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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Ciên cia e Espiritualidade

Jean-Mi chel Mal da mé

IRIS-2008-2009

1 Adão era um homo sa pi ens?

A ques tão: “Adão era um homo sa pi ens?” me foi

pro pos ta. Se a re to mo, não se tra ta de um elo de pro vo -
ca ção. Ela cru za dois re gis tros de vo ca bu lá rio e, por con -
se guin te, dois do mí ni os do sa ber que man têm re la ções
com ple xas no qua dro do “diá lo go ciên cia e fé”. Em pri -
me i ro lu gar, a pa la vra he bra i ca Adam se re fe re à Bí blia,
en quan to a ex pres são la ti na homo sa pi ens diz res pe i to à
ciên cia. Além dis so, a ques tão é co lo ca da no pas sa do, e o 
em pre go des te tem po re me te à apa ri ção da hu ma ni da de
so bre a ter ra; ela con vi da a pôr face a face a vi são ci en tí fi -

ca que cons ta ta a emer gên cia pro gres si va da hu ma ni da -
de no pro ces so da evo lu ção, de uma par te e, de ou tra,
uma con cep ção da cri a ção com pre en di da como uma ní -
ti da se pa ra ção en tre as espécies.

Esta con fron ta ção não diz res pe i to so men te aos
im por tan tes mo vi men tos nos Esta dos Uni dos e no Islã,
do cri a ci o nis mo ou fun da men ta lis mo, mas à dou tri na
da Igre ja Ca tó li ca e, em par ti cu lar, o que diz o ca te cis mo 
so bre o pe ca do ori gi nal. Eu ouso ex por a ques tão para
con vi dar a re vi si tar a dou tri na, de i xan do de impô-la
como ver da de i ra por es ti pu la ção dog má ti ca. Eu pen so
pres tar ser vi ço, abor dan do este as sun to de ma ne i ra
fron tal e sem ro de i os. A ques tão não é cir cuns tan ci al;
com base no tema da ori gem da hu ma ni da de, tra ta-se
de sua iden ti da de.



Para con du zir esta re fle xão, co me ça rei por exa mi -
nar o sen ti do dos ter mos bí bli cos (em he bra i co e em la -
tim), para ver sua re la ção com a ques tão das ori gens da
humanidade.

2 O que sig ni fi ca homo sa pi ens?

A ex pres são homo sa pi ens des ta ca uma lin gua -
gem ci en tí fi ca. Ela é cons tru í da se gun do o mo de lo clás si -
co da de fi ni ção dos se res vi vos des de Aris tó te les e for mu -
la da por Li neu no sé cu lo XVIII. Ela clas si fi ca os se res vi vos 
se gun do uma ar bo res cên cia ló gi ca, cujo cer ne é pôr em
re la ção o gê ne ro e de po is a di fe ren ça es pe cí fi ca. Esta é
re to ma da numa pers pec ti va mais am pla, que si tua o gê -
ne ro em ou tra ar bo res cên cia ló gi ca: a ra mi fi ca ção, a fa -
mí lia... e, a se guir, a va ri e da de, a raça. Esta vi são ló gi ca,
que era es tá ti ca para Aris tó te les e Li neu, mu dou com a
te o ria da evo lu ção, a qual cons trói a ar bo res cên cia ló gi ca 
se gun do uma his tó ria e pro põe a ques tão de sua ori gem,
que é vis ta ago ra como uma emer gên cia.

2.1 A te o ria da evo lu ção

A vi são atu al da vida é do mi na da por uma te o ria
ci en tí fi ca que é ex pres sa ha bi tu al men te como “te o ria da

evo lu ção”. Ela dá uma vi são que uni fi ca os di ver sos do -
mí ni os das ciên ci as da vida: a ge né ti ca, a bi o lo gia ce lu lar, 
a pa le on to lo gia e a fi si o lo gia. Ela ex pli ca a uni da de e a
di ver si da de dos se res vi vos como um todo co e ren te ex -
pli ca do pe las leis da bi o lo gia. Uma apre sen ta ção em
arborescência delineia a história da formação dos entes
vivos.

Se gun do esta te o ria, o ser hu ma no é si tu a do nes ta
pers pec ti va de con jun to. A apa ri ção da hu ma ni da de se
ins cre ve no mo vi men to de con jun to. Ela não é uma ex ce -
ção, e a for ti o ri não cons ti tui uma vi o lên cia con tra as leis
da na tu re za; ela se ins cre ve na di nâ mi ca de aper fe i ço a -
men to que co me ça com for mas ele men ta res, com ple xi fi -
can do-se pouco a pouco. Convém falar de emergência
humana.

2.2 Homo sa pi ens

De po is de Aris tó te les, há uns 2500 anos, e prin ci -
pal men te após Li neu no sé cu lo XVIII, os ci en tis tas têm o
cu i da do de clas si fi car os vi ven tes se gun do uma no men -
cla tu ra es tri ta. Eles obe de cem a uma re gra pre ci sa que
vale para to das as de fi ni ções: uma de fi ni ção su põe a jun -
ção de dois ter mos: o pri me i ro é ge ral (ou ge né ri co, em
ciênci as), o se gun do é par ti cu lar (ou es pe cí fi co, em ciências).
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Assim, de fi ne-se um gato, di zen do ini ci al men te que ele é
um fe li no (o que o apro xi ma de um gran de nú me ro de
ou tras es pé ci es, como o ti gre e o lin ce); es pe ci fi ca-se, a
se guir, que ele é di gi tí gra do (com unhas re trá te is) e que é
um ani mal do més ti co. A tra di ção ci en tí fi ca pro põe que a
de fi ni ção ci en tí fi ca seja dada por um nome la ti no.

A ex pres são homo sa pi ens obe de ce a es tas exi -
gên ci as. Homo de sig na o que é co mum a di ver sas es pé -
ci es e sa pi ens diz o pró prio de uma só es pé cie. Vê-se, en -
tão, que o ter mo homo não pode ser tra du zi do por
ho mem sem co me ter um con tras sen so. Com efe i to, o ter -
mo “ho mem” no sen ti do co mum do ter mo se re fe re so -
men te à es pé cie hu ma na; en quan to, no qua dro da ciên -
cia, o ter mo homo se re fe re a vá ri as es pé ci es que têm
como tra ço ca rac te rís ti co o an dar ere to; sen do este sig no

li ga do a vá ri os ou tros: a li be ra ção da mão, a pri ma zia
dada à face ou o de sen vol vi men to do crâ nio. Acres cen tar 
o ter mo sa pi ens é, en tão, pre ci sar o que é es pe cí fi co da
hu ma ni da de: a pa la vra, o pen sa men to, o ra ci o cí nio que
ca rac te ri za o que se cha ma em la tim um sá bio [ou sa be -
dor] (sa pi ens). Nos li vros de ciên ci as se diz igual men te
“ho mem mo der no” – não se diz mais o que é es pe cí fi co

do ser hu ma no, mas seu lu gar na ár vo re evo lu ti va, no ter -
mo da his tó ria da vida1.

A pers pec ti va da evo lu ção é fun da da na exi gên -
cia ex pres sa por um adá gio aris to té li co: na tu ra non fa cit
sal tus, a na tu re za não dá sal tos. Não há rup tu ra en tre as
eta pas da his tó ria da emer gên cia da hu ma ni da de. Por
essa ra zão, o ter mo es pé cie mu dou de sen ti do; fala-se
depo pu la ção para de sig nar um con jun to de vi ven tes
re u ni dos por cri té ri os bi o ló gi cos, cujo pri me i ro cri té rio é 
a in ter fe cun di da de.

2.3 A emer gên cia do ho mem

O co nhe ci men to ci en ti fi co se ba se ia em ele men tos 
di ver sos. Um pon to es sen ci al é a des co ber ta dos fós se is.
Ora, nes te pon to, a si tu a ção é pa ra do xal. Há ao mes mo
tem po mu i tos e pou cos fós se is. Há pou cos fós se is, no
sen ti do de que não se pode tra çar de ma ne i ra con tí nua
uma his tó ria da evo lu ção que co me çou com os pri ma tas
há uns ses sen ta mi lhões de anos. Há mu i tos fós se is, no
sen ti do de que se en con tra ram abun dan tes fós se is (per to
de 50.000) numa re gião da Áfri ca, o que per mi te pen sar
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que a hu ma ni da de nas ceu num único lar, o vale do Omo, 
e que ela se dispersou a seguir sobre a face da terra.

Pode-se, pois, di zer que há al guns mi lhões de
anos, teve lu gar uma bi fur ca ção com uma ra mi fi ca ção
que deu nas ci men to aos sí mi os. Si tu am-se, en tão, po pu -
la ções sob o vo cá bu lo pi te co [ou pi te cus], pró xi mo do
an ces tral co mum en tre os hu ma nos e os sí mi os2. Pode-se 
qua li fi cá-los como pré-hu ma nos. Eles for mam uma fa mí -
lia mu i to vas ta, com for mas di ver si fi ca das. Fala-se de
aus tra lo pi te co e de po is de ar di pi te co. Este úl ti mo é um
ente bí pe de e tre pa dor. Foi des ta ca do com a des co ber ta
do crâ nio de To maï, de uns sete mi lhões de anos, e é
aproximado da descoberta de fêmures de Aurorina, de
seis milhões de anos.

