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Ciência versus Paradigmas

● Confusão entre Ciência e atividade humana na literatura atual
● Paradigma é um fenômeno social: inclui visão, explicações 

preferenciais, métodos de trabalho…
● Ciência é um conjunto infinito de métodos que decorrem de 

elementos matemáticos que se descobrem no estudo da 
realidade física

● Ciência não se baseia em paradigmas, mas os paradigmas 
afetam o andamento da pesquisa



Paradigma até 1915

O universo (tempo) é eterno e provavelmente está em equilíbrio 
dinâmico.

Essa ideia demonstrou-se incompatível com a Relatividade Geral, 
descoberta em 1915.

Credit: NASA, Goddard 
Space Flight Center



Universo antigo

● Em Astronomia, é impossível observar o presente; tudo o que 
vemos é o passado.

● Sol: imagens com pouco mais de 8 minutos de idade

Credit: NASA & ESA



Universo antigo

● Alpha centauri: pouco mais de 4 anos

Credit: ESO/Digitized 
Sky Survey 2



Universo antigo

● Sagitarius A*: uns 26 mil anos

By NASA



Universo antigo

● Andrômeda: mais de 2,5 milhões de anos



Universo antigo

● Galáxias mais distantes: 13 bilhões de anos



Universo antigo

Recebemos essas imagens mostrando fenômenos em andamento 
e seguindo estritamente as mesmas leis físicas que funcionam aqui 
e agora.

http://webbtelescope.org/articles/13



Universo antigo

Isso significa que o universo tem pelo menos vários bilhões de 
anos de idade.

Isso não depende de modelos sobre a origem do universo.

● Até hoje ninguém conseguiu provar que a Bíblia ensina que o 
universo é jovem;

● muito menos conseguiu harmonizar as observações com a 
ideia de que o universo tenha 6 a 10 mil anos de idade.



Universo antigo

A ideia de que a Bíblia ensina que vivemos em um universo jovem 
vem de erros de hermenêutica que identificam a terraformação 
apresentada em Gênesis 1 e 2 com a criação do universo.

Corrigindo-se esses erros, vê-se que não há apoio bíblico para a 
hipótese de universo jovem.



Teorias científicas versus especulações

● Uma especulação é uma ou mais hipóteses sobre algo.



Teorias científicas versus especulações

Uma teoria científica é um 
conjunto de leis 
formuladas 
matematicamente 
juntamente com suas 
consequências.



Teorias científicas versus especulações

No ambiente de pesquisa, encontramos tanto especulações quanto 
teorias científicas. Para o público leigo, tudo é apresentado da 
mesma maneira.



Teorias científicas versus especulações

Em algumas áreas, é tradição chamar de teorias a coisas que são 
especulações inspiradas em fatos. Nessas áreas, as pessoas 
geralmente não aceitam o conceito de ciência dos pioneiros. 
Tendem a preferir conceitos humanistas (pseudociência).

A pseudociência deriva-se da filosofia e é uma forma de atividade 
humana.

A ciência é um conjunto de métodos decorrentes de elementos 
matemáticos disponíveis na natureza. Independe da existência 
humana.



Relatividade Geral

É uma teoria científica cuja equação fundamental pode ser 
deduzida por diferentes caminhos lógicos, inclusive pelo princípio 
da ação mínima.



Relatividade Geral

Ela descreve 
macroscopicamente a interação 
entre a energia e curvaturas no 
espaço-tempo.

Não leva em conta torção e nem 
efeitos quânticos da 
microestrutura do espaço-tempo.



Relatividade Geral

O que acontece se aplicarmos esta equação ao 
espaço-tempo (universo) como um todo?



Sistema de equações



Peça final: Termodinâmica

● A Termodinâmica 
permite descartar 
famílias de soluções do 
sistema de equações que 
obtivemos.

● As soluções que sobram 
formam o modelo do Big 
Bang.



O Modelo do Big Bang
● O modelo resultante dizia que o universo foi criado e se 

expande desde então
● Isso foi visto com total ceticismo e atribuído a algum tipo de 

anomalia (erro) da Relatividade Geral



O Modelo do Big Bang

TAKE 27 LTD/SPL



O Modelo do Big Bang
● O religioso católico belga Georges Lemaître refez os cálculos 

cuidadosamente, previu através deles uma relação entre 
avermelhamento médio e distância de um aglomerado de 
galáxias; foi adiante, fez observações, confirmou as previsões 
e publicou seus resultados em francês



O Modelo do Big Bang

● Mais tarde, Hubble também 
constatou que existe uma regra 
de avermelhamento médio de 
aglomerados em função da 
distância

● Isso convenceu o próprio Einstein 
de que o universo realmente foi 
criado em algum momento do 
passado



O Modelo do Big Bang

● O modelo previu corretamente resultados 
de observações antes que fossem feitas

● Não foi uma tentativa de se explicar algo 
observado (ex.: avermelhamento de 
galáxias, RCF...)

Image via NASA, ESA, P. Oesch (Yale University), G. Brammer (STScI), P. van 
Dokkum (Yale University), and G. Illingworth (University of California, Santa Cruz).



Modelos Inflacionários

● Alan Guth, 1980
● Imaginou que houve uma fase em 

que o universo se expandiu a uma 
velocidade tremendamente alta 
logo após a criação

● Isso inspirou a ideia de que 
sempre há partes de algo muito 
maior que se expandem 
rapidamente e formam universos



Modelos Inflacionários

● Alan Guth, 2003
● Demonstrou que mesmo em 

modelos inflacionários, o tempo 
precisa ter um início



Multiverso

● A Teoria das Cordas inclui uma série de 
consequências de fatos conhecidos

● Ela abre a possibilidade de que o universo 
seja apenas um entre muitos

● Isso tem sido usado como válvula de 
escape para o argumento do ajuste fino

● Mas as leis continuam otimizadas em 
todos os universos (δS=0)



Posição Criacionista

● Deus criou o tempo (Hebreus 11:3)
● O que é visível foi criado a partir de coisas invisíveis (idem)
● A criação do universo ocorreu antes da terraformação (Jó 

38:7, Provérbios 8). O universo pode ser muito antigo.
● Deus criou outros seres inteligentes neste universo, além de 

anjos e humanos (Jó, primeiros capítulos).
● Deus criou a realidade com leis básicas otimizadas
● Nada impede que Deus tenha criado outros universos
● A Bíblia traz indícios de wormholes e de que este universo 

possui mais de uma camada.




