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Richard Feynman  

“A Ciência é a cultura da dúvida “ 
Mas será? 

Sthephen Gould  

“A Evolução é um fato tão bem provado 
como a ...gravidade!” (terra orbitando o sol) 
 

Em Ciência hoje, dúvida e dissidência 
quanto a Evolução não são toleradas!  

Evolução ou Design Inteligente?  
A ciência e sua maior incerteza 

     Marcos Eberlin 



A Vida e O Universo? 
Evolução ou Design Inteligente? 
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O Universo – Designer ou o Big Bang? 



Matéria:  Designer ou as Forças Naturais ?  

Forças Nucleares e Eletromagnéticas finamente 
ajustadas. 40 casas após a virgula! 

Prótons e Prótons e neutros juntos no minúsculo núcleo, 
elétrons que não colapsam com o núcleo ... Quantizados! 

Átomos 



Super Cidade Molecular Automatizada  
Ultra-Complexa, ultra auto-organização e sustento, sincronia, código inteligente (DNA), a estrutura mais 

complexa e com as máquinas mais complexas e poderosas existente neste planeta, muito acima de 

nossa imaginação... Com um cérebro central, um manual detalhado com bilhões de instruções, sistema 

de cópia e reparos instantâneos,  unidades de reciclagem, correio com selos e endereçamento, um 

exército de soldados high-tech a protegê-la com máxima eficiência..  

Vida: Designer ou a Evolução 

cega não guiada? 



Vida: Designer ou a Evolução cega não 

guiada? 



Micróbio Microbiologista 

? 
Vida: Designer ou a Evolução ? 



1. Resultado de forças puramente naturais não-guiadas? 

2. Design, previsão e propósitos genuínos?  

Vida: Designer ou a Evolução ? 



1. Johann Kepler (1571-1630) Pai da Astronomia 
2. Robert Boyle (1627-1691) Pai da Química Moderna. 
3. Blaise Pascal (1623-1662) Maiores Matemáticos 
4. Isaac Newton (1642-1727) Cálculo, Gravidade, Movimento. 
5. Michael Faraday (1791-1867) maiores físicos da história, eletricidade e 

magnetismo. 
6. John Dalton (1766-1844) Pai da teoria atômica. 
7. Louis Pasteur (1822-1895) Pai da bactereologia. Grande oponente da 

geração espontanea e do Darwinismo. 
8. James Clerk Maxwell (1831-1879) Teoria do campo eletromagnético. 
9. Gregory Mendel (1822-1884) Pai da genética. 
10. Albert Einstein (1879 – 1955).  "an intelligence of such superiority that, compared with it, all 

the systematic thinking and acting of human beings is an utterly insignificant reflection.” 

11. Joseph John Thomson (1856-1940) Pai da espectrometria de massas e da 
física atômica. "As we conquer peak after peak we see …the truth of 
which is emphasized by every advance in science, that “great are the 
works of the Lord.” Nature, 1909, 81, 257. 

12. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887- 1961) “....a ciência, as 
vezes, finge responder, com respostas quase sempre tolas... Mas isto não 
nos deve surpreender, pois a Ciência escolheu (infelizmente) eliminar o 
sobre-natural.” 

13. Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 - 1947) o pai da teoria quântica. “ ... 
“Todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho 
descobrirão a mão de Deus na Natureza, ou do contrário um mistério que 
eles se recusam a identificar como Deus.” 

 
 
 

Opinião dos Pais da Ciência Moderna ? 



1859 ... Mudança de Paradigma 
 Forças Naturais 

 
1. A Ciência adota o Darwinismo como 

sua única opção, que hoje alcança o 
apoio quase total do “establishment” 
acadêmico. 

2. Atos inteligentes (“Sobrenaturais”) 
são excluídos do debate científico. 

3. Adota-se a “regra magna”: a ciência, 
laica, só pode recorrer à causas 
decorrentes de processos naturais não 
guiados. 

Darwin, Oparin & 

Miller 



1859 ... Mudança de Paradigma 
 Forças Naturais 

 

 Ciência cega de 
um olho ! 

Darwin, Oparin & 

Miller 



Opinião dos “eruditos” deste século? 

  “It is absolutely safe to say that if you meet 
somebody who claims not to believe in evolution, 
that person is ignorant, stupid or insane …” 

 

• Richard Dawkins Zoologist Oxford University, New York Times, April 9, 1989, 
sec. 7, p34. 