A ques tão per ma ne ce aber ta: qual é o an ces tral do 

gê ne ro hu ma no? A his tó ria de Lucy é mu i to sig ni fi ca ti va.
Em 1974, en con trou-se uma par te im por tan te do es que -
le to (52 os sos so bre 206) que per mi tem no tar seu bi pe -
dis mo (com um ca mi nhar di fe ren te do nos so). No mo -
men to de sua des co ber ta, ela foi con si de ra da uma
an ces tral da hu ma ni da de; ago ra ela é si tu a da num ramo
di ver gen te... Isso é ex pres si vo da di fi cul da de fun da men -

tal de se tra çar a emer gên cia hu ma na. A ciên cia é ciosa
em dar conta da realidade; mas sua visão muda segundo
as descobertas.

O gê ne ro homo é vin cu la do a uns dois ou três mi -
lhões de anos, pe río do para o qual não se tem do cu men -
ta ção fora da ba cia do Omo. A ex pli ca ção que é dada em 
fun ção da te o ria da evo lu ção é vin cu la da à mu dan ça cli -
má ti ca que obri ga as po pu la ções a se adap ta rem e, em
par ti cu lar, a de i xa rem as ár vo res pela sa va na e, por isso,
de sen vol ver ou tra ma ne i ra de vi ver e a pri vi le gi ar qua li -
da des no vas para sua es ta tu ra (po si ção ere ta) e prin ci pal -
men te o de sen vol vi men to do cé re bro, que é o cri té rio re -
ti do para de ter mi nar o gê ne ro homo.

A ques tão é aque la que nos veio da uni da de des -
sas po pu la ções cha ma das ho mi ní de os – um modo de

não se pro nun ci ar so bre sua na tu re za. Com efe i to, en -
con tra ram-se di ver sas fa mí li as di tas homo ru dol fen sis,
homo ha bi lis... Vê-se apa re cer tam bém homo er gas ter,
homo erec tus...

Des ta co ime di a ta men te que nes tas de sig na ções
há uma di fi cul da de: al gu mas são to ma das com base em
uma si tu a ção sin gu lar, um fós sil no me a do de ma ne i ra
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fanta sis ta, se gun do o mo men to ou o lu gar... Há tam bém 
um nome que re al ça a cons ti tu i ção fí si ca do in di ví duo...
Há ain da uma de ter mi na ção se gun do suas ap ti dões...
Di zer homo erec tus, homo ha bi lis... é as su mir de ter mi -
na ções que não se re fe rem ao mes mo cam po se mân ti co
e atri bu em-se, en tão, a cri té ri os di ver sos para jul gar e
clas si fi car.

É se gu ro que a di ver si fi ca ção tem lu gar se gun do
cri té ri os que cor res pon dem a to das as ou tras es pé ci es
de vi ven tes: num iso la men to, as pres sões obri gam a
uma adap ta ção que se ins cre ve no qua dro da te o ria da
evo lu ção e que toma em con ta a ge né ti ca se gun do um
prin cí pio de se le ção, pelo qual o mais apto trans mi te à
sua des cen dên cia os ge nes que fa vo re cem sua so bre vi -
vên cia em con di ções no vas e de cer ta ma ne i ra pro duz

uma es pe ci a li za ção.
Se o re su mo pre ce den te dá a im pres são de cair em 

in cer te zas, não é pre ci so en ten dê-lo como uma de ne ga -
ção do va lor das des co ber tas. Elas não con tra ri am em
nada a te o ria da evo lu ção: com efe i to, elas se ins cre vem
nos seus mé to dos, prin cí pi os e re gras ci en tí fi cas. É pre ci -
so lem brar-se que uma te o ria não é um dis cur so aca ba -
do, mas an tes um pro gra ma de pes qui sa sem pre aber to e
aco lhe dor para a no vi da de. Di zer que não se sabe não é
ne gar o va lor da pró pria pes qui sa, mas ter o cu i da do de

levá-la mais adi an te. Re co nhe cer que ain da não se sabe
tra çar mi nu ci o sa men te a ár vo re que vai dos pri ma tas ao
homo sa pi ens não retira nada ao valor da visão atual.
Suas linhas gerais se impõem.

O que é o ho mem?

Esta ex po si ção rá pi da e su má ria – de ma si a do rá -
pi da e de ma si a do su má ria, sem dú vi da – mos tra que a
bus ca da ori gem da hu ma ni da de é re a li za da num cír cu lo
her me nêu ti co. Com efe i to, os cri té ri os que per mi tem de -
ter mi nar uma po pu la ção não são im pos tos pela ob ser va -
ção; eles são es co lhi dos em fun ção de certa compreensão 
que o ser humano tem de sua identidade.

Assim, es co lher a po si ção ere ta é as su mir um cri té -
rio fí si co que está li ga do à es tru tu ra ge ral das ap ti dões hu -
ma nas: li be ra ção das mãos, va lo ri za ção da face e dos
sen ti dos e de sen vol vi men to do cé re bro. Pode-se to mar
como cri té rio a exis tên cia do uten sí lio (ou fer ra men ta).
De fato, o uten sí lio mar ca uma re la ção da po pu la ção
com suas ati vi da des, nas qua is in ter vém a pre vi são (guar -
da-se o uten sí lio para uso pos te ri or), sen do, pois, uma
ati vi da de de pen sa men to e de re fle xão. A de ter mi na ção
da na tu re za do uten sí lio for ne ce cri té ri os cul tu ra is que di -
fe ren ci am po pu la ções. Pode-se to mar por cri té rio a or ga -
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ni zação so ci al e ver na co mu ni ca ção en tre os in di ví du os
e a es pe ci a li za ção de suas fun ções um tra ço es pe cí fi co
que está li ga do à lin gua gem. Pode-se tam bém to mar
como cri té rio a re la ção com o in vi sí vel, como, por
exem plo, as se pul tu ras que hon ram os de fun tos e se ins -
cre vem, as sim, numa te má ti ca que se pode qua li fi car de
re li gi o sa, o que é es co lher como cri té rio uma di men são
de trans cen dên cia...

A es co lha do cri té rio não é im pos ta pela ciên cia.
Ela vem de cer ta com pre en são de si pelo ser hu ma no.
Vê-se, pois, que a no ção de ciên cia é aqui es pe cí fi ca: o
ser hu ma no fala de si e as sim a ob je ti vi da de não é a do fí -
si co, do quí mi co, nem mes mo do bió lo go. Di zer homo sa -
pi ens é dar-se con ta das ob ser va ções e ao mes mo tem po
ex pres sar uma con vic ção so bre a iden ti da de hu ma na.

Por essa ra zão, a ques tão que nos ocu pa não é vã:
há uma in te ra ção ne ces sá ria en tre a vi são que se tem da
na tu re za hu ma na e a apre ci a ção dos re sul ta dos das ob -
ser va ções ci en tí fi cas.

Como a ciên cia nas ceu no qua dro da cul tu ra eu ro -
pe ia, há des de sem pre uma con fron ta ção en tre os tex tos
fun da do res da cul tu ra eu ro pe ia e a ciên cia em ma té ria de 
an tro po lo gia. O ter mo homo sa pi ens se re fe re a toda a
hu ma ni da de, di zen do o que lhe é es pe cí fi co; en con tra o

ter mo Adam no modo como ele é em pre ga do no pri me i -
ro re la to do Gê ne sis.

3  O que sig ni fi ca o ter mo Adam?

O ter mo he breu Adam fi gu ra nas pri me i ras pá gi -
nas da Bí blia. No li vro do Gê ne sis3, o le i tor en con tra dois
tex tos bas tan te di fe ren tes que re la tam a cri a ção da hu -
ma ni da de, mas cuja su ces são deve ser tomada em conta.

3.1 Pri me i ro re la to: Gê ne sis 1, 6-2, 4a

Uma le i tu ra ime di a ta das pri me i ras pá gi nas da Bí -
blia mos tra que o pri me i ro tex to é uma es pé cie de po e ma 
rit ma do que põe em or dem al guns ele men tos numa se -
quên cia ló gi ca de pro du ção: o tem po e o es pa ço, de po is
o céu e a ter ra, a se guir os con ti nen tes e o mar, de po is as
plan tas, em se gui da os ani ma is e en fim, como co ro a ção,
a hu ma ni da de. Esta é de sig na da pela pa la vra he bra i ca
Adam. O que significa este termo?

Adam é um nome mas cu li no. O fe mi ni no de
Adam é Ada mah¸ que sig ni fi ca a ter ra. Di zer Adam é,
pois, evo car um ente em par ce ria com a ter ra, o que per -
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mi te pen sar em di ver sos as pec tos da vida hu ma na: Adam 
foi mo de la do com ter ra, como o re fe re o se gun do tex to
(Gn 2). O es tu do eti mo ló gi co mos tra tam bém que Adam e
Ada mah têm uma raiz co mum com a pa la vra que de sig na 
a cor ver me lha: o mar rom-aver me lha do da ter ra fér til no
Ori en te e do san gue, que é a vida. De ver-se-ia, pois, tra -
du zir Adam por “o ter res tre”, ha bi tan te da ter ra, ou por
“o ter ro so”, quer di zer, fe i to do mes mo es to fo que a ter ra
fe cun da – Chou ra qui cri ou um ne o lo gis mo para tra du zir
Adam; di zen do “o gle bo so” (de gle ba).

O pri me i ro ca pí tu lo do Gê ne sis tam bém in tro duz
ou tra co i sa; ele cor ri ge uma ima gem pre sen te no ca pí tu lo
se guin te, que apre sen ta o cri a dor como um ole i ro mo de -
lan do a ar gi la. Ele em pre ga o ver bo bara, que sig ni fi ca a
cri a ção me di a da pela pa la vra, já que le mos: “Deus cri ou o

Adão [Adam] à sua ima gem” (Gn 1, 27), para ex pli car a
fra se pre ce den te onde le mos: “Deus diz: ‘Fa ça mos o Adão
[Adam] à nos sa ima gem e se me lhan ça’” (Gn 1, 26).

