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O termo criacionismo não 
era de uso comum antes 
do final do século XIX. O 

Historiador da Ciência Ronald 
Numbers afirma que, em 1859, 
época da publicação do livro A 
Origem das Espécies de Charles 
Darwin, o termo criacionista co-
mumente designava uma pes-
soa que acreditava na origem 
especial de uma alma para cada 
feto humano, ao contrário de 
um traducianista, que acreditava 
que as almas das crianças eram 
herdadas de seus pais.1 Desde 
1840, Darwin (em particular) e 
seus aliados ocasionalmente se 
referiam a seus oponentes (em 
tom de deboche) como ‘criacio-
nistas’.1-4

Aliás, apenas um dia após 
a aparição de seu livro, Darwin 
empregou o mesmo rótulo, em 
uma carta a Thomas Huxley, 
para se referir aos oponentes da 
evolução. “Que piada seria”, ele 
escreveu para Huxley, “se eu te 
batesse nas costas quando você 

atacasse algum criacionista fi-
xista”.3 Ainda assim, por cerca 
de setenta e cinco anos após a 
publicação de seu livro, tais ad-
versários eram mais tipicamente 
chamados de “defensores da 
criação”. Esse costume prevale-
ceu até o século XX.

De lá para cá, temos presen-
ciado cada vez mais discursos 
radicais por parte de evolucio-
nistas, tratando os criacionistas 
com pouco ou nenhum respei-
to e evitando a todo custo que 
seus adeptos ouçam os argu-
mentos que o outro lado, no 
caso, o do criacionismo, teria a 
dizer. Isso revela insegurança 
e preconceito, não um debate 
racional e equilibrado sobre a 
questão. Como bem descreve 
o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva 
acerca da postura de Michael 
Ruse em seu livro The Evolution-
-Creation Struggle, é deplorável 
“a postura acadêmica de mono-
pólio teórico que nega ao outro 
a oportunidade de se manifes-

tar, fazendo com que apenas 
Darwin fale, deixando de fora 
qualquer opinião ou proposta 
levantada pelo outro lado”.

Do mesmo modo, a mídia 
por meio de seu jornalismo 
“científico” foge às suas propos-
tas de esclarecimento quando 
divulga artigos carregados de 
preconceito e premissas ques-
tionáveis quando a pauta da 
vez é a origem da vida e a con-
trovérsia entre criacionismo e 
evolucionismo, formando ape-
nas opiniões unilaterais. Eles 
têm associado erroneamente, 
ou apenas por mera questão 
de desonestidade intelectual, 
o criacionismo com o cristianis-
mo, puro e simples. É incrível 
como o preconceito anticristão 
vem sempre acompanhado de 
uma roupagem “científica” e de 
combate ao preconceito, quan-
do, de fato, o que se tem é o 
contrário.

De olho nisso, nas últimas 
décadas uma nova geração de 

É importante viver em um ambiente de interações que permita debates capazes 
de revisar, modificar e atualizar formas de conhecimento. Nos últimos anos, 
temos observado o surgimento de um novo movimento criacionista, muitas vezes 
intitulado neocriacionismo, que visa revisitar e/ou resgatar o termo “criacionismo” 
do preconceito e da exclusão que tem sofrido desde que o termo foi cunhado.



54 1º Semestre 2018
Origem em Revista

criacionistas tem percebido a 
necessidade de uma atualiza-
ção do termo a fim de que a ci-
ência da criação seja mais bem 
recebida pelo público leigo, por 
decisores políticos, por educa-
dores e pela comunidade cien-
tífica. Essa nova geração de cria-
cionistas surge com o propósito 
de se posicionar e re-enquadrar 
o debate sobre as origens da 
vida no campo científico, sem 
apelos às Escrituras Sagradas.

Nesse contexto, nos vem à 
mente que em 2013 seria rea-
lizado na UNICAMP o 1º Fórum 
Unicamp de Filosofia e Ciências 
das Origens. Infelizmente, a três 
dias da data do fórum, o evento 
foi cancelado. Os palestrantes 
daquele que seria o 1º Fórum a 
revisitar o tema das Origens sob 
outra perspectiva tinham a con-
vicção de que deveriam, cada 
um em sua respectiva palestra 
e área, tratar do tema sob a óti-
ca científico-filosófica. Nenhum 
deles iria ao campus falar de 
religião, Bíblia nem mesmo cria-
cionismo.

Dentre os cinco que seriam 
os palestrantes convidados, está 
Rodrigo Pereira Silva, doutor em 

Arqueologia Bíblica. Pensan-
do nisso, a Origem em Revista 
decidiu entrevistá-lo, diante de 
tais experiências de preconcei-
to que tem sofrido ao longo de 
sua carreira como pesquisador, 
e entender melhor a sua visão 
acerca dessa questão da neces-
sidade de revisão do termo cria-
cionismo no meio acadêmico.

Comente brevemente so-
bre sua formação acadêmica.

Sou bacharel em Teologia 
pela Faculdade Adventista da 
Bahia (FAB) e licenciado em 
Filosofia pelo Centro Univer-
sitário Assunção (UNIFAI). Sou 
especialista em Arqueologia 
pela Universidade Hebraica de 
Jerusalém, onde participei de 
escavações em Cesaréia Marí-
tima e Shar Ha Golan. Também 
tenho mestrado em História da 
Teologia pela Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia (FAJE). 
Sou doutor em Teologia do 
Novo Testamento pela Pontifícia 
Faculdade Católica de Teolo-
gia N. S. Assunção (PUC-SP) e, 
em 2015, terminei meu segun-
do doutorado em Arqueologia 
pela Universidade de São Paulo 
(USP). Fiz também pós-doutora-

do em Arqueologia Bíblica pela 
Andrews University (EUA).

