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ARGUMENTOS A FAVOR DO CRIACIONISMO CIENTÍFICO NA ESCOLAS 
  

1. O argumento criacionista é coerente com o que se observa nos fósseis 
encontrados na coluna geológica e diz que a criação deu origem a tipos básicos 
(“espécies”) de seres vivos e que eles se desenvolveram de forma mais ou menos 
limitada (diversificação de baixo nível ou “microevolução”). Os criacionistas não 
creem, portanto, que todos os seres vivos descendem de um mesmo ancestral 
unicelular comum, pois é algo que, por experimentação e observação, não é 
possível ser demonstrado. 

 
2. O criacionismo apresenta três evidências básicas da existência de um Criador: (1) 

o ajuste fino do Universo, (2) a existência de estruturas irredutivelmente 
complexas nos seres vivos, que tinham de funcionar perfeitamente desde que 
foram criadas, ou não chegariam aos nossos dias, e (3) a informação complexa 
especificada existente no material genético, que só a inteligência obviamente 
pode originar. 
 

3. O modelo da evolução apresenta lacunas e deve ser confrontado com outras 
formas de pensar. Por exemplo, o evolucionismo não consegue explicar a origem 
da vida por processos naturais a partir de matéria não viva. Também não 
consegue explicar a origem da informação genética de sistemas irredutivelmente 
complexos e nem o aumento de complexidade que teria acontecido nos 
organismos durante o processo evolutivo, ou seja, não consegue explicar a origem 
de novos órgãos, sistemas de órgãos e novos planos corporais que surgem sem 
formas ancestrais bem definidas. 
 

4. O criacionismo, embora tenha implicações religiosas, pode ter suas premissas 
discutidas no contexto científico e ser considerado em sala de aula. Atualmente, 
há muitos cientistas criacionistas que fazem excelente ciência e apresentam 
argumentação lógica e importante para ser transmitida. Mais do que em outra 
época, trata-se de um fenômeno acadêmico internacional, com muitos 
defensores, inclusive em países cientificamente avançados como os Estados 
Unidos. Por isso, o criacionismo científico merece ser conhecido pelos alunos. 
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