 



Evolução e religião  
Colunista recorre à genômica comparada para apontar 

limitações e fragilidades do desenho inteligente  

Por: Sergio Danilo Pena  

Publicado em 08/10/2009 | Atualizado em 11/12/2009  

“...A resistência de alguns grupos religiosos à evolução é um problema 

que me deixa simultaneamente perplexo e entristecido. Como 

racionalista de carteirinha e cientista militante, tenho dificuldade em 

entender essa situação. Como pode um indivíduo pensante desprezar 

evidências empíricas gritantes e concretas para adotar em seu lugar um 

pensamento anti-científico, com base apenas em revelações e escrituras 

milenares de origem obscura que alegam ser de autoria divina?” 



Hoje, “apelar” para 

um “Designer” é crer 

no irracional, 

em obscurantismo 

medieval .... Será? 

No Inri cristo? 

Em duendes? 



Romanos 1 
19 Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lho 
manifestou. 
20 Pois os seus atributos invisíveis (inteligência), o seu eterno poder e divindade, são 
claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas 
criadas, de modo que os homens são inescusáveis (ficam sem argumentos, perdem  
a razão); 
21 porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem 
lhe deram graças, antes nas suas especulações (big bang, evolução) se 
desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu (que seriam os 
obscurantistas?).  

22 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, 
23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem 
corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis (se transformando em 
pássaros)... 

O que diz Paulo? 







Máquina de anticítera: 1901 datado de 86 a.c. ....o artefato era um 

“computador astronômico”. Previa eclipses e ciclos astronômicos. 

 

Especular sobre a maior Incerteza? 

Temos o Efeito...          Causa  
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E as evidências dizem o que? 

O Registro Fóssil? Os Códigos da Vida? 



O Registro fóssil? 
SÉRIES CONTINUAS, lentas, graduais e sucessivas, 

partindo de organismos mais simples até todas as 

formas existentes hoje? 



Stephen Jay Gould :  
 

“A extrema raridade de formas  
transicionais no registro fóssil 
 persiste como o negócio secreto da 
 paleontologia.  As árvores 
 genealógicas que adornam nossos 
 livros-texto têm dados somente 
 nas extremidades e nódulos de seus galhos; o resto é 
inferência, por mais que razoável, não é a evidência dos 
fósseis... Eu não quero de nenhuma maneira impugnar a 
validade potencial do gradualismo. Eu somente quero 
destacar que isso nunca foi “visto” nas rochas”.  

 
Gould, S. Jay.  The Panda’s Thumb. Nova York: W. W. Norton, 1980. 



Explosão Cambriana & Cia? 



Formas rudimentares de Vida? 

Trilobita: rudimentar? 



Fósseis Vivos? 

   

Celacanto. O "Super- herói" da resistência "inteligentista" contra as 

"super-heroínas" da Evolução? 



Formas transicionais? 

Fóssil "ancestral" de tartaruga. Qualquer semelhança não é 

mera coincidência! 



 

Darwin percebeu então que o registro fóssil falseava sua 

teoria. Mas ele conseguiu ganhar tempo e, em uma 

estratégia repetida à exaustão ainda hoje pelos biólogos 

evolucionistas, eximiu de culpa a intocável evolução e 

acusou quem? R: os dados! “Incompleto...”, disse, “...este 

registro fóssil”!  

Darwin sabia da “sinuca de bico” que os 

fósseis colocavam a evolução e escreveu 

em seu livro “A Origem das Espécies”:  

 

“...a quantidade de espécies 

intermediárias deveria ser enorme... o 

registro fóssil deveria estar repleto 

delas... e esta talvez seja  a objeção mais 

grave e mais óbvia ...de minha teoria”.   



Formas transicionais? 

Um dino virando canário? 







Três Milagres? 



Why did bats evolve? 

At the time bats are thought to have been evolving, the flowering plants were in the 

first stages of their massive diversification. By the end of the Cretaceous, the insects 

supported by these plants were abundant, and insectivorous mammals were becoming 

well established4. But so were the predators of small mammals, posing a serious 

threat during daylight hours. For these reasons, it is presumed early species of bat 

were nocturnal, evolving from small, arboreal mammals16. From here they 

literally launched themselves into flight, becoming the 

highly successful aerial hunters we see today. 

http://www.nhc.ed.ac.uk/index.php?page=493.169.177 

 

Relatando “o milagre” ! 
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"Como racionalista de carteirinha e cientista militante, tenho 

dificuldade em entender como pode um indivíduo pensante 

desprezar evidências empíricas gritantes e concretas contrárias 

a sua imaginação para adotar um pensamento anti-científico, 

com base apenas em suposições delirantes naturalistas, 

obscuras, que alegam ter respaldo em fatos, mas são boatos, e 

mesmo sendo homens pensantes, inteligentes e cultos, 

"guardiões do saber", conseguirem encarar seus alunos, e em 

alto e bom som dar “aquela aula” sobre a evolução de répteis em 

pássaros.           Marcos N. Eberlin Fomos Planejados Dez 2011 



Os códigos “secretos” da Vida? 



