
RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo central investigar, no processo de 
formação inicial do professor de Biologia, os obstáculos epistemológicos, 
originados em alguns componentes do conhecimento religioso, como: a 
Teleologia, o Dualismo e a Aceitação de forças sobrenaturais. Objetiva 
também identificar as concepções dos professores de Biologia em 
formação sobre a Ciência e a Teoria da Evolução, além de caracterizar o 
conhecimento científico/específico da Evolução como um dos eixos 
norteadores desse processo. Assim, a investigação situou-se no processo 
de formação científica, no qual o futuro professor de Biologia recebe sua 
formação inicial, a Academia. A pesquisa justifica-se pela necessidade de 
ter, de fato: uma formação científica consistente, em que o conhecimento 
cientifico seja objeto fundamental dessa formação; que a formação 
epistemológica se estabeleça na prática docente e que os possíveis 
obstáculos no processo de aprendizagem sejam superados. 
Metodologicamente, fundamentamo-nos em uma abordagem qualitativa 
referente às descrições e reflexões críticas provenientes dos dados 
obtidos e das análises. Pesquisou-se três aulas da disciplina de Biologia 
Evolutiva ministrada no quinto período (diurno) do curso de Ciências 
Biológicas-Licenciatura da Universidade Federal de Goiás. Os dados 
analisados foram extraídos das transcrições dos registros áudio-visuais, e 
das observações da pesquisadora, que acompanhou todas as aulas e as 
registrou em diário de campo. A pesquisa mostrou a necessidade da 
criação de uma disciplina específica sobre Epistemologia da Ciência, além 
de salientar a importância de discussões epistemológicas para a formação 
científica inicial. Destacou-se também a postura docente, no que aponta o 
professor formador como importante mediador no processo de formação 
inicial. A investigação apresentou também alguns componentes do 
pensamento religioso como obstáculos epistemológicos no processo de 
ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos da Teoria da Evolução. 
Este trabalho apontou questões importantes no processo de formação 
inicial do professor de Biologia, como: a inclusão de discussões 
epistemológicas na formação científica, a superação de obstáculos 
epistemológicos na aprendizagem de conhecimentos científicos, entre 
outras. Questões estas que poderão contribuir para futuras ações 
pedagógicas e estudos correlacionados com a temática abordada.  
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