ıblicos (como Jó 38:4–7) sugerem que, quando o
Criador “lançou os fundamentos da Terra”, já existiam até
mesmo seres inteligentes em outras partes do Universo. E,
mesmo que não aceitemos isso por alguma razão obscura,
pelo menos precisamos reconhecer que Gênesis 1 não nos
dá qualquer informação sobre quando e como o Universo
foi criado. Este relato fala da Terra e imediações. O resto
é especulação.

Existe uma idéia ainda mais absurda nesta área: o mo-
delo do “Big Bang” seria uma grande explosão que deu
origem à vida! Com perdão da franqueza, essa idéia ape-
nas demonstra total desconhecimento do assunto.

Por causa deste e de outros eqúıvocos similares, tanto
no que diz respeito às evidências b́ıblicas quanto no que
tange às evidências f́ısicas, muitos criacionistas pensam
ser de sua obrigação combater a idéia da grande explosão
inicial, a qual, na verdade, significa essencialmente uma
criação rápida. Sem perceber a própria contradição, as
mesmas pessoas que julgam um dever combater o “Big
Bang” também crêem que Deus criou o Universo em uma
semana. Em F́ısica, isso seria chamado de ‘criação explo-
siva’, isto é, rápida; e seria muito grande: afinal, trata-se
da criação do Universo. Em suma, se cremos em uma
criação rápida do Universo, cremos em uma “grande ex-
plosão inicial”, ou “Big Bang”.

A estas alturas, alguém poderia questionar: “Um mo-
mento: quando falamos em ‘Big Bang’ nos referimos a um
modelo espećıfico que tenta descrever os instantes iniciais
da existência do Universo, o que, de acordo com os as-
trof́ısicos evolucionistas, teria ocorrido há bilhões de anos
atrás. Não é qualquer tipo de grande explosão inicial.”

Pois esse é um bom ponto de partida para começarmos
a entender o que os f́ısicos (os que lidam com esta área, na-
turalmente) querem dizer com ‘Big Bang’. Trata-se de um
modelo matemático (ou seja, uma descrição em linguagem
matemática) que se encaixa em dados observacionais.

Os modelos matemáticos costumam conter mais infor-
mações e possibilidades do que outros tipos de modelos.
Um dos motivos disto é que as linguagens matemáticas
são infinitamente mais poderosas do que as linguagens
comuns. Geralmente, há uma tremenda perda (usual-
mente infinita) de informação ao tentarmos traduzir algo
de uma linguagem matemática para uma linguagem colo-
quial — como a ĺıngua portuguesa, ou inglesa, ou alemã,
ou grega, ..., que são essencialmente equivalentes entre si e
não suportam uma série de possibilidades das linguagens
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matemáticas. (Não confundir linguagem matemática com
uma seqüência de cálculos aritméticos.)

As pessoas (leigas) tendem a examinar a tradução ver-
bal de um modelo para tirar suas conclusões, até porque
quase sempre lhes faltam os conhecimentos matemáticos
necessários para entender o modelo em si. O modelo
da grande explosão inicial, por exemplo, tem sofrido as
maiores calúnias por causa desse procedimento inade-
quado.

Se não conhecemos o modelo, é ainda mais importante
que estudemos alguns itens estratégicos com o fim de po-
der formar uma opinião mais bem fundamentada.

3 Questões Importantes

As questões que podeŕıamos levantar em relação a este
modelo são muitas. Podemos citar algumas das mais im-
portantes para os criacionistas.

1. Como é o modelo do ‘Big Bang’? (Se não sou capaz
de lidar com a expressão matemática deste modelo,
não estou habilitado em primeira mão para apoiá-lo
ou negá-lo: seria necessário consultar especialistas em
Relatividade Geral e Cosmologia. Mas como saber em
quem confiar?)

2. Que evidências tendem a apoiar este modelo? De que
outras maneiras elas poderiam ser interpretadas?

3. Que evidências tendem a negar este modelo? Essas
evidências estão bem estruturadas ou são apenas con-
jecturas qualitativas? Se são evidências b́ıblicas, de-
correm de métodos rigorosos de estudo da B́ıblia ou
apenas estão seguindo um modismo teológico de in-
terpretação?

4. É posśıvel ser criacionista téısta, crer no relato b́ıblico
da criação especial, considerando literal a semana de
Gênesis 1 e ainda assim aceitar a viabilidade do mo-
delo do ‘Big Bang’?

5. Quais são as implicações de considerar-se a semana
de Gênesis 1 como sendo o peŕıodo em que o Uni-
verso foi criado e estruturado? Essas implicações são
compat́ıveis com as leis de Deus (leis f́ısicas e morais
já conhecidas)? A propósito, Deus viola Suas leis de
vez em quando? Será que não houve violação de leis
f́ısicas na semana da criação?

Podeŕıamos levantar muitas outras questões como essas,
cujas discussões e respostas encheriam muitos livros. No
mı́nimo, pecisaŕıamos de uma série de artigos para poder
tratar destes problemas sem que ficássemos por demais
presos à superficialidade.

Embora estudar tudo isto pareça uma tarefa gigantesca,
estas são questões importantes que exigem esclarecimen-
tos, visto como tantos têm-se aventurado nesta área sem
conhecimento de causa, divulgando idéias que não favore-
cem o Criacionismo, ainda que, à primeira vista, pareçam
estar em conformidade com a B́ıblia.

Com tudo isto em mente, temos a intenção de preparar
alguns artigos nos quais comentaremos argumentos de cri-
acionistas que se opõem ferozmente ao modelo da grande
explosão inicial. Nestas oportunidades, tentaremos es-
clarecer os problemas que surgem na argumentação e o
que podemos saber, de fato, sobre o assunto.

Neste artigo, limitar-nos-emos a fazer uma discussão
preliminar sobre alguns tópicos indispensáveis ao bom en-
tendimento do assunto da criação e da evolução do Uni-
verso. Os temas abordados aqui deverão servir de apoio
para o entendimento dos artigos que pretendemos publicar
sobre a grande explosão inicial.

Ainda não é o momento de respondermos às questões
que colocamos, mas elas nos serão úteis ao longo dos
próximos artigos.

3.1 Idéias Preliminares

O modelo do ‘Big Bang’ (grande explosão inicial) existe
no contexto de uma área da F́ısica chamada de ‘Relativi-
dade Geral’.

Se uma pessoa diz que entende de ‘Big Bang’, mas não
sabe lidar com as equações diferenciais tensoriais da Re-
latividade Geral e nem com os métodos matemáticos da
F́ısica Quântica, esta pessoa, no mı́nimo, está enganada;
fala de algo que não compreende.

O modelo do ‘Big Bang’ só tem vida com estas
equações tensoriais, pois ele é feito delas.

