
 

 
 
 

 

As ciências naturais lançam questões que exigem constantemente uma avaliação; infelizmente, 

essas questões muitas vezes estão além da capacidade do método científico de respondê-las. As 

ciências levantam questionamentos de enorme interesse e importância que, por sua própria 

natureza, muitas vezes ultrapassam a competência da ciência. Uma série de tais questões é 

abordada tradicionalmente como aquilo conhecido como teologia natural. O mundo natural 

poderia ser um sinal, uma promessa, um símbolo ou um vestígio de outro domínio ou reino? 

Será que o mundo tal como o conhecemos poderia ser apenas uma sombra de algo maior? 

Há uma certa resistência em discutir tais questões em setores tanto da comunidade científica 

quanto da comunidade religiosa. Alguns cientistas naturais, por exemplo, temem que tais 

reflexões metafísicas possam minar o caráter específico das ciências naturais. Mesmo sem negar 

a validade de tais questões metafísicas, alguns cientistas as enxergam, contudo, como 

inadequadas, dado o escopo específico e os limites do método científico. O “problema de 

demarcação” permanece tão importante no século XXI quanto era no final do século XIX. Muitos 

cientistas naturais atribuem certas características especificas àqueles que exercem as ciências, 

às suas premissas, métodos e valores, estabelecendo uma fronteira social que distingue as 

ciências de outras atividades intelectuais. De fato, fronteiras devem ser demarcadas e 

respeitadas. Os cientistas, como todos os demais profissionais, são bastante territorialistas e se 

ofendem quando aqueles que não são membros de sua comunidade invadem seu território. A 

teologia natural, conforme sustentam alguns dentre eles, representa uma invasão acadêmica, e 

abriria o caminho para uma espécie de contaminação intelectual.  

Neste ponto, há uma importante consideração a ser feita a respeito da autoridade e da 

competência intelectual, que infelizmente pode facilmente se degenerar na forma de uma 

disputa por território cultural. Embora a manutenção de uma separação absoluta entre as 

ciências e as demais disciplinas de fato continue sendo importante em muitos sentidos, há 

muitos – e me incluo neste rol – que consideram que a ciência se torna muito mais interessante 

quando dialoga com outras disciplinas – inclusive a teologia, a religião e a espiritualidade.  

Contudo, concepções equivocadas em relação à teologia natural não se limitam à comunidade 

científica. Alguns pensadores religiosos também possuem reservas em relação a níveis mais 

elevados de diálogo com as ciências naturais. Será que uma maior compreensão científica 

poderia minar crenças religiosas fundamentais? Será que poderia surgir uma versão religiosa 

mais capaz de comportar a ciência, distanciando-se de suas versões mais tradicionais? Essa foi 

uma possibilidade sutilmente levantada pelo psicólogo Paul Bloom num artigo recente, no qual 

ele sugeria que uma compreensão científica cada vez maior inevitavelmente conduziria à erosão 

de crenças religiosas tradicionais e, assim, à secularização gradual da perspectiva religiosa. 

“Visões científicas se espalhariam pelas comunidades religiosas. Crenças sobrenaturais  



 

 
 
 

 

gradualmente desapareceriam, ao passo em que a versão teologicamente correta de uma 

religião se tornaria gradualmente consoante à visão de mundo secular” . 

Bloom pode ter razão em certo sentido. Conforme veremos no próximo capítulo, no final do 

século XVII, a teologia natural inglesa distanciou-se de uma abordagem de “sinais e maravilhas” 

das gerações anteriores, e passou a enfocar a racionalidade e a ordem do mundo natural. Tal 

teologia natural possui pouco em comum com uma visão de Deus como um poder ativo e 

transformador, encontrada, por exemplo, no pentecostalismo moderno. Será que isso 

representaria o tipo de acomodação científica à qual Bloom se referia? Por mais compreensível 

que isso fosse ao contexto cultural da revolução científica inglesa, tal ocorrência implicou 

inevitavelmente no distanciamento da noção de um Deus que é experienciado como atuante na 

história, em direção a um Deus cuja atuação no passado poderia ser discernida nas estruturas 

da natureza.  

A obra Darwinismo e o Divino busca explorar o impacto do darwinismo na teologia natural em 

um sentindo amplo, seja ela descrita (pois sua miríade de interpretações é tão grande que não 

se presta a uma definição) em termos de “provas” da existência de Deus a partir do mundo 

natural, ou da exploração dos níveis de consonância intelectual entre a visão cristã da realidade 

e o que de fato se observa na natureza. O termo “teologia natural” é aberto a múltiplas 

interpretações, e não designa uma única narrativa ou programa. Embora o termo seja 

normalmente interpretado como “prova da existência de Deus a partir da natureza” essa é 

apenas uma forma de conceituá-lo. Contudo, um alto grau de “familiaridade” pode ser 

discernido entre essas diversas abordagens, principalmente em sua interação com o mundo 

natural na expectativa de que ele poderia, de alguma forma, e até certo ponto, revelar alguma 

coisa acerca da natureza divina. A teologia natural refere-se à maximização da tração intelectual 

entre a visão cristã da realidade e a observação do mundo natural. 

