Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm
CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS

ILUSÕES versus REALISMO

CRIACIONISMO & DESIGN INTELIGENTE

© Globo – 14/01/20 - https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/novo-presidente-da-capes-defende-debate-de-criacionismo-como-contraponto-teoria-da-evolucao-24208744
[Obs. Tenho postado muitos links para textos importantes como este, mas vários sites vêm sendo cancelados (“volatilizados” no universo cibernético). Assim, visando garantir a preservação futura
desta memória importante, o texto é copiado abaixo, mas recomendo acessar o link acima para ver a fonte original. Manfredo Winge]

Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo
como contraponto à teoria da evolução
Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi reitor da Universidade Mackenzie. foi
nomeado esta sexta-feira para liderar órgão de fomento à educação superior
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...........

RIO — O reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto,
foi nomeado nesta sexta-feira presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
Benedito é um defensor da teoria do design inteligente, que defende as discussões sobre o
criacionismo. Em uma palestra realizada em outubro do ano passado, quando ainda estava à
frente da Mackenzie, ele defendeu que a universidade amplie os estudos sobre a área.
— Queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da
existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma
maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo — disse.
O nome de Aguiar estava sendo cogitado desde dezembro, quando Anderson Ribeiro Correia
deixou o posto para assumir a reitoria do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). A
exoneração do ex-presidente e a nomeação do novo foram publicadas no Diário Oficial da
União desta sexta.
"Benedito Aguiar irá liderar —juntamente com o Conselho Superior da Capes e em constante
diálogo com a comunidade acadêmica — a coordenação, vinculada ao Ministério da Educação
(MEC) e responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) no Brasil", afirmou a Capes, em nota oficial.
Aguiar tem graduação e mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), onde também foi diretor do Centro de Ciências e Tecnologia, de 1997 a 2005.
Fez doutorado na Alemanha, na Universidade Técnica de Berlim, e pós-doutorado na
Universidade de Washington (EUA), como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
É reitor da paulistana Mackenzie desde 2011 e também ocupou, entre 2016 e 2019, o posto de
presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub).
PUBLICIDADE
Nesta função, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro em março do ano passado, quando
apresentou propostas do conselho "para a superações dos recorrentes problemas da educação
brasileira".
Durante a crise causada pelo contingenciamento das verbas da educação, que levou a cortes de
bolsas de pós-graduação da Capes e do CNPq, Bolsonaro citou a Mackenzie como exemplo de
universidade que faz pesquisa no Brasil, em detrimento das públicas.
1

— Entre as 250 melhores universidades do mundo não tem nenhuma brasileira e vocês vão me
falar que estamos prejudicando pesquisa? Pesquisa até temos, na Mackenzie, no IME, ITA, em
algumas poucas universidades. Não temos nada no Brasil.
O presidente já visitou o centro de pesquisas em grafeno da Mackenzie —o material, uma das
formas cristalinas do carbono, é uma antiga obessão de Bolsonaro—, mas abortou um retorno
ao local por temer protestos, como contou em café da manhã com jornalistas.
— Fui lá há uns dois anos e ia de novo, mas havia uns 30 jovens gritando racista, fascista, não
passarão. Então, para evitar uma ovada...
Artigo contra cortes na Capes
Em 2018, Aguiar Neto publicou um artigo no site da Crub criticando possíveis cortes que o
órgão estaria ameaçado de sofrer na gestão de Michel Temer (MDB).
PUBLICIDADE
"É louvável o esforço no sentido de se reduzir o déficit fiscal da União, considerando que o
problema é uma das causas da gravíssima crise econômica enfrentada pelo Brasil. Porém, é
preciso que o corte orçamentário, se necessário, seja focado em áreas de custeio e atividades não
prioritárias, ou seja, jamais na educação. Tirar dinheiro da ciência, pesquisa e inovação conspira
contra a meta de nos convertermos em economia de renda alta, que somente será atingida com
nosso definitivo ingresso na sociedade do conhecimento. Assim, a manutenção da dotação
orçamentária da Capes é um a decisão lúcida e coerente com os nossos propósitos do
desenvolvimento", afirmou.
O Ministério da Educação tem a intenção de fundir a Capes com o CNPq, órgão de fomento à
pesquisa ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Associação condena ensino de criacionismo
Em 2014, a Sociedade Brasileira de Design Inteligente (TDI Brasil) divulgou um manifestando
condenando o debate "que trata particularmente do ensino do design inteligente (e, de
passagem, do criacionismo) nas escolas".
"A" TDI-Brasil declara, como sua política educacional, não ser favorável, na atual conjuntura
acadêmica, ao ensino da Teoria do Design Inteligente (TDI) nas escolas e universidades
brasileiras públicas e privadas, como também nas confessionais.
PUBLICIDADE
Nossa posição se fundamenta na opinião atual da Academia, que ainda não acata em sua maioria
a TDI e o seu ensino, posição essa que nós da TDI-Brasil, como acadêmicos, devemos acatar."
— O Benedito tem o direito de manifestar sua opinião, mas o criacionismo não deve ser
considerado uma política de Estado — explica o presidente do TDI-Brasil, Marcos Eberlin. —
Sabemos que a academia é darwinista e quase totalmente contrária a essa teoria. No dia em que
ela for reconhecida como digna, aí sim, podemos debatê-la.
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Assunto: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução

O nosso órgão máximo de financiamento das pesquisas científicas do Brasil está agora nas mãos
de uma pessoa que pretende fazer um contraponto à Ciência, na verdade uma “ponte” entre
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CIÊNCIA & RELIGIÃO, com a ideia de formação criacionista do Universo por um DESIGN
INTELIGENTE.
Ele está com um cargo político temporário como todos os cargos do Executivo. Assim,
lembrando que CIÊNCIA e RELIGIÃO pertencem a patamares filosóficos bem distintos que
não convém nem podem ser contrapostos (ver p.ex.: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/criacionismo.htm), é de
se esperar que ele tenha a devida humildade de não interferir na aprovação de projetos de
pesquisas científicas só porque viriam eventualmente a ser conduzidas por cientista(s) que
defende o evolucionismo (digamos que 99% dos cientistas são evolucionistas), pois isto
retardará a nossa competência de produzir conhecimentos básicos novos que virão a alicerçar o
desenvolvimento tecnológico nas mais diversas áreas como saúde, indústrias, controle de pragas,
exploração sustentável de riquezas florestais, etc. etc., atrasando cada vez mais o nosso País no
ranking mundial e de desigualdades sociais.
Em tempo: os países que misturam RELIGIÃO com POLÍTICA tendem a um ATRASO de
consequências as mais gravosas. Política e Religião são como água e azeite, não se misturam nas
condições políticas normais, democráticas.
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

From: Alvaro
Sent: Friday, January 24, 2020 10:50 PM
To: 'Manfredo Winge' ; 'John Milne Albuquerque Forman'
Subject: RES: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução

Parece que estamos vivendo um pesadelo, com enredos que jamais imaginaríamos possíveis no
séc. XXI.
Abs
Álvaro

De: Leonor Assad
Enviada em: sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 18:47
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução

Parabéns, Manfredo!
Muito triste este momento que estamos vivendo. Posições como a sua contribuem para que se
mantenha a devida serenidade, sem perder a disposição para persistir. Só espero que os
chamados representantes de Conselhos da Capes tenham postura republicana e democrática e
não cedam a pressões alienadas em troca de alguns tostões para a pós-graduação.
Um forte abraço,
Maria Leonor Lopes Assad

De: Luiz José Homem D'el-Rey Silva
Enviada em: sábado, 25 de janeiro de 2020 09:41
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução

Caro Manfredo:, bom dia!
Concordo 100% com sua advertência - que o Presidente da CAPES não misture nem permita
que se misture ciência com religião a ponto de que projetos científicos sejam julgados
TAMBÉM pelo viés religioso.
Seria de fato uma lástima se isto viesse a ocorrer.
Para quem ama ciência, Ciência está acima de todas as demais atividades ou pensamentos
engendrados pela mente humana.
Eu conheço uma religião séria que explicita claramente isto, que abertamente estabelece que
ciência está acima de tudo, mas também não quero tratar disto aqui, embora tivesse elementos
para tal.
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Contudo, estou lhe dando minha opinião e concordando com Você em relação a separar ciência
de religião, e em alertar o Presidente da CAPES, como forma de aproveitar a oportunidade de
acrescentar que seria ótimo também se ciência pudesse ser dissociada de política.
Com minha maturidade, e diante da constatação de que isto vem de sempre, é algo
intrinsecamente ligado ao jogo de poder, eu me pergunto: será que iremos algum dia alcançar o
patamar de ver ciência sem interferências políticas?
Será isto de fato possível? Será que alguém consegue ir ao centro do cérebro de alguém lidando
com ciência para induzir aquele cérebro a separar ciência de interesses?
Bem fundo, lá no íntimo dos íntimos da mente humana, a postura de dissociar ciência de
política ou do jogo de poder só será possível se a atitude partir voluntariamente de cada um.
Ou seja, possivelmente continuaremos com uns gatos pingados isolados no meio do oceano.
Forte abraço, tudo de bom.
Luiz D'el-Rey

De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: sábado, 25 de janeiro de 2020 17:31
Para: 'Luiz José Homem D'el-Rey Silva'
Assunto: RES: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução

Caro D'el-Rey,
obrigado pelos comentários e elogios. Comento parte de seus comentários e jogo mais lenha na
fogueira.
Como disse, Ciência e Religião pertencem a patamares filosóficos distintos.
Ciência é busca de conhecimentos via observação, análises e experimentos sistemáticos de
objetos naturais ou não e de fatos para esboçar hipóteses que expliquem fenômenos ou origens
envolvidos, sempre em um processo iterativo entre dúvidas e consolidação de hipóteses em
teorias ou revisões de hipóteses..
Religião é crença e criacionismo é religioso dispondo que todos os objetos e processos do
Universo foram criados divinamente, por deuses ou outras entidades místicas ou um Deus uno e
onisciente, dependendo da religião.
O Design Inteligente, religião ou ramo de religião inclusive Cristã (?), foi criado, talvez, com a
tentativa de trazer ares modernos ao assumir um processo científico de Planejamento Divino
para explicar a origem e funcionamento do Universo. Claro que o DI não segue nenhum dos
protocolos próprios das pesquisas científicas em que as dúvidas sobre fatos e processos
observados são a mola mestra que exige explicações consistentes baseadas em fatos e testadas
por experimentos, entre inúmeras rotinas, métodos, equipamentos,.. próprios de cada área
científica.
Se há um Deus que mistura Ciência e “religião”, esse é o Deus como visto pelo filósofo Spinosa:
(http://mw.eco.br/zig/destaques/O_DEUS_DE_SPINOZA.pdf) e que, podemos dizer, Deus somos todos nós e
o Universo todo, o tempo todo e em todos os espaços, o que exige como prática religiosa, entre
outras coisas, tentar preservar o meio ambiente, pois ele é parte de Deus.
Dissociar Política de Religião no Brasil não só é possível como mandatório, pois é
CONSTITUCIONAL: nosso Estado é LAICO.
Assim, a coisa pública não pode sair misturando interesses da população com uma ou mais
religiões, a não ser, p.ex., quando estas forem o fundamento de comemorações culturais
populares que exigem algum apoio institucional.
A Política nunca deveria ser um jogo de poder de nós contra os outros, buscando
“raivosamente” inimigos o tempo todo para justificar necessidade de imposições que beiram e
ultrapassam os limites do regime democrático de direito. Deveria ser a busca do consenso após
discussão ampla com todos os atores da política de modo a que a oposição não seja, como na
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prática atual, sempre do contra mesmo quando as ações e projetos propostos sejam, claramente,
de interesse do Povo.
Abraços e tudo de bom pra ti também
Manfredo
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