Para ter-se uma idéia do assunto, é preciso, no mı́nimo,
ter-se uma noção, ainda que meramente qualitativa, sobre
o que vem a ser a Relatividade Geral. Também é impor-
tante ter-se uma idéia sobre o que significa a expressão
‘F́ısica Quântica’. Este nome, que pertence a uma famı́lia
de teorias cient́ıficas bem fundamentadas, tem sido usado
para defender uma série de idéias mirabolantes baseadas
em superstições às quais há quem deseje atribuir um cunho
cient́ıfico. Isto torna ainda mais importante conhecer o as-
sunto um pouco mais de perto para poder evitar a “char-
latanice” (há pessoas cobrando caro por cursos falsamente
baseados em F́ısica Quântica; tem acontecido, por exem-
plo, com alguns cursos de “Medicina Quântica”.)

Sem pelo menos estas noções básicas (ou algo equiva-
lente), sequer pode-se pretender fazer uma apreciação con-
fiável sobre as evidências dispońıveis nesta área. De fato,
algumas das evidências podem até parecer sem significado
quando não são comparadas com alguns detalhes técnicos
do funcionamento da Natureza.
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3.2 Relatividade

A Relatividade é uma área da F́ısica que trata essen-
cialmente do funcionamento do espaço (existência de
distâncias e formas) e do tempo (existência de sucessão
de eventos, causa e efeito). Para a raça humana, ela re-
presenta uma libertação em relação a várias das limitações
impostas pela intuição, que usualmente se desenvolve em
um ambiente f́ısico extremamente restrito e altamente con-
taminado por filosofias mı́opes e autistas, que é o caso da
vida humana na Terra.

3.2.1 Relatividade Especial

Durante a vida de uma pessoa normal que vive na Terra,
ela passa por uma série de experiências que, do ponto de
vista da F́ısica, é extremamente restrito. E a intuição hu-
mana desenvolve-se no contexto das experiências vividas,
fazendo algumas generalizações rudimentares e, às vezes,
equivocadas.

Uma das generalizações equivocadas presentes na in-
tuição da maioria das pessoas é a idéia de que o tempo
é absoluto, isto é, se o tempo que se passa entre dois even-
tos para mim for de dez minutos, o intervalo de tempo
entre estes dois eventos é de dez minutos para qualquer
outro observador que testemunhar os mesmos fenômenos.
Eventos que são simultâneos para um observador são si-
multâneos para todos. Mas isso só é verdade se todos os
observadores tiverem velocidades relativas extremamente
baixas (se comparadas à da luz no vácuo) e em campos
gravitacionais extremamente fracos. A vida dos humanos
na Terra satisfaz a essas condições restritivas.

Outra idéia equivocada é a de que o espaço não pode
apresentar curvaturas. Por exemplo, poderia uma casa ser
maior por dentro do que por fora? Seria posśıvel encontrar
duas retas que fossem paralelas em uma região pequena
mas que deixassem de sê-lo a uma certa distância dali? A
soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre cento
e oitenta graus? Podemos resumir todas estas questões na
seguinte: o geometria do espaço f́ısico é euclidiana?

Mas o que vem a ser Geometria Euclidiana? É um mo-
delo matemático que corresponde àquelas noções geomé-
tricas intuitivas que as crianças estudam nas escolas.

Até o século dezenove, estudavam-se as leis da Natureza
supondo-se que o tempo fosse absoluto e que o espaço
fosse euclidiano. É uma boa aproximação para muitos
propósitos, mas à medida que o conhecimento se aprofun-
dava, ficava cada vez mais evidente que algo não estava
completamente certo.

Uma das descobertas mais importantes responsáveis por
trazer à tona o problema do espaço-tempo foi a das leis
do Eletromagnetismo. Vários pesquisadores haviam co-
letado dados experimentais a respeito do magnetismo,
da eletricidade e de relações entre ambos. Mas estas
informações tornaram-se realmente significativas quando

James Maxwell sistematizou-as em uma teoria cient́ıfica:
a Teoria Eletromagnética. Esta teoria foi resumida em
quatro equações diferenciais que descrevem os fenômenos
eletromagnéticos que existem por todo o Universo, in-
cluindo os que nos fazem funcionar.

Hoje em dia, podemos resumir esta teoria em apenas
duas equações (usando a Geometria Diferencial). Pode-
mos também representá-las por meio de uma única ex-
pressão, chamada de densidade lagrangiana. (A densidade
lagrangiana é algo que surge quando utilizamos matema-
ticamente o prinćıpio de que tudo o que Deus faz é muito
bom, que é uma das duas leis mais fundamentais da Na-
tureza.)

Até este ponto, tudo bem. O problema é que a Teo-
ria Eletromagnética não se encaixava bem com algumas
idéias vigentes, inclusive as do próprio Maxwell (este tipo
de coisa só ocorre com teorias cient́ıficas, por terem vida
própria independente de seu autor; não são meras criações
da mente humana: são maneiras de sistematizar algo ex-
terno).

Por exemplo, as equações do Eletromagnetismo afirmam
que a luz (que é um fenômeno eletromagnético) no vácuo
viaja a uma velocidade de exatamente 299792458 m/s.
Mas as equações geram sempre este resultado independen-
temente da velocidade de deslocamento do aparato usado
para medir a velocidade da luz, o que não parecia fazer
sentido.

Maxwell imaginou que essa deveria ser a velocidade da
luz em relação a um meio inviśıvel, que permeia tudo, ao
qual chamou de “éter lumińıfero”. Se isso fosse verdade,
seria, por exemplo, posśıvel medir a velocidade da Terra
ao viajar pelo éter por meio de experiências com luz.

Diversos experimentos deste tipo foram projetados e
postos em prática, dentre os quais destacam-se os efetu-
ados com o interferômetro de Michelson, o qual consegue
detectar com grande precisão diferenças de velocidade da
luz em direções diferentes.

Mas todos os experimentos indicaram que não existe
o tal éter lumińıfero. Indicaram também que qualquer
observador que medir a velocidade da luz no vácuo obterá
o mesmo resultado, independentemente da velocidade da
fonte de luz ou do observador.

Isto parecia absurdo. Se um raio de luz afastar-se de
mim a 299792458 m/s e outro observador perseguir o raio
a uma velocidade de 299792000 m/s em relação a mim, ele
ainda medirá a velocidade do raio como sendo 299792458
m/s em relação a ele, e não apenas 458 m/s, como in-
dicaria o “bom” senso. Algo devia estar errado.

Voltando às equações, percebeu-se que elas indicavam,
neste caso, que o tempo sofre dilatação e o espaço sofre
contração com velocidades altas em relação à da luz no
vácuo. Lorentz foi o cientista responsável por publicar
essas conclusões, mas pensava-se que fossem apenas pe-
culiaridades das equações de Maxwell, algo que poderia
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ser corrigido no futuro por uma teoria mais avançada.
Pensava-se que este efeito afetasse apenas fenômenos ele-
tromagnéticos.

Após fazer sua própria investigação, Albert Einstein
percebeu que havia algo mais fundamental nestes fenô-
menos do que uma mera peculiaridade na maneira eficaz
de fazer os cálculos.