Este trabalho busca explorar o impacto do pensamento evolutivo na teologia natural cristã, 

refletindo, em parte, a importância histórica dessa questão, e em parte a necessidade de avaliar 

os conceitos concorrentes de teologia natural à luz de sua capacidade de comportar tal 

pensamento. Em outras obras, desenvolvi e defendi um conceito de teologia natural 

considerada não como uma tentativa de provar a existência ou o caráter de Deus a partir da 

natureza, mas como uma forma trinitária de enxergar a natureza. Por essa abordagem, a 

teologia natural seria a compreensão do mundo natural que surge quando o vemos por meio 

das lentes interpretativas da fé cristã, permitindo que sua rica ontologia trinitária esclareça 

tanto o status do mundo natural, quanto à tentativa humana de extrair sentido do mesmo. Essa, 

contudo, é apenas uma de muitas abordagens. Avaliar sua capacidade de fornecer mapas 

teológicos no panorama evolutivo é potencialmente um indicativo importante de sua utilidade. 



 

 
 
A primeira parte deste trabalho busca trazer algum esclarecimento em relação aos múltiplos 

sentidos tanto do termo “darwinismo” quanto de “teologia natural”, observando como 

questões relativas à definição são fundamentais para qualquer juízo acerca de seu 

relacionamento. Enfatiza-se, especialmente, o relacionamento problemático, e muitas vezes 

ignorado, entre o darwinismo, considerado como uma teoria científica provisória, e o 

darwinismo como uma teoria universal – o que alguns chamariam de uma visão de mundo ou 

metanarrativa.  

A segunda parte do estudo lida com uma espécie de abordagem à teologia natural que surgiu 

na Inglaterra ao longo do século XVII, e que permaneceu importante de um ponto de vista 

cultural e religioso até o final do século XIX. A análise histórica apresentada nesta parte do 

trabalho não pode ser vista como um desvio desnecessário de seu verdadeiro tema. Os debates 

atuais acerca do impacto da evolução sobre o pensamento evolutivo assumem invariavelmente 

premissas históricas, valem-se implicitamente de uma análise histórica, e exercem juízos 

teológicos que foram moldados por memórias do passado. As discussões atuais acerca desses 

temas refletem, muitas vezes, as sombras de debates anteriores, os quais, por sua vez, nem 

sempre são relatados ou avaliados de forma precisa.  

Parte substancial do estudo consiste numa releitura crítica da tradição da teologia natural que 

se desenvolveu na Inglaterra ao longo dos séculos XVII e XVIII, e numa revisão do seu papel na 

formatação das dimensões teológicas da discussão pública da teoria darwiniana da seleção 

natural. A análise é inaugurada com um estudo dos tipos de teologia natural que surgiram na 

Inglaterra durante a “era Augusta” (1690–1745). Em seguida, procedo a uma reavaliação da 

abordagem de William Paley, especialmente em sua obra clássica Natural Theology [Teologia 

Natural] (1802), e a recepção e a revisão dessa abordagem na Inglaterra até o momento da 

publicação de A Origem das Espécies de Darwin (1859). Esses capítulos, baseados numa leitura 

crítica e detida de fontes primárias, destacam a necessidade de se reavaliar alguns dos juízos 

tradicionais a respeito dos tipos de teologia natural que se desenvolveram na Inglaterra neste 

período, e como as mesmas influenciaram a recepção das teorias de Darwin. 

Preocupei-me, por algum tempo, com o fato de que parecia haver certos vícios de pensamento 

em parte da literatura secundária, especialmente no tocante à obra clássica Teologia Natural 

(1802) de Paley. Portanto, decidi ler as fontes primárias uma vez mais – especialmente as 

principais obras de Wilkins (1614–1672), John Ray (1627–1705), William Derham (1657–1735), 

William Paley (1743–1805) e William Whewell (1794–1866) – em ordem cronológica, tendo o 

cuidado de contextualizá-las no plano de fundo da cultura intelectual de sua época. Por motivos 

óbvios, a mesma abordagem foi posteriormente adotada para as obras de Darwin e de autores 

a ele associados, especialmente Thomas H. Huxley (1825–95). Somente realizei essa leitura mais 

detida de Darwin e de seu círculo após finalizar a leitura e a avaliação das obras de teologia 

natural inglesas até 1837, de forma que pudesse ler Darwin à luz das redes conceituais lançadas 

sobre a interpretação da natureza por esses diversos estilos de teologia natural, em vez de lançar 



 

 
 
avaliações e opiniões mais modernas à sua época. Após essa releitura crítica, ficou claro que 

alguns dos juízos tradicionais referentes ao darwinismo e à teologia natural – incluindo muitas 

que eu adotara há não muito tempo – eram insustentáveis com base nas evidências. 

A conclusão mais óbvia, e talvez a mais importante, é que não se pode afirmar que a teoria de 

Darwin causou um “abandono da teologia natural” . Esse empreendimento poderia ter sido até 

refinado e redirecionado, mas de forma alguma havia sido abandonado, nem na Inglaterra, 

tampouco em outros lugares. Ademais, não se pode afirmar que as obras de Darwin, vistas neste 

contexto, “aboliram” a ideia de teleologia. As obras de Darwin acerca da evolução não apenas 

são marcadas por afirmações teleológicas implícitas e explícitas; fica claro que sua abordagem 

não requer a abolição da teleologia, mas sim sua reforma e reformulação – uma “teleologia mais 

abrangente” da qual falava corretamente Huxley. 

 