Os códigos “secretos” da Vida? 
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Os códigos “secretos” da Vida? 



Os códigos 
“secretos” 
da Vida? 



“Overlapping” e “Splicing”Genético: “vários 

poemas em um só”  

Processo de extrema inteligência, elegância química, otimização e precisão! Três proteínas 
funcionais produzidas a partir de um mesmo gene por um jogo absurdamente inteligente 

feito com o código genético! 



 
“Se se pudesse demonstrar a existência de algum órgão 
complexo que não pudesse de maneira alguma ser 
formado através de modificações ligeiras, sucessivas e 
numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada”.  
Darwin em “Origem das Espécies”, p. 161. 

Teoria arruinada?  

2 x 1 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 



“Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na 
estrutura de um olho me dava calafrios; mas eu 
superei isto. Mas agora…a contemplação das 
penas de um pavão me faz sentir doente (makes me 

seek)”  The Life and Letters of Charles Darwin Vol.2 p.296. 

As Penas do Pavão 



Como o pavão consegue suas cores irradiantes?  

Incrível, as penas do pavão não possuem pigmentos- são produzidas 
por um arranjo meticuloso de pequenas penugens formando uma 
grade complexa de difração de luz. A definição destas micro penugens é 
da ordem de 100.000 pontos por polegada, espaçamento este próximo 
ao do comprimento de onda da luz, produzindo assim seu efeito 
inacreditável de cores. 
        O design da calda do pavão requer conhecimento (inteligência) de 
princípios sofisticados de matemática, óptica e física e da natureza 
ondulatória da luz!  A confecção das penas e penugens ocorre em 
escala nanométrica com formas geométricas matematicamente 
complexas! A cor azul-esverdeada irradiante do “olho” da pena não é 
vista se olharmos por detrás da pena. Ou seja, a cor é uma “ilusão 
magnífica de ótica”, só existindo no olho do observador, e não na pena! 

Coloration strategies in peacock feathers 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2003, 100, 12576 

  



Os  3 elementos da Vida (e do Universo): 

 

1. Matéria  

2. Energia 

E = mc2   mas informação é imaterial (abstrata), aperiódica (mas funcional) 

e não pode emanar de forças naturais. A conclusão lógica, racional e 

científica aqui parece ser clara: Vida é constituída de matéria e energia, 

mas foi planejada por uma mente inteligente e consciente!  

 

3. Informação 



Vida é coisa de amador? Formas simples de Vida? 

Vida é coisa de Profissional ! 



1995  Teoria do Design Inteligente 

(TDI) 
Defendida por uma comunidade de pesquisadores 

academicamente qualificados (MDI), que ousa desafiar a “regra 

magna” e “o paradigma” e propõe uma re-interpretação dos 

dados científicos a favor do design real e inteligente! 

- Michael Denton 

- Michael Behe 

- Stephen C. Meyer 

- David Berlinski 

- William Dembski 

- Paul A. Nelson 

- Dean H. Kenyon 

-Jed Macosko 

- Luther D. Sunderland 

-Scott Minnich 

- John D. Morris 

- Steven A. Austin 

-Lee Spetner 

- Lane P. Lester 

- Werner Gitt 

- Don Batten 

- Michael A. Cremo  

- Richard L. Thompson 

-Dr. Henry F. Schaefer III 

-- John Sanford 

- Roger Oakland 

- Wendell R. Bird 

-Larry McLean 

--Jerry Fodor  

-Massimo Piattelli-Palmarini 

-E muitos outros...... 

Enézio Almeida 



Mente Inteligente!  
Única causa conhecida, necessária e suficiente do Universo e da Vida! 





A obra tem assinatura! 
Língua Universal da …Inteligência, Beleza, Elegância, 

Simetria, Genialidade, Charme, Diversidade, … 
Perfeição… 
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