Ele resolveu então verificar o que aconteceria se não su-
puséssemos a priori que o tempo e as distâncias são coisas
absolutas. Ao invés disso, ele tomaria como pontos de par-
tida os dois seguintes postulados.

— Todos os observadores inerciais (sem aceleração) são
equivalentes, isto é, obterão como resultados de seus ex-
perimentos as mesmas leis e constantes f́ısicas universais.

— A velocidade da luz no vácuo é uma constante uni-
versal.

O próximo passo consistiu em verificar as conseqüências
matemáticas mais imediatas destes axiomas (o que forma
o corpo de uma teoria cient́ıfica).

A teoria assim formada chama-se de ‘Teoria Especial da
Relatividade’, ou simplesmente ‘Relatividade Especial’.

O problema é que, de acordo com as conseqüências ma-
temáticas destes postulados, nem o tempo e nem o espaço
são absolutos. Dois observadores diferentes podem medir
intervalos de tempo diferentes entre dois eventos e nenhum
dos dois terá mais razão do que o outro. Essas e outras
idéias causaram desconforto a prinćıpio.

Após divulgada, esta teoria foi bastante criticada. Ima-
ginavam alguns que ela gerava contradições. Entre outros,
foi proposto o famoso “paradoxo dos gêmeos”. Vejamos
do que se trata.

Suponhamos que dois irmãos gêmeos, João e José, te-
nham 20 anos de idade. João embarca em uma nave espa-
cial e viaja a 99,98% da velocidade da luz até um sistema
estelar que fica a 10 anos-luz de distância da Terra. Pouco
depois de chegar lá, o astronauta inverte o curso da nave
e inicia sua viagem de retorno à Terra.

Agora João está de volta a Terra. Do ponto de vista de
José, João fez uma viagem que durou aproximadamente
20 anos. José está agora com 40 anos de idade.

Mas o problema fica interessante quando usamos a Re-
latividade Especial para calcular o tempo de duração da
viagem do ponto de vista de João: menos de 5 meses. João
ainda está com 20 anos de idade. Seu irmão gêmeo está
quase 20 anos mais velho do que ele.

É uma previsão curiosa da teoria, mas onde está a con-
tradição? Um dos postulados da Relatividade Especial
não afirma que todos os observadores são equivalentes?
Podemos imaginar então que, do ponto de vista de João,
ele permaneceu parado dentro da nave enquanto via a
Terra se afastando até chegar a 10 anos-luz de distância,
começando a voltar em seguida até que ambos se encon-
trassem. João vê a Terra fazendo uma viagem de 20 anos,
ida e volta. Mas João calcula o tempo que teria se passado

para seu irmão: menos de 5 meses. Então é João quem
envelhece mais do que José!

O que acontece então na prática? Ambos encontram-se
com a mesma idade? Um deles está mais velho no final?
Qual? Pode-se levar a sério uma teoria dessas?

Bem, este argumento não passa de uma falácia. É um
falso paradoxo que só existe se misturarmos a Relativi-
dade Especial com um racioćınio descuidado, como muitos
fazem com o “Big Bang”.

Mas onde está o descuido? Em primeiro lugar, os obser-
vadores não são todos equivalentes: só os inerciais. João
não foi um observador inercial na viagem, pois ele sofreu
aceleração ao sair da Terra (ganhou velocidade em direção
ao seu destino) e sofreu aceleração ao iniciar sua viagem
de volta à Terra. Segundo a Relatividade, João envelhe-
ceu menos de 5 meses e realmente voltou para a casa com
pouco mais do que a metade da idade de José.

Mas permanece a pergunta: como ficam as coisas do
ponto de vista de João durante sua viagem? De acordo
com a Relatividade Especial, enquanto João acelera sua
nave, percebe a distância entre a Terra e o seu destino
como ficando cada vez menor, até chegar a ser pequena
o suficiente para ser percorrida em dois meses e pouco.
Quando chega ao seu destino e desacelera, o espaço parece
esticar-se novamente. O mesmo acontece em sua viagem
de volta.

(a) • 10 anos−luz // •

(b) •2 meses−luz// •
Distância entre a Terra e o destino de João do ponto de
vista (a) de José e (b) de João.

Outros paradoxos foram propostos, mas todos eram fal-
sos. De lá para cá, literalmente milhões de experimentos
foram feitos, todos confirmando a Relatividade Especial.
Até mesmo muitos aparelhos não funcionam quando pro-
jetados de acordo com o senso comum: só funcionam se os
projetarmos segundo as especificações da Relatividade Es-
pecial. O senso comum só funciona na prática quando suas
previsões estão suficientente próximas às da Relatividade
Especial.

É interessante ressaltar o fato de que, embora a Relati-
vidade tenha mostrado que o espaço é relativo e o tempo
também, ela nos apresenta algo absoluto que substitui
esses conceitos relativos: o espaço-tempo. Distâncias en-
tre eventos (pontos que têm uma localização no espaço e
no tempo, como um ‘flash’ de uma máquina fotográfica
que ocorre em certo instante em certo local), calculadas
de uma certa maneira especial são absolutas: todos os ob-
servadores obterão o mesmo resultado.

Fica aqui um aviso importante: alguns filósofos afirmam
que a Teoria da Relatividade invalidou a Teoria de New-
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ton (Mecânica Newtoniana). Essa concepção é falsa. A
Mecânica Newtoniana foi confirmada experimentalmente
e não pode mais ser invalidada dentro de seus limites de
eficácia, assim como a Relatividade Especial. Se a Relati-
vidade discordasse da teoria Newtoniana nessa região de
validade, a Relatividade deveria ser descartada, uma vez
que a teoria de Newton fornece resultados experimental-
mente corretos (e este é o critério final de validade). O que
ocorre é que a Mecânica Newtoniana é uma excelente apro-
ximação para descrever certos aspectos do mundo f́ısico,
mas a Relatividade Especial é uma aproximação ainda me-
lhor. Em alguns tipos de situações extremas (que escapam
aos limites de validade da teoria newtoniana), a Mecânica
de Newton precisaria de ajustes, mas a Relatividade Espe-
cial ainda funciona bem. O que ocorre é que um conceito
equivocado de ‘teoria cient́ıfica’ tende a gerar toda uma
série de postulados inadequados que povoam livros de Fi-
losofia da Ciência, o que já chegou a confundir até f́ısicos
famosos que, inicialmente, não perceberam que estavam
concordando com um argumento filosófico coerente mas
baseado em falsas premissas. Mas essa é uma outra longa
história.

Existem situações em que não basta a Relatividade Es-
pecial para descrever a mecânica (comportamento) dos sis-
temas f́ısicos. É o caso de ambientes onde existe gravidade.
O que é, afinal ‘gravidade’? Bem, matéria atrai matéria.
Essa atração chama-se gravidade. Mas como funciona essa
atração? O que faz com que a Terra nos atraia, por exem-
plo? É áı que entra em cena a Relatividade Geral.