Qual a principal problemá-
tica em torno do termo cria-
cionismo?

Por questão didática e aca-
dêmica, eu não posso dar um 
significado tão abrangente à pa-
lavra criacionismo, pois a gente 
terá um problema com isso no 
mundo acadêmico. Não seria o 
ideal usar o termo criacionismo 
para tratar da controvérsia rela-
cionada às duas principais po-
sições sobre a origem da vida, 
mas, sim, “ciência e fé” ou “fé e 
razão”. 

Na tua opinião, é necessá-
ria uma revisão ou atualização 
do termo criacionismo? Por 
quê?

Eu não me sinto confortável 
em usar a palavra criacionismo, 
porque conversando com meus 
pares vemos que é um termo 
que hoje necessita ser revisado 
pra evitar preconceitos desne-
cessários. Primeiro, porque exis-
te aquele questionamento se 
criacionismo é ciência ou se não 
é ciência, se é filosofia. Até mes-
mo em nosso ambiente criacio-
nista, isso é dividido. Muitos de 
nós não gostamos de falar que 
criacionismo é uma teoria cien-
tífica. Então, eu prefiro não me 
associar a este termo, porque 
eu não investigo na área de cria-
cionismo. 

Uma coisa que é muito im-
portante na academia é que 
você publique na sua área. Eu 
não faço investigação na área 
de criacionismo. O fato de a re-
vista criacionista publicar maté-
rias minhas, por exemplo, não 

Rodrigo Silva - Doutor em Arqueologia
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significa que eu estou pesqui-
sando na área de criacionismo. 
Seria a mesma coisa de me per-
guntarem o que eu digo sobre 
a área de música, mesmo que 
exista alguma produção minha 
publicada numa revista sobre 
música, o fato é que eu não sou 
músico. Eu estudo na área de 
Arqueologia bíblica, e do novo 
testamento. É bem específico 
mesmo, caso contrário fica pa-
recendo aquela pessoa que dá 
tiro pra todo lado. Portanto, a 
palavra criacionismo tem sim 
que ser refinada e re-estudada: 
o que vem a ser o criacionismo?

Mesmo em meio a tanta 
problemática sobre o signifi-
cado de criacionismo, ainda 
assim você se considera um 
criacionista?

Se nós estamos falando do 
criacionismo como princípio de 
vida, ou como filosofia, ou como 
doutrina, aí sim, eu sou criacio-
nista, mas como campo investi-
gativo, eu acho que essa visão 
abrangente do criacionismo 
é prejudicial, porque aí acaba 
abarcando tudo e nada, ao mes-
mo tempo. É a mesma coisa, por 
exemplo, de um indivíduo que é 
ateu falar que o ateísmo é a linha 
de investigação dele. Não é! Ele 
não publica na área de ateísmo. 
Por outro lado, tem muitos ateus 
que dizem: “eu sou ateu, mas 
eu sou ateu como convicção. 
Na hora de publicar, eu publi-
co como biólogo. Eu estudo a 
biologia, não estudo na área de 
filosofia do ateísmo”. Então, essa 
mesma distinção é importante 
ser feita dentro da comunidade 
criacionista também.

Como podemos ver, pesqui-
sadores cristãos cada vez mais 
sentem a necessidade de atua-
lização do termo criacionismo. 
Engana-se quem pensa que o 
Dr. Rodrigo Silva apresenta uma 
opinião isolada, pontual acerca 
desse tema dentro da comuni-
dade cristã. O famoso paleontó-
logo criacionista norte-america-
no Dr. Kurt Wise também afirma 
que “estamos diante de uma 
fantástica transformação do 
criacionismo e que ela substitui-
rá o espírito de erro pelo espíri-
to de correção, o antigo modelo 
da criação por um melhor”.5

Para o paleontólogo Dr. 
Leonard Brand, “termos como 
criação, criacionista e criacionis-
mo têm adquirido muitas vezes 
conotações negativas e isso não 
é apenas por causa do desacor-
do sobre o conteúdo da criação. 
Para muitos, essas palavras evo-
cam uma imagem de batalhas 
em tribunais sobre o que pode 
ser ensinado nas aulas de ciên-
cias”.6 Dessa forma, ele propõe 
a atualização do atual termo 
para outro que não incluiria 
qualquer agenda política.

Ademais, segundo o Dr. 
Brand “a criação bíblica, em es-
trito senso, é aquilo que aconte-
ceu no princípio. A maior parte 
do que os criacionistas tratam 
envolve a história da Terra e a 
biologia histórica que ocorre-
ram depois da criação inicial.”6 
Portanto, ele propõe que o ter-
mo criacionismo seja substitu-
ído pelo termo intervenção in-
formada que se apresenta como 
um termo mais inclusivo e que 
descreve melhor, segundo ele, 
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“uma visão da história que re-
conhece o importante papel da 
intervenção inteligente na histó-
ria, incluindo a criação, a inter-
venção na história geológica e 
a comunicação de Deus com o 
homem através da Bíblia.”6

Esse termo, segundo Brand, 
“não define a natureza da inter-
venção e poderia incluir uma va-
riedade de interpretações, des-
de o conceito de um Deus que 
iniciou o universo e o deixou a 
se desenvolver à evolução teísta 
e à mais literal interpretação da 
Bíblia.”6

E pra você, qual seria a pro-
posta alternativa mais coerente 
ao termo criacionismo?
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