Como tra du zir o ter mo he bra i co Adam? O ter mo é 
em pre ga do no sin gu lar. Te mos aí um modo ha bi tu al de
fa lar que vale tan to em he bra i co como em fran cês [ou
por tu guês]. Para de sig nar uma es pé cie de se res vi vos se
em pre ga uma pa la vra no sin gu lar; diz-se, por exem plo, o
cão, o gato, a le bre... para men ci o nar o que é pró prio e

uma ca rac te rís ti ca co mum de to dos os cães, to dos os ga -
tos, to das as le bres... Da mes ma for ma, na lin gua gem
co mum, em pre ga-se a pa la vra ho mem em re fe rên cia a
to dos os ho mens. O ter mo de sig na o que é es sen ci al para
a de fi ni ção de toda uma clas se dos vi ven tes que per ten -
cem a uma es pé cie. O ter mo sin gu lar tem, pois, um sen ti -
do glo bal e re ca pi tu la dor: ele en glo ba to dos os mem bros
da clas se, da raça, da na ção. e aqui, da hu ma ni da de. Isso 
é con fir ma do pelo tex to bí bli co que diz: “Deus cri ou o
Adam à sua ima gem, ho mem e mu lher ele os cri ou” (li te -
ral men te está em he bra i co “ma cho e fê mea”). O en ca -
de a men to do sin gu lar ao plu ral mos tra bem que a pa la -
vra Adam se re fe re a toda a hu ma ni da de.

Por es sas ra zões, pode-se tra du zir Adam por Ho -
mem, mas é pre ci so pres tar aten ção: em fran cês [ou por -

tu guês] a pa la vra “ho mem” é equí vo ca: ela de sig na o
ente hu ma no e, nes te caso, con vém usar uma ma i ús cu la;
ela tam bém de sig na o ma cho em re la ção à fê mea. Tal é a 
tra du ção ha bi tu al que per ma ne ce equí vo ca num tex to
lido em voz alta; na nova tra du ção da Bí blia, de Se gond,
o ter mo é re pro du zi do por um plu ral e se lê: “Fa ça mos os
hu ma nos...”, e mais adi an te: “Deus cri ou os hu ma nos à
sua ima gem, ele os cri ou à ima gem de Deus; ho mem e
mu lher ele os cri ou”. É mais sim ples e mais cla ro di zer
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“humanidade”. O termo expressa a especificidade e a
dimensão coletiva.

Vê-se, por tan to, a ina de qua ção em em pre gar a
pa la vra Adam [Adão] como nome pró prio de um in di ví -
duo no pas sa do, como se se tra tas se do pri me i ro ho mem; 
tra ta-se, an tes, da hu ma ni da de no pre sen te. Ela é des cri -
ta no modo como a en ten dia o au tor do pri me i ro ca pí tu lo 
do Gê ne sis. Esta cons ta ta ção traz em si uma aber tu ra, já
que ela con vi da a ver a humanidade tal como ela é
conhecida hoje.

3.2 Se gun do re la to: Gn 2,4b – 3,24

A ques tão é di ver sa no se gun do re la to do Gê ne sis. 
Aí, o ter mo Adam se re fe re a um ente que está si tu a do em 
face da mu lher e se deve, en tão, tra du zir por ho mem no
sen ti do se xu al do ter mo. A pa la vra Adam (ou Adão) é,
as sim, uti li za da no sin gu lar, já que se tra ta de um au tor
in di vi du a li za do no re la to ini ci al da his tó ria. O tex to visa a
ca rac te ri zar três ele men tos es sen ci a is à fé: Em pri me i ro
lu gar, Deus cri ou a hu ma ni da de num pro je to de ali an ça
com Ele. Esta ali an ça – como todo tra ta do ou con tra to –
se ba se ia na me di a ção de uma re gra (um pre ce i to ou
uma lei). A se guir, o mal en trou pela de so be diên cia do
ca sal ori gi nal e dis so re sul tam as di fi cul da des da vida pre -

sen te (so fri men to do par to, di fi cul da de do tra ba lho, más
re la ções do mas cu li no e do fe mi ni no e mor te do lo ro sa).
Enfim, diz que este mal não é ir re vo gá vel, já que há uma
pro mes sa de sal va ção que abre para uma es pe ran ça
mes siâ ni ca. Efe ti va men te, no fi nal do re la to, aque la que
o tex to ha via cha ma do Isha (a mu lher) re ce be o nome de
Eva, mãe dos vi ven tes, e en tão a bên ção do re la to pre ce -
den te se re a li za e se re a li za rá apesar da falta.

Nes te ca pí tu lo, nar ra ti vo à ma ne i ra de um re la to
eti o ló gi co em for ma de mito das ori gens, o ter mo Adam
não de sig na mais a es sên cia do ser hu ma no, mas a fi gu ra
uni ver sal de todo ho mem en ga ja do na di fi cul da de de vi -
ver se gun do as exi gên ci as da mo ral e na fi de li da de à pa -
la vra dada. Adam é tam bém o ma ri do (em he bra i co Ish)
de sua mu lher (Isha) e o pai de sua des cen dên cia. Ele é,

de certo modo, o patriarca da humanidade.
Ora, na Bí blia, um pa tri ar ca é aque le que por sua

ação en vol ve sua li nha gem num de ter mi na do sen ti do.
Por exem plo, a bên ção de Abraão pas sa a toda a sua des -
cen dên cia, en quan to a mal di ção de Cam, fi lho de Noé,
pas sa aos seus des cen den tes, o povo de Canaã.

Tam bém esta si tu a ção de pa tri ar ca con vi da a não
li mi tar o nome Adam ao pri me i ro ho mem. O tex to bí bli co 
não res pon de à ques tão do co me ço da hu ma ni da de; ele
fala da con di ção hu ma na no pre sen te. Isso mos tra a con -
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fu são ge ra da pelo ca te cis mo a pro pó si to do pe ca do ori gi -
nal, que con ti nua avan çan do te ses an ti gas so bre a his to -
ri ci da de do pri me i ro ca sal hu ma no. Para bem en ten der
esta conclusão, é necessário precisar a maneira de ler o
texto bíblico.

3.3 O sen ti do li te ral do tex to bí bli co

Du ran te sé cu los, leu-se este tex to como um re la to
his tó ri co con cre to; os co nhe ci men tos da épo ca, tan to his -
tó ri cos quan to ge o grá fi cos, se ajus ta vam fa cil men te ao
que é dito no re la to. Os pa dres da Igre ja e os dou to res
me di e va is fa la vam, pois, de Adão e Eva como de dois
an ces tra is da hu ma ni da de, tão re a is em sua exis tên cia
quan to Davi e Bet sa bé, ou Sa lo mão e a fi lha do fa raó,
sua es po sa. Com a des co ber ta da imen si dão do mun do
ge o grá fi co, da di ver si da de das po pu la ções hu ma nas e,
so bre tu do, da ge o lo gia e de po is da pa le on to lo gia, tal
qua dro não po dia ser tido por ver da de i ro. A exe ge se se
deu con ta de que os pri me i ros ca pí tu los do Gênesis não
podiam ser lidos como informação sobre os ancestrais
históricos da humanidade atual.

A ques tão foi cla ra men te co lo ca da des de as gran -
des des co ber tas dos sé cu los XVI e XVII, mas mais ra di cal -

men te no de cur so do sé cu lo XIX. O as sun to sus ci tou uma
gra ve cri se na cons ciên cia eu ro pe ia; ele se ma ni fes tou
principal men te no sé cu lo XIX nas uni ver si da des eu ro -
pe i as; ele não per ma ne ceu res tri to ao cír cu lo dos eru di -
tos; ele en trou no vas to públi co e, em par ti cu lar, no mun -
do ca tó li co em fins do sé cu lo XIX e no iní cio do sé cu lo XX. 
O cho que tem sido rude; os ca tó li cos ti ve ram a chan ce de 
se be ne fi ci ar do tra ba lho de gran des in te li gên ci as – como
o Pa dre La gran ge – que in tro du zi ram exi gên ci as in te lec -
tu a is para ler ri go ro sa men te o tex to bí bli co e de ter mi nar
seu sen ti do pri má rio. Eles es tu da ram o sen ti do li te ral e
mos tra ram que ele es ta va aber to para in ter pre ta ções sim -
bó li cas ou ale gó ri cas.

É pre ci so lê-lo pri me i ra men te em sua lín gua ori gi -
nal e não so men te em tra du ções. Essa exi gên cia tem

como co ro lá rio que, para ler in te li gen te men te um tex to,
é pre ci so tam bém ter em con ta o con tex to his tó ri co e
cul tu ral e en tão com pa rá-lo com os tex tos que lhe eram
con tem po râ ne os. É, pois, pre ci so si tu ar o tex to bí bli co
na li te ra tu ra do Ori en te Mé dio – uma imen sa li te ra tu ra
que se des co briu a par tir do sé cu lo XIX. Tal é o mé to do
his tó ri co-crí ti co.

Mais ain da, a de ter mi na ção do sen ti do de um tex -
to su põe que seja pre ci so con si de rar a in ten ção do au tor
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hu ma no4. Quem fala e o que fala? Por que fala? O sen ti -
do li te ral do tex to é, en tão, de ter mi na do por aqui lo que
se cha ma “gê ne ro li te rá rio”; ou seja, um tex to ju rí di co,
um po e ma, um hino li túr gi co, um re la to his tó ri co, uma
men sa gem pro fé ti ca, uma re fle xão de um sá bio... Cada
gê ne ro li te rá rio tem suas ri que zas e seus cons tran gi men -
tos, que são as exigências internas da expressão humana.