3.2.2 Relatividade Geral

Anos depois de publicar seu estudo sobre a Relatividade
Especial, Einstein publicou a ‘Teoria Geral da Relativida-
de’ (que apelidamos de ‘Relatividade Geral’), que final-
mente desvendou o mistério da gravidade: o que é e como
funciona (pelo menos em ńıvel macroscópico).

Cada teoria cient́ıfica utiliza alguma estrutura matemá-
tica para representar algo. Einstein utilizou uma estrutura
chamada de espaço pseudo-riemanniano, baseado em estu-
dos de um matemático do século XIX chamado Riemann.

Basicamente, o que Riemann conseguiu foi, a partir de
conhecimentos de Topologia e Geometria, ampliar infinita-
mente as possibilidades de espaços geométricos acesśıveis
à pesquisa. Com isso, os cientistas passaram a ter a pos-
sibilidade de ir além da Geometria Euclidiana e conhecer
intimamente novas fascinantes possibilidades.

Com estes instrumentos matemáticos (a geometria de
Riemann e o cálculo tensorial de Ricci), deixou de ser tec-
nicamente necessário supor que o espaço seja euclidiano.
E a nova teoria de Einstein fez uso dessa liberdade.

Ao invés de tentar obrigar o espaço a ser euclidiano e o
tempo a ser absoluto, como fazem a Mecânica de Newton
e o senso comum, a Relatividade Geral não impõe essas
restrições ao espaço-tempo.

Usando-se uma espécie de generalização do prinćıpio
da conservação de energia (que provém do fato de que
as leis f́ısicas são as mesmas enquanto durar o tempo) e
um teorema da Geometria Diferencial que diz que a me-
dida da fronteira de uma fronteira é zero, pode-se obter
uma equação tensorial capaz de nos dizer como funciona
o espaço-tempo, a gravidade e, de quebra, nos fornecer
informações valiosas sobre a evolução do Universo desde
pouco depois de sua criação.

A equação assim obtida é a chamada ‘equação de Ein-
stein’. (Não confundir com energia igual a massa vezes
velocidade da luz ao quadrado — aquilo é apenas um dos
resultados da teoria. Ver apêndice.)

De acordo com essa equação (que pode ser identificada
com a Relatividade Geral quando as coisas são colocadas
no devido contexto), a gravidade é um efeito causado pela
curvatura do espaço-tempo, principalmente do tempo.

Para termos uma idéia do que se trata, primeiro, pre-
cisamos desenvolver uma noção intuitiva sobre curvatura
de um espaço. Imaginemos uma cama elástica bem esti-
cada, daquelas que se usam em apresentações de circo.

Quando bem esticada, ela é aproximadamente uma
parte de um plano, que é um tipo de espaço euclidiano.
Quando colocamos um objeto pesado sobre a cama elásti-
ca, o objeto causa um afundamento na cama. A superf́ıcie
da cama elástica passará a ter uma curvatura. Na prática,
a cama elástica apresenta alguma curvatura por causa do
próprio peso, mesmo sem objetos sobre ela.

Uma cama elástica é um exemplo de superf́ıcie curva,
mesmo quando nada há sobre ela.

Outro exemplo de superf́ıcie curva é a de uma esfera,
uma bola. Na Geometria Euclidiana, por exemplo, se so-
marmos os ângulos internos de um triângulo, o resultado
será 180◦. Mas se desenharmos um triângulo sobre uma
superf́ıcie esférica, a soma desses ângulos será maior do que
isso. Ainda a t́ıtulo de exemplo, tracemos uma linha que
una o pólo norte de uma esfera até seu equador (seguindo
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sempre a trajetória mais reta posśıvel sobre a superf́ıcie
esférica). Ao chegar ao equador, tracemos outra linha que
percorra um quarto do equador. Unimos então esta última
extremidade com o pólo norte, conforme a ilustração. To-
das estas três intersecções formam ângulos retos entre si.
A soma dos ângulos internos deste triângulo é 270◦.

A soma dos ângulos internos de um triângulo desenhado
sobre uma superf́ıcie esférica é maior do que 180◦.

Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos,
orientador de Riemann, já suspeitava, no século XIX, que
o espaço no qual vivemos não é exatamente euclidiano.
Chegou a fazer experimentos para testar sua idéia, mas
as técnicas experimentais da época não apresentavam a
resolução suficiente para detectar esse tipo de diferença.
Hoje em dia, já é posśıvel medir isso e comprovar que
Gauss e Einstein estavam certos.

Quando me perguntam como funciona a gravidade,
gosto de fazer a seguinte comparação. Imagine que você
esteja dirigindo um véıculo a 80 km/h em uma rodovia
reta, sem curvas ou declives. De repente, um dos pneus
começa a esvaziar-se. Você sente que o véıculo começa a
desviar-se para o lado do pneu que se esvazia. Quando
mais o pneu se esvazia, maior é a tendência do véıculo de
se desviar para aquele lado e você precisa compensar cada
vez mais fazendo força com o volante no sentido contrário.
Por que acontece isso? É porque o pneu vazio tende a
andar mais devagar do que os demais. Se uma roda tende
a parar e a outra, ao seu lado, tende a continuar, a que
continua leva aquele lado do véıculo mais para a frente do
que o lado da roda que está mais lenta. O resultado é um
giro do véıculo no sentido da roda que está mais lenta.

O fenômeno gravitacional é semelhante. A gravidade
é essencialmente uma distorção do tempo. Quanto mais
nos aproximamos de uma alta concentração de energia,
mais devagar flui o tempo no local em que estamos. As-
sim, quando estamos em pé, por exemplo, o tempo passa
ligeiramente mais rápido em nossas cabeças do que em nos-

sos pés. Nossos pés tendem a viajar para o futuro mais de-
vagar do que nossas cabeças. É uma diferença ı́nfima mas,
como viajamos para o futuro a uma velocidade alt́ıssima,
ela é suficiente para exercer uma força considerável em
direção à Terra.

Um exemplo de aplicação prática da Relatividade Ge-
ral é o sistema GPS (Geo-Position System). Um pequeno
aparelho recebe sinais de satélites e os utiliza para deter-
minar sua posição na superf́ıcie da Terra. Para funcionar
corretamente, o sistema precisa levar em conta o fato de
que o tempo passa de maneira diferente para os satélites e
para o aparelho em Terra, e ainda o fato de que o espaço-
tempo é curvo nas vizinhanças da Terra. Mas existem mi-
lhares de outras aplicações menos populares reafirmando a
cada dia a excelente aproximação com que a Relatividade
Geral descreve o espaço-tempo.

A equação de Einstein não afirma que o espaço seja
não-euclidiano, mas permite-nos calcular sua curvatura em
cada ponto e em cada situação. Então podemos saber em
que casos podemos considerá-lo como aproximadamente
euclidiano e em que casos tal aproximação é inaceitável.
Além disso, mesmo nos casos não-euclidianos temos os ins-
trumentos matemáticos para lidar com o espaço-tempo de
maneira relativamente confortável.