Assim, a aná li se ri go ro sa das pri me i ras pá gi nas da
Bí blia mos trou que o pri me i ro tex to do Gê ne sis ti nha sido 
es cri to por sa cer do tes ao modo de hino li túr gi co e que o
se gun do tex to ha via sido es cri to por um sá bio, pro cu ran -
do di zer por um mito a ra zão da be le za da vida e a di fi cul -
da de de vi ver. A pa la vra mito não tem nada pe jo ra ti vo; o
mito ex pri me que, para di zer uma ver da de que ul tra pas -
sa a ob ser va ção su per fi ci al, é pre ci so no me ar a ca u sa do

que é pro pos to, pon do em cena fi gu ras em ble má ti cas.
Estas pre ci sam ser com pre en di das na ação; se fo rem fi xa -
das numa re pre sen ta ção iso la da, elas se tor nam ab sur -
das. De fato, no re la to há con tra di ções: a ge o gra fia é ima -
gi ná ria, a ser pen te fala, a ár vo re do cen tro do jar dim se
des do bra em ár vo re de vida e ár vo re do co nhe ci men to

do bem e do mal... Elas são so bre pos tas quan do se en tra
no mo vi men to do tex to. Este põe em cena dois per so na -
gens que têm um pa pel em ble má ti co. Este fato é co mum
na Bí blia que apre sen ta pa tri ar cas e ma tri ar cas. Não são
in di ví du os iso la dos, mas fi gu ras en glo ba do ras para di zer
que se tra ta de todo ho mem e toda mu lher. Ora, isso não
res pon de às ques tões le van ta das hoje em dia pela pa le -
on to lo gia hu ma na nem pela te o ria da evo lu ção. Vale o
mes mo para o pri me i ro re la to que não pode ser com pre -
en di do como a narração da formação dos elementos
segundo aquilo que comumente se chama o big bang.

Tendo, as sim, li be ra do o pen sa men to do cu i da do 
de fa zer con cor dar os re sul ta dos da ciên cia com o tex to
bí bli co, re sul ta ha ver uma re la ção en tre os ele men tos.
Com efe i to, os re sul ta dos da ciên cia con vi dam a ver me -

lhor qual é a his tó ria da ori gem da hu ma ni da de e en tão
dar um novo sen ti do a afir ma ções an ti gas. É, pois, ne -
ces sá rio ver ago ra qual tem sido a in ter pre ta ção dos tex -
tos bí bli cos no pla no an tro po ló gi co, an tes de ver como
es sas in ter pre ta ções le vam a abrir no vas pers pec ti vas
em an tro po lo gia.
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4 A gran de za do ho mem: um ser cri a do à ima gem 
de Deus

A vi são cris tã do ho mem está en ra i za da no Gê ne -
sis (na Gê ne se). Encon tra mos aí dois re la tos. O tex to sa -
cer do tal re fe re a cri a ção tal qual ela se de sen ro la se gun do 
a in ten ção de Deus. O se gun do re la to, de es ti lo sa pi en -
ci al, re fe re a con di ção hu ma na numa his tó ria mar ca da
pelo in for tú nio. Esses tex tos não são in tem po ra is. Eles
são so li dá ri os da his tó ria do povo ele i to, mas seu lu gar no 
iní cio da Bí blia lhes dá uma di men são me ta fí si ca. Ela é
ex pres sa num ver sí cu lo do pri me i ro ca pí tu lo do Gê ne sis.
O tex to he bra i co diz que Deus cri ou Adam (a hu ma ni da -
de) “à sua ima gem, como sua se me lhan ça”. O que sig ni -
fi ca esta ex pres são? Como tem sido in ter pre ta da?

4.1 Ser o re pre sen tan te de Deus

Todo mun do está de acor do em re co nhe cer que o
ter mo he bra i co tra du zi do por ima gem (tse lem) deve ser
en ten di do no sen ti do con cre to; é qua li fi ca do como ima -
gem tudo o que ser ve à re pre sen ta ção de um ente, pes -
soa hu ma na ou ob je to, seja so bre um per ga mi nho ou por 
uma está tua. O sen ti do con cre to re me te ao uso. Com efe i -
to, a re pre sen ta ção de um ho mem de po der (prín ci pe,

rei, dés po ta, im pe ra dor... ou sím bo lo de um im pé rio ou
de uma re a le za) sig ni fi ca que seu po der se exer ce nes se
lu gar (como a foto do papa nas sa cris ti as das igre jas ca tó -
li cas... ou, in ver sa men te, o fim de uma di ta du ra é mar ca -
do pela des tru i ção das es tá tu as do dés po ta...). O tex to in -
di ca, en tão, que a cri a ção da hu ma ni da de – no me a da
em seu an ces tral ar que tí pi co, Adam – é in ves ti da de uma
mis são: a de go ver nar a ter ra em nome de Deus. O Co rão 
é fiel a este sen ti do pri má rio quan do diz que Adam foi
ins ti tu í do “ca li fa” de Deus so bre a cri a ção.

A no ção de ima gem é ex pli ci ta da pela no ção de
se me lhan ça que diz que o ho mem man tém com Deus
uma re la ção que não é a mes ma que a das ou tras cri a tu -
ras, sem, por isso, fa zer par te dos en tes ce les tes ou di vi -
nos. O lu gar do ho mem é, pois, sin gu lar por esta relação

com Deus.
A cons tru ção do pri me i ro ca pí tu lo do Gê ne sis o ex -

pli ci ta. A cri a ção do ho mem é si tu a da no qua dro da se ma -
na li túr gi ca, ar qué ti po da vida do povo ele i to, co nec tan -
do-se ao cos mo em sua pre ce. A di fe ren ça en tre os hu ma -
nos e os ou tros vi ven tes é mar ca da pela ma ne i ra de
apre sen tá-la. Esta rom pe com a con ti nu i da de do hino. O
re la to in tro duz una de li be ra ção no in te ri or da es fe ra do di -
vi no ou do ce les te. Esta de li be ra ção ma ni fes ta que a hu -
ma ni da de não é re du tí vel aos ou tros vi ven tes, dos quais se 
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diz que eles são pro du zi dos pe los ele men tos an te ri o res
(as águas pro du zem os pe i xes, a gle ba pro duz os ve ge -
ta is...) e nota-se, so bre tu do, a au sên cia da men ção
“segun do sua es pé cie”. O ter mo es pé cie não tem o mes -
mo sen ti do que tem hoje. Ele era li ga do à cul tu ra do Ori -
en te Mé dio, mar ca da pela re la ção da hu ma ni da de com
seu meio am bi en te: agri cul tu ra e cri a ção de gado; es tas
são le gi ti ma das pela men sa gem di ri gi da à hu ma ni da de5.

Se a pri me i ra de li be ra ção (“fa ça mos Adam...”)
mar ca a di fe ren ça en tre os hu ma nos e os ou tros vi ven tes,
ela é con fir ma da pelo fato de que, logo após a cri a ção, o
pri me i ro ca sal hu ma no (Adam é aqui ma cho e fê mea) re -
ce be uma mis são: cul ti var a ter ra, fazê-la pro du zir e as sim 
se mul ti pli car, pois tal é a bên ção de Deus: o cres ci men to
da vida fe liz.

É, pois, cla ro que no re la to a hu ma ni da de de sig -
na da pelo ter mo he bra i co Adam é ir re du ti vel men te di fe -
ren te dos ou tros vi ven tes. Entre tan to, o tex to não se con -
ten ta em re fe rir esta úni ca re la ção. Ele in tro duz ou tra
di men são na re fe rên cia ao sé ti mo dia, que é o sab bat. O
dia ar qué ti po do aca ba men to fun da a prá ti ca da si na go -
ga que va lo ri za a prá ti ca do sab bat em qual quer lu gar em
que vive uma co mu ni da de do povo ele i to. A li tur gia do

sab bat não é des cri ta, mas ela é bem co nhe ci da por ou -
tras fon tes. Ora, no que diz res pe i to à nos sa re fle xão, a
li tur gia do sab bat tem sen ti do cós mi co. O sab bat é o tem -
po sa cral no qual se cum pre o tem po pro fa no. Assim, o
dia que mar ca o meio da se ma na fun da do ra é aque le em
que são cri a dos os as tros que mar cam o tem po li túr gi co e
o rit mo da vida re li gi o sa de que o sab bat é o pivô. Nes sa
li tur gia, a pre ce re pou sa numa me di a ção en tre o ho mem
e a na tu re za que o car re ga: as ofe ren das são sa cri fi ca das
em ho me na gem a Deus.

Assim, o re la to bí bli co ates ta que a hu ma ni da de é
me di a do ra en tre o mun do e Deus. Esta me di a ção su põe
uma par ti ci pa ção nos dois ele men tos se pa ra dos: o ce les te
e o ter res tre. A fun ção de Adão é uma fun ção sa cer do tal –
no te mos que ela é cons tru í da da fi gu ra real em ble má ti ca,

a de Sa lo mão. Isso é dito ex pli ci ta men te por um sal mo
mu i to an ti go, o sal mo 8, que si tua Adão na ar ti culação do
ce les te e do ter res tre, en tre os ani ma is e os élo hims.

4.2 A mis são da hu ma ni da de

Esta le i tu ra do pri me i ro re la to é con fir ma da pela
do se gun do. A for ma ção de Adam está li ga da a uma mis -
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são. Como o re la to ex põe a ques tão da ori gem do mal, a
mis são é ex pres sa pelo ter mo “guar dar”, o que su põe
uma ame a ça e uma fra gi li da de6. Esta mos no qua dro da
cul tu ra ne o lí ti ca. Des sa mis são, de cor rem ele men tos an -
tro po ló gi cos que a lin gua gem mo der na per mi te ex pli ci tar 
em dois re gis tros, o da mo ral, ou seja, a res pon sa bi li da -
de, e o da psi co lo gia, ou seja, a al te ri da de.

A res pon sa bi li da de é ex pres sa por in ter mé dio da
ação de go ver nar o mun do e da re fe rên cia à Lei que es -
tru tu ra a Ali an ça. Ela é sim bo li za da pela ár vo re no cen tro
do jar dim, da qual a dra ma ti ci da de do re la to diz que ela
se des do bra: a ár vo re do co nhe ci men to do bem e do mal
(a Lei de Mo i sés para os au to res que se si tu am no qua dro
da re ve la ção a Mo i sés) e a ár vo re da vida que sim bo li za a
bên ção em sua fru ti fi ca ção. A de so be diên cia é o sig no de
que a hu ma ni da de é cons ti tu í da numa li ber da de fun da -
men tal que dá va lor à ali an ça, pois a ali an ça é uma par -
ce ria que su põe um en ga ja men to li vre, isto é, vo lun tá ria e 
cum pri da com todo co nhe ci men to. Assim, a no ção de
mis são re ce bi da re me te a uma vi são da hu ma ni da de que
é rica de va lo res mo ra is: a pos si bi li da de de es co lher e,
por tan to, de an dar com toda res pon sa bi li da de pela via
do bem ou pela do mal.

O re la to bí bli co in tro duz ou tra di men são, ago ra
psi co ló gi ca: a da al te ri da de. Ela apa re ce no pri me i ro re la -
to, quan do o cri a dor se di ri ge a Adão. Este as pec to apa -
re ce prin ci pal men te no se gun do re la to, em que Adam
no me ia os ani ma is e não há re ci pro ci da de. Con tra ri a -
men te, há re ci pro ci da de na re la ção do ho mem e da mu -
lher. Assim, a al te ri da de é uma exi gên cia li ga da à si tu a -
ção da hu ma ni da de no con jun to da cri a ção; ela mar ca
uma di fe ren ça ir re du tí vel en tre o mun do ani mal e o mun -
do hu ma no. Na hu ma ni da de, a lei da re pro du ção está li -
ga da à per mu ta das li ber da des, e a ges ta ção é ligada à
palavra que passa de geração em geração. Os textos da
Sabedoria são superabundantes sobre este ponto.

4.3 A cul tu ra bí bli ca

A re pre sen ta ção dos tex tos mos tra que eles es tão
li ga dos a cer ta cul tu ra. Tra ta-se ma ni fes ta men te do ne o lí -

ti co, que nas ceu no Ori en te Mé dio, an tes de con quis tar o
mun do. Adam é, no re la to bí bli co, um cam po nês e ele
ins cre ve seu des ti no numa re la ção com a na tu re za que
recebe do texto bíblico sua legitimidade.

17

6 As con se quên ci as da fal ta de Adam (Adão) se fa zem sen tir em todo o mun do dos vi ven tes (di fi cul da des da cul tu ra da ter ra in gra ta e es té ril e medo
nas re la ções com os ani ma is).



Deus lhe deu a ter ra para con quis tá-la, do mi ná-la,
sub me tê-la, e ele deve es ten der-se so bre a face da ter ra.
Essa in ter pre ta ção está li ga da aos ou tros re la tos fun da do -
res dos pri me i ros ca pí tu los do Gênesis, que cons ti tu em o
fun da men to da ci vi li za ção do Ori en te Mé dio an ti go:
constru ção das ci da des, ri tu a is para con ju rar os ma le fí -
ci os da guer ra, ne ces si da des da or ga ni za ção so ci al e da
edu ca ção, re la ção com o mun do ani mal (o puro e o im -
pu ro), re la ção com o cos mo (li tur gia es can di da pelo mo -
vi men to dos as tros)... Tudo isso é as su mi do no qua dro
de uma te o lo gia da Ali an ça.

Ora, é ma ni fes to que esta vi são do mun do não po -
de ria ser a nos sa. Nós não es ta mos mais na ida de do ne o -
lí ti co. Re sul ta, as sim, uma ne ces si da de de re vi são da ex -
pres são da an tro po lo gia. Esta re vi são é le gí ti ma? Sim!

Para mos trá-lo, dou al guns ele men tos so bre o que se pas -
sou quan do o tex to he bra i co foi tra du zi do para o gre go,
res sal tan do o modo como a pas sa gem ao grego abriu
para outra interpretação do texto.

4.4 Inter pre ta ção gre ga

A tra du ção da Bí blia para o gre go in tro du ziu uma
nova pers pec ti va. De fato, o vo ca bu lá rio gre go é mar ca -
do pelo cu i da do dos fi ló so fos de in ter ro gar-se não mais

so men te na or dem da ação ou da mis são, mas numa di -
men são on to ló gi ca. A tra du ção para a Bí blia gre ga dita
Sep tu a gin ta (Se ten ta) in tro du ziu uma mo di fi ca ção no tá -
vel. As duas pa la vras ima gem e se me lhan ça são bem tra -
du zi das, mas sua ar ti cu la ção é di fe ren te. O tex to he bra i co 
em pre ga va pre po si ções di fe ren tes: à e como. Ele diz,
com efe i to: “à ima gem como sua se me lhan ça” e as sim
ele mar ca tam bém uma di fe ren ça en tre os dois subs tan ti -
vos: ima gem e se me lhan ça; a se me lhan ça é uma ex pli ci -
ta ção do es ta tu to de ima gem. O tex to gre go em pre gou a
mes ma pre po si ção à e tra duz: “à ima gem e à se me lhan -
ça”. Re sul ta daí ou tra in ter pre ta ção, que foi re to ma da
pelos padres.

A in ter pre ta ção é plu ral. Sim pli fi can do, po dem-se
re co nhe cer três pers pec ti vas. A pri me i ra é fiel ao tex to he -

bra i co: a no ção de se me lhan ça ex pli ci ta a no ção de ima -
gem e dá-lhe um sen ti do me ta fí si co que con vi da a re co -
nhe cer a trans cen dên cia do ser hu ma no. Ele par ti ci pa da
vida de Deus. Uma se gun da in ter pre ta ção se ba se ia no
em pre go do ter mo ima gem, que é uti li za do em te o lo gia
para a te o lo gia tri ni tá ria: o Fi lho é a ima gem do Pai, o
Ver bo é a per fe i ta ima gem do Deus três ve zes san to. A
ma ni fes ta ção do Ver bo é, pois, uma ma ni fes ta ção da
pró pria gló ria de Deus e não so men te de sua ação. A hu -
ma ni da de é, as sim, ima gem da ima gem: ela é a ima gem
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do Ver bo fe i to car ne e cha ma da a com par ti lhar de sua
con di ção fi li al. O tex to é lido como anún cio do dom da
vida eter na aos mem bros do cor po do Cris to. A ter ce i ra
in ter pre ta ção é mais ime di a ta men te an tro po ló gi ca. O ter -
mo se me lhan ça ex pres sa uma per fe i ção ma i or que a no -
ção de ima gem. Assim, a in ter pre ta ção pa trís ti ca in tro du -
ziu uma pro gres são na fór mu la: todo ser hu ma no é
ima gem de Deus; esta con di ção é um pon to de par ti da
para uma pro gres são em di re ção à per fe i ção, que é usa -
da para a no ção de se me lhan ça. A vo ca ção do ser hu ma -
no é de pas sar da ima gem – um dado pri má rio – para
ace der à per fe i ção da se me lhan ça. Esta te o lo gia está li ga -
da a uma pers pec ti va so bre a sal va ção: todo ho mem é
ima gem de Deus; o pe ca do não o faz per der esta dig ni da -
de, em bo ra ele a obs cu re ça. Esta pers pec ti va me pa re ce

po der abrir para as ne ces si da des de fun da men tar uma
an tro po lo gia nova, em que a cri a ção não é o dado de
uma natureza imutável.

5 O ser hu ma no fru to da his tó ria

O qua dro for ma do pelo tex to bí bli co de uma cri a -
ção fe i ta uma vez por to das não pode per ma ne cer imu tá -
vel quan do se ace i tam as des co ber tas ci en tí fi cas ad qui ri -

das gra ças à te o ria da evo lu ção. Se ria, com efe i to, ab sur -
do jus ta por a vi são fi xis ta de um mun do cri a do em seis
dias com o co nhe ci men to da his tó ria da vida, a qual é
uma bi o gê ne se ins cri ta ela pró pria numa cos mo gê ne se.
Impor ta in tro du zir na vi são da hu ma ni da de uma di men -
são his tó ri ca am pli a da ao con jun to da ar bo res cên cia dos
viventes.

5.1 Um en ra i za men to cós mi co

O ente hu ma no é cons ti tu í do por ele men tos fí si -
co-quí mi cos que são uni dos numa cé lu la, cuja or ga ni za -
ção for ma os ór gãos que cons ti tu em o vi ven te. Assim, em 
cada cé lu la hu ma na se en con tra a memória de toda a
evolução.