Por exemplo, se quisermos estudar o Universo como um
todo, como se faz na Cosmologia, e se quisermos fazer
um estudo sério, somos, no mı́nimo, obrigados a usar a
equação de Einstein ou algo mais avançado que venha a
ser descoberto.

Não se pode falar em “Big Bang” com conhecimento
de causa quando não se tem fluência no uso da equação
de Einstein ou equivalente, pois a história do Universo
é regida pelo comportamento de sua curvatura, a qual é
descrita por um tensor (uma entidade matemática) regido
pela equação de Einstein.

Um dos erros cometidos por muitos autores criacionistas
é o de imaginar a grande explosão inicial ocorrendo em
um espaço euclidiano. Isso em si já é desastroso, mas
muitos ainda fazem uma salada de frutas dizendo que a
concentração inicial da matéria do Universo formaria um
buraco negro antes que pudesse expandir-se, e falam isso
em um contexto em que supunham implicitamente que o
espaço fosse euclidiano.

Não existem buracos negros em espaços euclidianos.
Além disso, quando se leva em conta a estrutura do es-
paço-tempo, esses argumentos demonstram-se totalmente
descabidos.

O que ocorre normalmente é que tais autores parecem
nem saber o que seria uma geometria não-euclidiana. É
perda de tempo tentar argumentar sobre o “Big Bang”
sem sequer conhecimentos elementares de geometrias rie-
mannianas e Cálculo Tensorial, os quais, em termos de
Cosmologia, correspondem à alfabetização mı́nima de que
um pesquisador sério necessita.
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3.3 Cosmologia

Conforme vimos, se desejamos estudar Cosmologia, pre-
cisamos primeiro estudar, no mı́nimo, Relatividade Ge-
ral. Conhecimentos de Geometria Diferencial são extrema-
mente bem-vindos (já que servem de base para a Relativi-
dade Geral e tendem a esclarecer, aprofundar e simplificar
muitos assuntos, mesmo em áreas como Termodinâmica,
Mecânica ou Eletromagnetismo).

Um dos critérios mais importantes que podemos utilizar
para saber se um modelo cosmológico é viável do ponto
de vista f́ısico é verificar se ele não viola a equação de
Einstein. Se violar, deve ser descartado. Caso contrário,
deve ser submetido a outros testes de coerência. Assim
como as leis de Newton, a Relatividade Geral foi testada e
aprovada experimentalmente (como sendo uma excelente
aproximação), e não pode ser negada. Quaisquer teorias
ou modelos que discordem da Relatividade Geral em sua
área de validade são incompat́ıveis com os dados observa-
cionais e não devem ser levados a sério.

Se desejamos estudar os primeiros instantes da história
do Universo, será indispensável também, no mı́nimo, um
conhecimento razoável da Teoria Quântica de Campos,
que nos permite estudar aspectos extremamente impor-
tantes não abrangidos pela Relatividade Geral. O mesmo
que dissemos sobre a validade da Relatividade Geral,
aplica-se também à Teoria Quântica de Campos.

4 F́ısica e Teologia

Alguns tendem a pensar que as coisas que Deus faz não
têm explicação. Parecem pensar, por exemplo, que, se ex-
plicarmos um milagre por meio de leis naturais estaremos
descartando a Deus da explicação. Neste ponto, muitos
evolucionistas e criacionistas concordam.

Que ateus pensem assim é compreenśıvel. Mas criacio-
nistas não podem pensar dessa maneira coerentemente. O
maior milagre que existe é o Universo e suas leis. A e-
xistência de leis f́ısicas é um milagre. Deus fez e faz isso.
Como podemos então definir milagre como sendo uma vi-
olação de leis f́ısicas?!

Algumas pessoas parecem pensar que, de alguma forma,
fé e razão são coisas opostas. Uns falam como se o prin-
ćıpio de testar tudo antes de aceitar fosse apenas uma má
influência do racionalismo (“ponde tudo à prova; retende
o que é bom”, I Tessalonicenses 5:21; ver também Atos
17:11). Outra perversão é imaginar que ter fé é acreditar
em algo com pouca ou nenhuma evidência. Este conceito
perverso de fé (que alguns pensam basear-se em Hebreus
11:1) pode levar as pessoas a rejeitar a B́ıblia ou a re-
jeitar a Ciência. Em qualquer desses casos, a pessoa estará
desqualificada para entender a relação entre a revelação de
Deus por meio da Natureza (em linguagem Matemática,
isto é, de regularidades) e a revelação de Deus por meio de

Sua Palavra escrita em linguagem humana. E sem enten-
der essa relação, não somos capazes de apreciar devida-
mente o significado da mensagem criacionista apresentada
em Apocalipse 14, muito menos poderemos cumprir nossa
missão de levar essa mensagem ao mundo.

A verdadeira Ciência nunca entra em contradição com
a B́ıblia. Esta afirmação é válida se definirmos ‘Ciência
verdadeira’ como sendo a aplicação rigorosa do método
cient́ıfico e se, da mesma forma, utilizarmos uma rigorosa
metodologia de exegese b́ıblica para entender a B́ıblia, sem
jamais esquecer de pedir a orientação do Esṕırito Santo,
tanto para entender a Ciência quanto para entender a
B́ıblia.

Tudo o que Deus faz tem uma explicação, mesmo que
não seja acesśıvel aos mortais. Esta explicação envolve um
objetivo (“por quê?” e “para quê?”) e uma maneira de
fazer (“como?”).

Ao estudarmos a B́ıblia, entendemos mais e mais os ob-
jetivos de Deus. Ao estudarmos as leis da Natureza, enten-
demos mais e mais como Deus age, os métodos de trabalho
que Ele escolhe. É verdade que a Natureza também nos dá
pistas sobre os objetivos de Deus, assim como a B́ıblia nos
dá pistas sobre como Deus faz as coisas. Mas a diferença
está na ênfase e na quantidade de informações úteis para
essas abordagens.

É por isso que a B́ıblia lança luz sobre a Natureza e
a Natureza lança luz sobre a B́ıblia. Não podemos ser
criacionistas competentes se nos ativermos somente a uma
dessas fontes. Ambas são a Palavra de Deus e devem ser
estudadas.

Preciso estudar a Natureza para me salvar? Certamente
que não! Preciso estudar a Natureza para cumprir minha
missão como criacionista? Certamente que sim!

Mas como estudar a Natureza? Sair para um passeio
no parque e ouvir os passarinhos cantando, sentir o per-
fume das flores, a brisa no rosto, a grama debaixo dos
pés...? Isso é excelente, inspirador, relaxante, ótima opor-
tunidade para estar em contato com o Criador, mas isso
não é estudar a Natureza.

Seria preciso conhecer teorias cient́ıficas para entender
a Natureza? No Céu entenderemos todas essas coisas sem
precisar de nada disso, sem mesmo precisar estudar, certo?
Errado! De onde saiu uma idéia dessas?! Da B́ıblia cer-
tamente não foi, pois isso nem de perto se parece com o
que a B́ıblia descreve como sendo a vida que Deus tem
preparado para Seus filhos.