O que se pas sou há uns qua tro bi lhões de anos,
quan do as mo lé cu las da vida se cons ti tu í ram, o que se
pas sou há uns três bi lhões de anos nas cé lu las eu ca ri o tes,
o que se pas sou quan do a vida ex plo diu na mul ti dão das
for mas vi vas por oca sião da ex plo são no nas ci men to do
cam bri a no, há uns qui nhen tos mi lhões de anos, não é
co i sa do pas sa do se pul ta do no nada, e sim pre sen te no
ín ti mo do ser hu ma no. A cons ti tu i ção da at mos fe ra ter -
res tre, que é fru to da pró pria vida, é um acon te ci men to
es tru tu ral para o or ga nis mo hu ma no. Da mes ma for ma,
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o que se pas sou com a apa ri ção dos primatas há uns 60
milhões de anos não é estranho ao que é o homem hoje.

A his tó ria cós mi ca e bi o ló gi ca está ins cri ta no or -
ga nis mo de todo homo sa pi ens. A con si de ra ção do or ga -
nis mo hu ma no mos tra seu en ra i za men to numa di men -
são cós mi ca, da qual ele é in se pa rá vel. Os Anti gos o viam 
numa pers pec ti va de con su ma ção e de pro du ção. A vi -
são his tó ri ca atu al lhe acres cen ta a di men são cons ti tu ti -
va. O ser hu ma no é uma re a li za ção emi nen te das pos si bi -
li da des ins cri tas na ma té ria e nas es tru tu ras que fa zem a
vida. Não é possível ver a humanidade, separando-a de
seu meio original.

A es pé cie homo sa pi ens está ins cri ta no mun do
dos vi ven tes pela ma ne i ra como ela põe em obra as ap ti -
dões co muns a to dos os vi ven tes. Apa re ce, en tão, que ela 

pode ser si tu a da ci en ti fi ca men te numa es ca la de com ple -
xi da de cres cen te e de mais for te in te gra ção dos ele men -
tos cons ti tu ti vos da vida. Isso se evi den cia na es tru tu ra do 
cor po. A tra di ção fi lo só fi ca não o ig no ra. Bas ta ler o que
Aris tó te les di zia da mão, ou o que Cí ce ro, ins cre ven do-se 
na tra di ção es tói ca, afir ma va da po si ção ere ta. Mas o que 
era encarado de maneira estática aparece melhor numa
perspectiva dinâmica.

Para pensar este en ra i za men to, pa re ce-me le gí ti -
mo re fle tir so bre a for ma ção do ser hu ma no. Efe ti va -
men te, a par tir de uma pri me i ra cé lu la sa í da da fu são
dos ga me tas no mo men to da con cep ção, um or ga nis -
mo se for ma. As eta pas da em bri o gê ne se mos tram
como a com ple xi fi ca ção as su me as ri que zas do es ta do
an te ri or.

5.2 Um en ra i za men to cul tu ral

Este en ra i za men to da hu ma ni da de na cos mo gê -
ne se não é li mi ta do à mera cons ti tu i ção de seus ór gãos,
mas ele as su me uma di men são cul tu ral. Com efe i to, a rá -
pi da evo ca ção da his tó ria do gê ne ro homo, si tu a da
numa pers pec ti va mais am pla con vi da a ver que, com a
hu ma ni da de, algo es pe cí fi co apa re ceu: a di men são cul -
tu ral. Esta se acha vin cu la da à es tru tu ra hu ma na; ela está
ins cri ta na po si ção ere ta que, como já se res sal tou, per mi -
te a li be ra ção da mão, o desenvolvimento da face e, mais
ainda, o desenvolvimento do cérebro.

A hu ma ni da de atu al está vin cu la da a tudo o que
foi ad qui ri do tem po ral men te no de cur so da evo lu ção e
que ser ve de ba li za para de fi nir a es pe ci fi ci da de hu ma na: 
uten sí li os, vida so ci al, lin gua gem, do mí nio do am bi en te – 
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o fogo é um mo men to pri vi le gi a do – re la ção ao invisível e 
interrogação sobre o destino.

Esta his tó ria é abo li da pelo aces so à cla ra ra zão?
Se ria uma for ma de ig no rar aqui lo de que te mos ex pe -
riên cia. De fato, um ente hu ma no não che ga ao mun do
em sua cons ti tu i ção per fe i ta e com a ple ni tu de de suas
fa cul da des. Ele co me çou na no i te de sua es ta dia ute ri na
e abriu os olhos pro gres si va men te para o mun do que o
cir cun da, che gan do pou co a pou co à sua au to no mia
nos ges tos, nas ex pres sões cor po ra is, na pa la vra e a se -
guir na cons tru ção de um mun do ra ci o nal, de modo que 
o de li ne i am as pers pec ti vas ge ra is da epis te mo lo gia
ge né ti ca.

Essas aná li ses mos tram que a cri an ça não par te do 
nada. Ela dis põe de um vo ca bu lá rio mais ou me nos ex -

ten so e re ce be de seus pais o que eles mes mos re ce be -
ram. Ora, esta re cep ção não é pas si va: ela é o fru to de
uma in te gra ção, de uma adap ta ção e de uma in ter ven -
ção. Em pou cas pa la vras, há nela ins cri ta uma lon ga
memória: a das ge ra ções an te ri o res que no me a ram a
re a li dade cir cun dan te para de sen vol ver sua vida in te ri -
or e co mu ni cá-la aos ou tros. A hu ma ni da de está, as sim,
ins cri ta num pro ces so no qual a me mó ria é um ele men to 
es sen ci al.

5.3 Uma nova an tro po lo gia

Essa ma ne i ra de apre sen tar o ente hu ma no no di -
na mis mo de seu de vir rom pe com cer ta con cep ção do ser 
hu ma no que se ins cre ve numa tra di ção fi lo só fi ca de múl -
ti plas for mas. Sem ab so lu ta men te me nos pre zá-la, con -
vém si tuá-la e ver que ela não tem o mo no pó lio da
definição da natureza humana.

Essa tra di ção nas ce da von ta de de mar car a mag -
ni tu de do ser hu ma no, de quem é pró prio o uso da ra zão
e da re fle xão. Tal ati tu de é ne ces sá ria e fun da men ta a ci -
vi li za ção que vê no ser hu ma no um ente li vre, su je i to de
di re i tos e de de ve res. Essa vi são tem a fa lha de tan to in -
sis tir na gran de za do es pí ri to que ela faz do que é ma te ri al 
um sim ples ins tru men to e mes mo uma pri são. Com efe i -
to, as de fi ciên ci as cor po ra is são vi ven ci a das como um
obs tá cu lo à re a li za ção de seus de se jos mais no bres. Essa
vi são fun da men ta a tra di ção cris tã mar ca da pelo an se io
da vida con tem pla ti va, a re la ção com o ou tro no res pe i to
e o en con tro com Deus. Ela foi trans for ma da pela épo ca
clás si ca, com Des car tes fa zen do da alma uma subs tân cia
sub sis ten te de na tu re za di fe ren te da ma té ria que cons ti tui 
o cor po, o qual não é se não uma má qui na. O es pi ri tu a lis -
mo religioso foi fortemente marcado por esta dicotomia
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que perdia a unidade do ser humano e degenerava em
materialismo.

O ide al das Lu zes, tal como o ex pri me Kant, se ins -
cre ve nes ta pers pec ti va, a qual mos tra que a ple na re a li -
za ção do hu ma no é des tro na da pe los ele men tos an tro po -
ló gi cos tra zi dos pela te o ria da evo lu ção. Isso é ma te ri a lis -
mo? Não ne ces sa ri a men te! Para vê-lo, con vém fun dar a
an tro po lo gia, não so bre a ima te ri a li da de dos atos do
pen sa men to e da re fle xão, mas so bre a ação. Realmente,
a re fle xão so bre a ação per mi te man ter a uni da de do
pen sa men to e da ma té ria viva.

Assim, os tra ba lhos da pa le on to lo gia mos tram que 
a gran de za do ser hu ma no não está so men te nas ati vi da -
des de abs tra ção, po rém mu i to mais nas ati vi da des nas
qua is todo o seu ser é en ga ja do. Des se modo, o de vir dos

vi ven tes é um de vir pelo qual eles mes mos se realizam
por sua atividade.

Entra-se, des sa ma ne i ra, num pro ces so de trans -
for ma ção pro gres si va, que pas sa pela ex pe riên cia do
tem po. O ser hu ma no não é um ente pron to, ele cres ce.
O que o cres ci men to da cri an ci nha as si mi la pode ser es -
ten di do para ex pli car o pro ces so de ho mi ni za ção, que é
um processo cultural.

Essa an tro po lo gia pode ser con si de ra da uma an -
tro po lo gia ma te ri al? Sim, na me di da em que ela não se -

pa ra ne nhu ma ati vi da de de sua base or gâ ni ca e bi o ló gi -
ca. Não, caso se en ten da o ter mo num sen ti do fi lo so fi ca -
men te ma te ri a lis ta de de ne ga ção da trans cen dên cia do
ser hu ma no. É na ação que se ma ni fes ta a trans cen dên -
cia do ser hu ma no. A ques tão de man da uma dis tin ção a
pro pó si to do re du ci o nis mo. A pa la vra re du ci o nis mo é
am bí gua, pois há duas acep ções cuja dis tin ção é im por -
tan te para nos sa re fle xão. O pri me i ro sen ti do é de or dem
me to do ló gi ca: a ex pli ca ção ci en tí fi ca em ne nhum caso
faz ape lo a uma or dem so bre na tu ral. Qu an do a ciên cia
con si de ra um fato, ela o cap ta na rede de seus me i os de
per cep ção, de me di da, de for ma li za ção, de ins cri ção no
qua dro das leis da na tu re za. O ter mo re du ci o nis mo tem
tam bém ou tro sen ti do. Não se tra ta mais de epis te mo lo -
gia, mas de me ta fí si ca. A op ção re du ci o nis ta é aqui fi lo -

só fi ca, já que ela con sis te em di zer que so men te o mé to -
do ci en tí fi co per mi te che gar ao real e que tudo o que não
é de or dem ci en tí fi ca não está mar ca do pelo si gi lo da ver -
da de. Por essa ra zão, uma an tro po lo gia ci o sa de ver da de 
sabe mu i to bem re co nhe cer à ciên cia o seu lu gar no sa -
ber, mas ela não lhe con ce de a ex clu si vi da de do ca mi nho 
para se che gar ao ver da de i ro. Se o re du ci o nis mo da ciên -
cia é ne ces sá rio, não é um im pas se, ou mes mo uma im -
pos tu ra, que rer en ten dê-lo no sen ti do me ta fí si co? Essas
ob ser va ções an tro po ló gi cas en cer ram um dos cu i da dos
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do mun do cris tão: afir mar a gran de za do ser hu ma no, re -
fe rin do-o a uma ação especial de Deus.