Alguns dizem: “Essas teorias são substitúıdas por coisas
melhores de vez em quando. Portanto, não são perfeitas e
logo não serão mais consideradas válidas. Vou ficar então
com meu bom senso que é melhor.” Essas pessoas de-
monstram não conhecer o significado e o grau de profun-
didade das teorias f́ısicas e o quanto a intuição e a filo-
sofia humanas são menos capazes de lidar com a reali-
dade f́ısica do que as teorias cient́ıficas. Mesmo as teorias
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cient́ıficas mais primitivas e inadequadas costumam permi-
tir aprofundamento e exatidão tremendamente superiores
ao “bom senso” e a abordagens puramente filosóficas. É
claro que isso não faz sentido se confundirmos ‘Ciência’
com ‘Filosofia da Ciência’, engano esse cometido implici-
tamente por diversos autores famosos nessa área.

Podemos comparar essa situação à de uma pessoa que
não quer viajar de avião porque alguém pode inventar um
meio de transporte mais rápido no futuro. Ela prefere
então viajar a pé. Tudo bem se for para visitar uma lo-
calidade próxima, mas para fazer uma viagem interconti-
nental, ela terá problemas.

Assim são as teorias em F́ısica. As novas não desmentem
as antigas, como pensam alguns, mas as aperfeiçoam e nos
levam mais e mais longe cada vez mais rápido, muit́ıssimo
além do que a intuição ou a filosofia humanas podem so-
nhar sem aux́ılio externo.

Quanto à evolução das teorias, usamos as antigas como
degraus para as novas. Antes de ensinarmos Relatividade
Geral aos estudantes, tratamos de ensinar a Mecânica de
Newton.
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F́ısica
Quântica

Diagrama representando esquematicamente as informa-
ções que podemos obter da teoria de Newton, da Re-
latividade e do que se conhece atualmente sobre F́ısica
Quântica. A Mecânica de Newton ocupa uma parte da
intersecção entre a Mecânica Quântica e a Mecânica Re-
lativista.

A diferença entre a profundidade de conhecimento que
essas teorias cient́ıficas (mesmo a de Newton) nos podem
proporcionar em comparação com o pensamento comum
(ou até filosófico) é comparável à diferença entre a profun-
didade de pensamento de um adulto em relação à de uma
criança que aprendeu a falar há pouco tempo. Aprendendo
a estudar a Natureza por meio destes métodos, aprende-
mos muito sobre o amor e a sabedoria de Deus. De fato, as
leis de Deus, que se fundamentam no amor, estão impres-
sas de maneira indelével por toda a Natureza. E essas leis
são a base de funcionamento do método cient́ıfico. Por-
tanto, o amor de Deus é a base da verdadeira Ciência. (I
Coŕıntios 13:10 a 13. A palavra traduzida como ‘ciência’
na B́ıblia significa apenas ‘entendimento’.)

É importante frisar bem isto: mesmo que aconteça de
uma teoria f́ısica tornar-se obsoleta, ainda assim ela serve

como uma introdução para teorias mais avançadas. É as-
sim que vamos crescendo. É um processo cont́ınuo, seja
aqui, seja na Nova Terra. Ou será que vamos desistir
de aprender qualquer coisa que não seja a onisciência?
Seres finitos nunca serão oniscientes, nem aqui e nem na
Nova Terra. Se alguém preferir esperar pelo conhecimento
definitivo, boa sorte e até depois de a eternidade terminar.
O que essa pessoa conseguirá será apenas a morte intelec-
tual eterna.

O conhecimento humano nas áreas que mencionamos
ainda precisa de aprofundamento, pois os próprios mé-
todos matemáticos que compõe a Relatividade Geral e a
Teoria Quântica de Campos parecem indicar que estas são
apenas aproximações do que seria uma teoria ideal, que
precisam de ajustes importantes para funcionar bem em
conjunto (embora sejam aproximações muito boas para a
maioria dos casos). É algo semelhante ao que ocorria no
final do século XIX com as teorias conhecidas.

Ainda assim, elas fornecem informações valiosas e são a
melhor coisa de que dispomos no momento para conhecer
detalhes técnicos sobre a maneira com que Deus faz as
coisas, conforme Ele mesmo nos aconselha a estudar em
diversas partes da B́ıblia, tais como em Jó 38 e Provérbios.

Há os que imaginam que basta estudar Teologia (sem
deixar a B́ıblia de lado, é claro) para entender o Universo.
Afinal, a B́ıblia já não nos informa sobre como Deus faz
as coisas?

Isso é um terŕıvel engano. A posição b́ıblica é diametral-
mente oposta a essa. A B́ıblia, mesmo sendo a única re-
gra de fé e prática, contém as informações indispensáveis,
mais urgentes à salvação, mas nem todas as mensagens de
Deus para nós estão lá. A B́ıblia concentra-se mais em
seres humanos. Mas Deus não é humano (embora uma
das Pessoas da Divindade tenha assumido a natureza hu-
mana, mas sem perder a Sua) e não Se limita a coisas hu-
manas. Há todo um universo de coisas que não dependem
dos humanos mas afetam profundamente a vida humana.
Vejamos algo do que a B́ıblia nos diz sobre isto.

No livro de Jó, encontramos uma longa discussão teo-
lógica antropocêntrica (parece uma conradição, mas isso
é comum). Jó e seus amigos discutem sobre a justiça de
Deus, a justiça humana, o pecado, a culpa, tecendo con-
siderações e mais considerações sobre o trato de Deus com
a humanidade.

Em Jó 38, Deus intervém dizendo que eles estavam fa-
lando sobre o que não entendiam. Para que tipo de assunto
o Senhor desvia-lhes então a atenção? F́ısica, em primeiro
lugar. Passa também pela Biologia. Em suma, chama a
atenção deles para o estudo da Natureza.

Notem, eles discutiam questões que pareciam ser pura-
mente humanas, e Deus aparece dizendo que eles falavam
sem entendimento e começa a lhes falar sobre a Natureza.
Pessoalmente, entendo a mensagem de Jó 38 da maneira
que se segue.

9



– Vocês não sabem sequer de onde vem a luz e para
onde ela vai, ou como funciona a gravidade [Ele men-
ciona o que mantém as estrelas em suas órbitas] ou a
tecnologia avançada com que projetei e constrúı os seres
vivos! Vocês não estudam nem essas coisas básicas e ainda
ousam especular sobre questões teológicas? Tratem de es-
tudar primeiro o que Eu faço no mundo f́ısico se quiserem
entender melhor Minha justiça.

5 Considerações Finais

Uma das principais circunstâncias que abrem as portas
para tantos mal-entendidos é a de que diversos autores es-
crevem artigos e livros fora da sua área de conhecimento.
Não que isso em si seja um problema, mas a falta de em-
basamento tem causado estragos apreciáveis na construção
de argumentos tanto criacionistas quanto evolucionistas.

Esse também é um problema extremamente comum em
artigos e livros que falam sobre Ciência e Religião bem
como na área da Filosofia da Ciência. De fato, freqüente-
mente os autores que falam sobre Ciência e Religião pare-
cem ter sido educados pelos eqúıvocos (muitas vezes até
elementares) tão amplamente divulgados até oficialmente
na área da Filosofia da Ciência. Quando falamos nestes
eqúıvocos, parece que estamos assumindo uma postura de
donos da verdade. Mas tratam-se simplesmente de aspec-
tos do nossa vivência como cientistas que geralmente são
mal-interpretados por pessoas de outras áreas, pois pos-
suem uma formação que tende a não levar em conta esses
aspectos de maneira funcional. Estão essencialmente con-
templando uma tecnologia que para eles é alieńıgena e faz
pouco sentido e tendem a interpretá-la à luz de alguns
preconceitos.

Fica então, o alerta: se você deseja aprofundar-se em
Ciência ou em modelos cient́ıficos como o “Big Bang” ou
se quer estudar questões de Ciência e Religião ou Cria-
cionismo, estude a B́ıblia, estude Matemática (especial-
mente equações diferenciais), leia os livros técnicos da área
e não busque essas fontes de desinformação.

Um dos livros que podeŕıamos recomendar para uma in-
trodução a Relatividade Especial, Geral e Cosmologia tem
por t́ıtulo “Essential Relativity” (Relatividade Essencial),
de Wolfgang Rindler, editora Springer-Verlag. Nesta obra,
o autor apresenta, além de aspectos históricos e filosóficos,
também os principais aspectos técnicos responsáveis pela
funcionalidade dessas teorias. Na última parte do livro,
é feito um estudo sobre restrições impostas pela Relativi-
dade Geral a teorias cosmológicas posśıveis.

Nosso objetivo com estes artigos é o de estimular a co-
munidade criacionista a buscar um preparo técnico à al-
tura de sua missão, e os aspectos técnicos não serão obti-
dos de fontes teológicas, nem filosóficas (exceto em algu-
mas circunstâncias) e nem de divulgação para o grande
público.

6 Apêndice

Esta seção é dedicada àqueles que sabem ou desejam
saber mais do que o básico. É uma pequena amostra de al-
gumas das coisas que se aprendem durante a alfabetização
necessária a um estudo menos superficial da Natureza.

Já que as linguagens matemáticas são as únicas conhe-
cidas que se demonstram eficientes para nos levar a cer-
tos ńıveis de profundidade (em qualquer assunto), não po-
deŕıamos deixar de mostrar, pelo menos, algumas fórmulas
mais diretamente ligadas a alguns dos temas abordados
neste artigo.

6.1 Os Tempos de José e João

No exemplo dos irmãos gêmeos que apresentamos, a
fórmula que regula a relação entre o tempo que se passa
para João e o tempo que se passa para José é

t′ = t

√
1− v2

c2
,

sendo v a velocidade de João em relação a José, c a veloci-
dade da luz no vácuo, t o tempo que se passa para José e
t′ o tempo que se passa para João.

A relação entre as distâncias, conforme medidas por
cada um, também é regulada por uma fórmula parecida.

D′ = D

√
1− v2

c2
,

sendo D a distância medida por José e D′ a distância
medida por João.

Estas equações não compõem a Relatividade Especial,
mas são conseqüências dela.

6.2 As Equações de Maxwell

A maior parte da tecnologia humana baseia-se, de uma
forma ou de outra, no Eletromagnetismo.

A própria tecnologia empregada por Deus no projeto
dos seres vivos baseia-se no Eletromagnetismo.

Até a existência de átomos, moléculas e reações qúı-
micas baseia-se nas leis do Eletromagnetismo (trata-se de
uma área chamada de Eletrodinâmica Quântica). Mas que
leis são essas?

Essas leis podem ser resumidas na forma de quatro
equações diferenciais vetoriais, chamadas de ‘equações de
Maxwell’, as quais podem ser expressas da maneira que
se segue, sendo que E representa o vetor intensidade do
campo elétrico, H representa o vetor intensidade do campo
magnético, ρ representa a densidade de carga elétrica, J
representa a densidade da corrente elétrica e c é a veloci-
dade da luz no vácuo.

∇×E = −1
c

∂H
∂t

, ∇ ·H = 0 ,
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∇ ·E = 4πρ , ∇×H =
1
c

∂E
∂t

+
4π
c

J .

A partir destas equações, podemos descobrir que os
campos elétricos e magnéticos tridimensionais são mani-
festações de uma entidade vetorial de quatro dimensões
que chamamos de ‘vetor do campo eletromagnético’, repre-
sentada pelo śımbolo A. Os campos magnético e elétrico
podem então ser obtidos de A por meio das equações se-
guintes.

H = ∇×A , E = −1
c

∂A
∂t
−∇ϕ ,

sendo A o vetor tridimensional formado pelas compo-
nentes espaciais de A e sendo ϕ a componente temporal
de A (ϕ é o potencial elétrico).

As equações do Eletromagnetismo ficam ainda mais
compactas se definirmos o ‘tensor do campo eletromag-
nético’, cujas componentes são dadas por

Fαβ =
∂Aβ
∂xα

− ∂Aα
∂xβ

,

ou, na linguagem da Geometria Diferencial,

F = dA .

Nesta mesma linguagem, as quatro equações de Maxwell
transformam-se em duas:

dF = 0 , δF + J = 0 .

Para fazer uma conexão entre as componentes do tensor
do campo eletromagnético e as componentes do campo
elétrico e do campo magnético, notemos que

Fαβ =


0 Ex Ey Ez

−Ex 0 −Hz Hy

−Ey Hz 0 −Hx

−Ez −Hy Hx 0

 .

Este é um dos aspectos da evolução das teorias cient́ı-
ficas: à medida que aprendemos mais sobre Matemática,
elas se tornam mais robustas e mais simples de representar.

6.3 O que É Densidade Langrangiana?

Uma das leis mais fundamentais do Universo é a de que
tudo o que Deus faz é muito bom (ou ótimo, em uma
linguagem mais atual). Matematicamente, esta lei pode
ser expressa da seguinte maneira:

δS = 0 .

Esta é uma equação de otimização. Historicamente, esta
lei tem sido chamada de ‘prinćıpio de Hamilton’ e também
de ‘lei da ação mı́nima’.

A grandeza S que aparece nesta fórmula chama-se
‘ação’. Ao aplicarmos esta fórmula para estudar sistemas
f́ısicos compostos por uma infinidade de partes, é útil re-
presentar a ação da seguinte maneira:

S =
∫
dΩ L ,

sendo dΩ um elemento de hipervolume (volume em um
espaço com um número arbitrário de dimensões) no espaço
relevante ao sistema que estamos estudando. A grandeza
L chama-se ‘densidade lagrangiana’ (em homenagem ao
famoso matemático Joseph Luis Lagrange, 1736–1831, que
desenvolveu métodos matemáticos para lidar com este
assunto, entre outros) e, se corretamente determinada,
contém todas as informações relevantes sobre o sistema
em estudo.