6 A cri a ção es pe ci al da hu ma ni da de

Ain da hoje a te o lo gia cris tã in sis te no fato de que a 
cri a ção da hu ma ni da de é “es pe ci al”. A afir ma ção se fun -
da men ta no tex to bí bli co que ma ni fes ta uma ní ti da di fe -
ren ça en tre a cri a ção de Adão e a dos ou tros vi ven tes. O
re la to ex pres sa a con vic ção do au tor de que o homem
não é um animal como os outros.

Sur gem as per gun tas: como en ten der esta afir ma -
ção na pers pec ti va tra ça da pela te o ria da evo lu ção, que
as su me como prin cí pio de in ter pre ta ção que a na tu re za

não dá ne nhum sal to? Re co nhe cer que o ente hu ma no é
o fru to de uma lon ga evo lu ção im pli ca que seja pre ci so
ne gar a trans cen dên cia do ser hu ma no? A res pos ta se
fun da men ta numa re fle xão so bre a na tu re za do ato cri a -
dor: a cri a ção é obra de sa be do ria. A pri me i ra res pos ta é
que a ação cri a do ra é uma ação de in te li gên cia e de co -
nhe ci men to. A segunda é que a ação criadora não é uma
ruptura com as leis da natureza.

6.1 O co nhe ci men to di vi no

O co nhe ci men to que Deus tem dos en tes une duas 
qua li da des que, para o es pí ri to hu ma no, es tão em ten -
são, e até em ex clu são. Há, com efe i to, de uma par te, o
co nhe ci men to do par ti cu lar e do sin gu lar e, de ou tra, o
co nhe ci men to do ge ral e do uni ver sal. Os li mi tes de nos -
so en ten di men to são tais que não po de mos man ter um e
o ou tro. A es pe ci a li za ção im pe de uma vi são de con jun to,
e as con si de ra ções ge ra is não en tram na per cep ção do
sin gu lar. Há, por tan to, uma di fi cul da de de ar ti cu la ção
das duas instâncias do saber – e é esta toda a dificuldade
da arte do discernimento.

O co nhe ci men to di vi no não par ti ci pa des ta ten -
são; ela é, por tan to, si mul ta ne a men te co nhe ci men to do
con jun to e co nhe ci men to do sin gu lar. Pode-se, pois, di -
zer que Deus co nhe ce cada cri a tu ra por aqui lo que ela é e 
que o ato criador se situa neste conhecimento.

Assim, não re du zin do o co nhe ci men to de Deus ao
mes mo ní vel do co nhe ci men to hu ma no, pode-se di zer
que o co nhe ci men to que Deus tem da hu ma ni da de não é 
o mes mo que aque le que ele tem dos ou tros ani ma is. Há
aqui o enun ci a do me ta fí si co que foi ado ta do na re da ção
da se ma na ina u gu ral para os elementos realçados aci ma.
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6.2 Co o pe ra ção das ca u sas

O de ba te é aqui es pe ci fi ca men te me ta fí si co. Ele
abor da a ques tão da ar ti cu la ção das causalidades.

Para isso, é pre ci so re tor nar à ação cri a do ra que
não se deve pen sar como in ter ven ção, e sim como fun da -
ção de uma or dem por meio de leis. A his tó ria da vida
não con sis te numa vi o lên cia fe i ta à na tu re za. Ela é um
modo de uti li zar o jogo dos pos sí ve is para re a li zar o me -
lhor. Nes te de vir ir re ver sí vel, o me lhor pode ocorrer no
de cur so do tem po. Ele ad vém de fato, porque há a ação
de uma causa transcendente.

É viá vel di zer que tudo é da na tu re za e que tudo é
de Deus, já que as or dens de ca u sa li da de não são ex clu si -
vas. A ação de Deus con sis te em dar aos en tes aqui lo que
eles são. Dan do-lhes exis tên cia, Deus lhes dá o agir se -
gun do o que eles são. Dan do-lhes o ser, Deus lhes dá o
agir se gun do sua própria natureza.

A cri a ção da hu ma ni da de no de cur so da evo lu ção 
não apa re ce como rup tu ra. A ação de Deus é a re a li za ção 
do de se jo da na tu re za. A ação cri a do ra con duz cada co i -
sa ao seu aca ba men to. A te o ria da evo lu ção mos tra em
que es pa ço a ação cri a do ra pôde se de sen vol ver. Se
Deus é úni co, ele con cor re à pro du ção de uma unidade
que se desenrola no decurso do tempo.

Para os fun da men ta lis tas e para os cri a ci o nis tas,
a no ção de cri a ção é uma ma ne i ra de ame ni zar as la cu -
nas na his tó ria tra ça da gra ças à te o ria da evo lu ção. Ao
con trá rio, para a te o lo gia bí bli ca e para a tra di ção, ela
deve apo i ar-se nas ob ser va ções ve ri fi ca das e apre sen ta -
das de acor do com o ri gor ci en tí fi co. A te o lo gia vê na
his tó ria dos vi ven tes o de sen vol vi men to tem po ral da
ação cri a do ra, que não con tra ria as ações na tu ra is. Os
ele men tos in co muns de vem ser res pe i ta dos na ex pec ta -
ti va dos pro gres sos da ciên cia. A ação de Deus não vem, 
efe ti va men te, ta par bu ra cos; ela acom pa nha os fe nô -
me nos na turais.

Uma ques tão le van ta da pe las ob je ções dos cri a -
ci o nis tas é a do aca so. A no ção de cri a ção é las ti ma vel -
men te mal com pre en di da. A te o ria da evo lu ção não se

apo ia no pa ra dig ma de ter mi nis ta, mas num pa ra dig ma
no qual o ale a tó rio tem uma fun ção es sen ci al. A his tó ria
dos en tes vi vos – como todo ente his tó ri co – está sob o
sig no da con tin gên cia. A ação de Deus tam bém não é
mais pen sa da como um co ad ju van te para pre en cher ca -
rên ci as, e sim como ma ne i ra de ori en tar o de vir, uti li zan -
do o jogo dos pos sí ve is.

A no ção de cri a ção, as sim re co nhe ci da, não se re -
fe re à bus ca do co me ço, mas da qui lo que se dá ago ra no
pre sen te. A cri a ção não é um ato do pas sa do, ela é a re la -
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ção atu al do cri a dor com tudo o que é. A te o lo gia na tu ral
ha via in du zi do uma con cep ção de Deus em que ele não
era se não um fa tor en tre ou tros. A te o ria da evo lu ção
permite dar con ta do fato de que esta po si ção é in su fi ci en -
te. Ela o é prin ci pal men te para dar ra zão da emer gên cia
do ho mem.

7 A cri a ção como dom e como pro mes sa

A no ção de cri a ção se re fe re à ori gem. A ma ne i ra
de re la tar a ori gem é mar ca da na te o lo gia cris tã pelo elo
com a no ção de dom. A cri a ção é um dom. Ora, um pre -
sen te vale por di ver sas ra zões. Se você ofe re ce uma boa
ca ne ta a um es cri vão, isso lhe pres ta rá ser vi ço; é pre ci so

ofe re cer cal ça dos de es por te a um ado les cen te que gos ta
de ati vi da des fí si cas; é pre ci so ofe re cer uma bela ves ti -
men ta a uma pessoa ciosa de sua aparência física...

Entre tan to, no caso de um pre sen te, há ou tra di -
men são. Há um va lor li ga do à pes soa que ofe re ce e, des -
sa for ma, vin cu la do ao elo in ter pes so al. Por essa ra zão,
não se mede o pre sen te pelo va lor de uso nem pelo va lor
mo ne tá rio, an tes pela re la ção que pelo pre sen te se ins -
cre ve no tem po e ul tra pas sa a dis tân cia que cria o de cur so
da vida que se pa ra os en tes.

Pode-se, pois, ler na Ali an ça en tre Deus e os ho -
mens uma di men são de dom que fun da a gran de za do
ser hu ma no. A trans cen dên cia não é dada numa on to lo -
gia de dis tan ci a men to, mas de relação.

De modo cor re la to a esta pers pec ti va que in sis te
no dom que con fe re o va lor, há lu gar para fun dar uma
mo ral para tem pos de cri se. Qu an do a per so na li da de hu -
ma na se ex tin gue, e a pes soa não con se gue cum prir as
fun ções que dela se po dem es pe rar, uma gran de za per -
ma ne ce: a de ser o fru to de um dom e, por con se guin te,
sujeito de estima e de respeito.

A men ção do dom dá, no en tan to, ra zão da di fi -
cul da de da vida. O dom su põe a au to no mia e, por tan to,
a res pon sa bi li da de do uso con fe ri da àque le que o re ce be. 
Assim, a emer gên cia do ser hu ma no é o dom de uma res -

pon sa bi li da de. Diz-se ha bi tu al men te homo sa pi ens.
Alguns acres cen tam uma re du pli ca ção da qua li fi ca ção
es pe cí fi ca e di zem homo sa pi ens sa pi ens, para dis tin guir
en tre as di ver sas fa mí li as do gê ne ro homo, re fe rin do-se
às po pu la ções do Ne an der tal ou do Cro-Mag non... O se -
gun do ter mo sa pi ens ex pres sa ria não mais a es pé cie, mas 
a raça.

O uso do du plo sa pi ens con vi da a ou tra con si de ra -
ção. Se guin do Edgar Mo rin, al guns avan çam que se ria
pre ci so di zer homo sa pi ens de mens; a sa be do ria é sa be -
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do ria por que ela ul tra pas sa a pos si bi li da de da lou cu ra. A
pos si bi li da de do me lhor exi ge a pos si bi li da de do pior!
Assim, a his tó ria da hu ma ni da de é par ti cu lar men te mar -
ca da pela in sen sa tez. Os sen ti men tos da hu ma ni da de
ante a re a li da de não são so men te de con fi an ça ou de ad -
mi ra ção, mas tam bém de an gús tia, de medo. Eles não
são so men te mar ca dos pela ex pan são da ra zão que am -
plia a pos si bi li da de da ação, mas tam bém pelo erro e
pela falta, e pela culpabilidade, que resulta quando se
reconhece a própria responsabilidade no mal.

Assim, o dis cur so so bre a emer gên cia do ho mem
não con si de ra so men te os me ca nis mos li ga dos à so bre vi -
vên cia; ele en tra numa di men são pro pri a men te re li gi o sa;
o ter mo é em pre ga do no sen ti do ci en tí fi co para ex pres sar 
a ati tu de hu ma na que se si tua em re fe rên cia à sua ori gem 

e ao seu fim. Essa di men são é es sen ci al para dar um cri té -
rio de hu ma ni za ção. So bre este pon to é, sem dú vi da,
pre ci so re al çar que o lu gar co mum que vê a ori gem da re -
li gião no te mor é um jul ga men to de va lor fun da do num a
pri o ri de hos ti li da de. Con vém des ta car o que a tra di ção
fi lo só fi ca ex pres sa como fun da men to do pen sa men to: a
ad mi ra ção (o as som bro) e, por con se guin te, a in ter ro ga -
ção so bre o por quê das co i sas. Este as som bro é pri ma ri a -
men te ad mi ra ção e cor re la ti va men te temor.

É esse sen ti men to que dá nas ci men to às for mas
fun da men ta is do pen sa men to hu ma no e da cultura.

8 O fim que es cla re ce o pro ces so

Se a cri a ção é obra de sa be do ria, é pre ci so ex pli ci -
tar ou tra di men são de toda a obra de sa be do ria: o fim ou
a re a li za ção de uma in ten ção. A no ção de fi na li da de no
sen ti do es tri to foi ex clu í da da ex pli ca ção ci en tí fi ca. Este
afas ta men to era ne ces sá rio para evi tar cer to nú me ro de
in ge nu i da des. Ela tam bém es te ve fun da da numa mu -
dan ça da no ção de mo vi men to que está na base do pen -
sa men to ci en tí fi co. No en tan to, este in ter di to não vale
quando se entra em filosofia. Isso ocorre em dois níveis.

O pri me i ro diz res pe i to à pró pria de fi ni ção de vi -
ven te. O vi ven te é um ente uni fi ca do, or de na do, cuja
cons tru ção e seu de vir são fi na li za dos pela cons ti tu i ção
de um or ga nis mo. A em bri o lo gia o mos tra cla ra men te:
uma cé lu la se tor na vá ri as e de po is des te con jun to não
per ma ne ce pas si va men te um “amon to a do de cé lu las”,
ele se tor na um or ga nis mo, um todo uni fi ca do e es tru tu -
ra do. Para ex pres sá-lo, Jac ques Mo nod in tro du ziu o ter -
mo te le no mia. Ele é fiel à tra di ção fi lo só fi ca ocidental,
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enquanto Kant faz desta finalidade interna o específico
do vivente.

O se gun do ní vel de con ce i tu a li za ção é pro pri a -
men te me ta fí si co. Ele se re fe re, por tan to, a um sen ti do
mais am plo que se as su me por ana lo gia com a obra hu -
ma na cujo mo de lo é o ar qui te to. Ele re a li za a cons tru ção, 
co me çan do por um pro je to, um pla no que é uma vi são
de con jun to di re ci o na da para uma efe ti va ção. Por ana lo -
gia com esta ma ne i ra de fa zer, a te o lo gia fala da cri a ção
nes te sen ti do: a tem po ra li da de se de sen ro la para um
fim... E este fim é a ra zão de ser do que ad vém. Assim, a
an tro po lo gia bí bli ca não é pri ma ri a men te uma con si de -
ra ção sobre o começo, mas uma atenção ao presente,
compreendendo-o à luz da efetivação.

Na pers pec ti va es ca to ló gi ca as sim de sen vol vi da,

apa re ce que o cren te pode, sem de ses pe ro, con si de rar
que este de sen ro lar é um com ba te. O es cân da lo do mal é
en tão en fren ta do, de acor do com as pro po si ções da te o -
lo gia na tu ral que con tor na isso no discurso sobre a
te o di ce ia.

A fra se do Gê ne sis, o ho mem cri a do à ima gem de
Deus, é en ten di da no sen ti do de sen vol vi do pe los pa dres
no se gui men to de São Pa u lo: o ho mem é cha ma do a ser
ima gem da per fe i ta ima gem de Deus, seu Fi lho eter no, o
Lo gos en car na do, o Se nhor res sus ci ta do. Assim, a se me -

lhan ça com Deus é en ten di da em re fe rên cia ao res sus ci -
ta do. Esta te o lo gia é de sen vol vi da na li tur gia pas cal que
ce le bra o res sus ci ta do: ima gem de Deus in vi sí vel, ele é o
prin cí pio e o fim de to das as co i sas, ele é o Pri mo gê ni to
en tre os mor tos, Ca be ça do cor po, que é a Igre ja sal va
pelo san gue de sua cruz.

Assim, o enun ci a do te o ló gi co da sal va ção não
está re ser va do ao ime di a to, mas as su me uma di men são
uni ver sal no es pa ço e no tem po. Ele é car re ga do pela
esperança.

Con clu são: o pa ra do xo hu ma no

No ter mo des ta cla ri fi ca ção, apa re ce que a ques -

tão “Adão (Adam) era um homo sa pi ens?” se ins cre ve no 
cer ne das di fi cul da des da le i tu ra da Bí blia para aque les
que as si mi lam os co nhe ci men tos ci en tí fi cos atu a is. Mas a
for mu la ção da ques tão é ina de qua da, por que ela co lo ca
o ver bo no pas sa do. Ela age como se Adam fos se um per -
so na gem do pas sa do e des sa for ma ela não res pe i ta o
sen ti do do pri me i ro re la to do Gê ne sis (da Gê ne se) que
de sig na pela pa la vra Adam todo ho mem de to dos os
tem pos. Ela tam bém não res pe i ta a sig ni fi ca ção do se -
gun do tex to, no qual Adam não é o nome pró prio do pri -
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me i ro homo sa pi ens. É cer to que o pri me i ro ho mem exis -
tiu, já que a hu ma ni da de vive. Se a ciên cia não che ga a
captá-lo com precisão, é importante reconhecer que a
Bíblia não foi escrita para atenuar esta ignorância.

A Bí blia foi es cri ta – é seu sen ti do li te ral – para ex -
pres sar a si tu a ção da hu ma ni da de cri a da por Deus. Os
tex tos bí bli cos se re fe rem ao pre sen te. A hu ma ni da de é
cri a da por amor, no bem; a hu ma ni da de tem a res pon sa -
bi li da de de fa zer uso da li ber da de. O sen ti do li te ral dos
re la tos bí bli cos fun dan tes (o que o au tor que ria sig ni fi car) 
não é o de dar uma pres ta ção de con tas des cri ti va da for -
ma ção do mun do e da for ma ção da es pé cie hu ma na. Os
Pa dres da Igre ja e os gran des dou to res es ti ve ram aten tos

a bem ou tras ri que zas do tex to, que não es tão in dis so ci a -
vel men te vin cu la dos à sua vi são do passado.

So bre isso a ciên cia, como tal, não sabe nada! A
no ção de homo sa pi ens não o diz, mas ela não está fe -
cha da nes ta pers pec ti va, ao con trá rio! Ela con vi da a
rom per com a an tro po lo gia du a lis ta, que acom pa nhou e
ain da acom pa nha a vida cris tã. Ela é, por tan to, um ape lo 
a ma ra vi lhar-se di an te da vida e a abrir para uma di men -
são de res pon sa bi li da de.

Tou lou se, aos 27 de no vem bro de 2008.
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Jean-Mi chel Mal da mé, teó lo go do mi ni ca no, for ma do em ma te má ti ca, fi lo so fia, cos mo lo gia
e dou tor em te o lo gia, é mem bro da Pon ti fí cia Aca de mia das Ciên ci as des de 1997, pro fes sor no
Insti tu to Ca tó li co de Tou lou se e de ca no da Fa cul da de de Fi lo so fia. Di ri ge o Insti tu to de Pes qui -
sas Inter dis ci pli na res para as Ciên ci as, na Fran ça, e é es pe ci a lis ta no diá lo go en tre fé e ciên cia.
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