Isto pode ser aplicado ao Eletromagnetismo, por exem-
plo. Leva-se a densidade lagrangiana à lei de otimização e
obtêm-se como resultado as equações que regem o Eletro-
magnetismo.

6.4 O que É F́ısica Quântica?

Assim como descobriu-se que a Mecânica Newtoniana
não era uma boa aproximação da realidade quando eram
relevantes fenômenos envolvendo altas velocidades em
relação à da luz, também descobriu-se que ela não é
uma boa aproximação quando lidamos com fenômenos do
mundo das moléculas, átomos e part́ıculas subatômicas.

Reunindo os estudos experimentais e teóricos de muitos
cientistas, foi posśıvel descobrir quais tipos de prinćıpios
matemáticos podem ser usados no estudo dos fenômenos
microscópicos bizarros que estavam sendo descobertos.

Descobriu-se que, se utilizarmos cuidadosamente uma
área da Matemática que pode ser chamada de ‘Teoria
dos Espaços Vetoriais’, era posśıvel descrever com grande
sucesso e exatidão os fenômenos que estavam sendo des-
cobertos. E mais ainda: descobriram-se teoricamente
(usando os modelos matemáticos associados aos espaços
vetoriais estudados) outros fenômenos e entidades f́ısicas
até então desconhecidos. A confirmação experimental veio
mais tarde.

Uma destas entidades é a anti-matéria, prevista pelos
cálculos de Dirac.

Diversos problemas foram resolvidos com esta abor-
dagem. Por exemplo: por que existe spin? a luz é feita
de ondas ou part́ıculas? O que é energia? Por que existe
o prinćıpio da incerteza (não é posśıvel medir com infinita
exatidão simultaneamente certos pares de grandezas)? E
o prinćıpio da exclusão de Pauli (duas part́ıculas idênticas
de spin semi-inteiro não podem ocupar o mesmo estado
quântico ao mesmo tempo: como no ditado popular que
diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao
mesmo tempo)?
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Tudo isto e muito mais foi esclarecido por uma aplicação
da Teoria dos Espaços Vetoriais chamada de Teoria Quân-
tica de Campos. Por exemplo, o prinćıpio da incerteza de
Heisenberg não mais precisa ser considerado um prinćıpio,
mas pode ser deduzido das propriedades dos espaços ve-
toriais. O mesmo se aplica ao prinćıpio da exclusão de
Pauli.

Nesta abordagem, todos os estados f́ısicos são descritos
como vetores em um espaço de infinitas dimensões e to-
das as grandezas f́ısicas são representados por operadores
(operações que transformam um vetor em outro vetor, ou
seja, são capazes de alterar estados f́ısicos). Várias teorias
quânticas adotam esta abordagem, com grande sucesso,
mas a Teoria Quântica de Campos o faz de uma maneira
bastante mais eficiente do que as anteriores.

Para que se possa estudar o que acontecia nos primeiros
instantes do Universo, enquanto part́ıculas eram formadas
e destrúıdas, é imprescind́ıvel um conhecimento razoável
de F́ısica Quântica, seja por meio das teorias atuais ou de
algo melhor que venha a ser formulado. Tentar entender
esses fenômenos só filosoficamente ou pela intuição é perda
de tempo. Mas estudá-los pela F́ısica Quântica e pela
Relatividade costuma ser útil, esclarecedor e ampliador
da capacidade mental mesmo quando não se conseguem,
por meio destes métodos, resolver algumas das questões
propostas.

6.5 A Equação de Einstein

Para aqueles que ficaram curiosos para ver o formato
da equação de Einstein e para os que possuem noções de
Cálculo Tensorial, mostramos aqui uma das formas em que
podemos escrever a equação de Einstein:

Rαβ + gαβ

(
Λ− 1

2
R

)
= κTαβ .

Nesta equação, Rαβ é o tensor de Ricci, que descreve
a curvatura do espaço-tempo (neste contexto, o tensor
de Ricci é representado por uma matriz 4 × 4); R é um
número calculado a partir do tensor de Ricci; gαβ é o
tensor métrico (descreve as propriedades geométricas do
espaço-tempo); Tαβ é o tensor de energia-momentum (des-
creve a distribuição de energia, momentum, e outros itens
associados); κ é uma constante universal (constante de in-
tegração); Λ é a chamada ‘constante cosmológica’ (é uma
constante de integração também e não pode ser simples-
mente descartada por parecer desnecessária, como querem
alguns); α e β são os ı́ndices das dimensões do espaço-
tempo.

Na prática, geralmente o uso desta equação é acom-
panhado por algumas hipóteses adicionais. Uma destas
hipóteses é a de que

gαβ = gβα ,

sejam quais forem os valores dos ı́ndices.
Outra hipótese restritiva que pode precisar ser elimi-

nada no futuro é a de que uma certa grandeza geométrica
chamada ‘torção’ é nula (não confundir com curvatura).

7 Para Saber Mais

Se você ainda não estudou Cálculo Diferencial e Inte-
gral, é importante fazê-lo se quiser estudar a Natureza.
Caso contrário, quase tudo o que diz respeito à maneira
como Deus faz as coisas será incompreenśıvel para você.

Mas, se essa barreira já foi transposta, segue-se uma
lista de livros úteis para aprofundar e colocar em prática
os conhecimentos de Cálculo para entender a Natureza.

1. W. E. Boyce, R. C. DiPrima; Ecuaciones Diferen-
ciales y Problemas con Valores en la Frontera; Edi-
tora Limusa-Wiley S. A., 1971.

2. M. R. Spiegel; Análise Vetorial (Coleção Schaum); Ao
Livro Técnico S. A. (Rio de Janeiro), 1961. (Este livro
apresenta, em seu último caṕıtulo, uma introdução ao
Cálculo Tensorial.)

3. W. Rindler; Essential Relativity: Special, General and
Cosmological ; Springer-Verlag, 1977.

4. L. Landau, E. Lifshitz; Teoria do Campo; Editora
Mir, 1980. (Este livro, além de tratar de campos
eletromagnéticos, apresenta uma introdução à Rela-
tividade Especial e à Relatividade Geral, chegando a
fazer aplicações a alguns modelos cosmológicos.)

5. V. A. Fock; Prinćıpios de Mecânica Quântica; Edi-
tora Mir, 1986.

6. T. D. Lee; Particle Physics and Introduction to Field
Theory ; Harwood Academic Publishers, 1981.

7. F. Gross; Relativistic Quantum Mechanics and Field
Theory ; John Wiley & Sons, Inc., 1993.

8. N. D. Birrell, P. C. W. Davies; Quantum Fields in
Curved Space; Cambridge University Press, 1992.
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