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Os homens, até hoje, sempre tiveram falsas noções sobre si mesmos, sobre o que são ou 

deveriam ser. Suas relações foram organizadas a partir de representações que faziam de 

Deus, do homem normal, etc. O produto de seu cérebro acabou por dominá-los inteiramente. 

Os criadores se prostraram diante de suas próprias criações. Libertemo-los, portanto, das 

ficções do cérebro, das ideias, dos dogmas, das entidades imaginárias, 

sob o domínio dos quais definham. 

 

Karl Marx & Friedrich Engels 

(Trecho suprimido do manuscrito dos autores, A Ideologia Alemã – Vol. 1- Feuerbach: A oposição entre as 

composições Materialista e Idealista). 



 
 

iv 
 

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.  

 

PALAVRAS CHAVE: Formação inicial de professores; Teoria da Evolução; Conhecimento 

religioso; Obstáculos epistemológicos. 
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ABSTRACT 

 

The fundamental aim of this work was to investigate the epistemological obstacles in the 

initial formation of a Biology teacher, originated in components of the religious thought such 

as Teleology, Dualism and the acceptance of supernatural forces. Furthermore, it aimed to 

identify the conceptions of teachers in formation about Science and the Theory of Evolution 

as well as to characterize the scientific/specific knowledge of Evolution as one of the 

guidelines in the process of formation of a Biology teacher. Thus, the investigation took place 

where Biology teachers receive their initial formation, the University. The research is justified 

by the necessity of having, in fact: a consistent scientific formation in which the scientific 

knowledge can be the fundamental object of this formation; the epistemological formation can 

be established on the teacher practice and the possible obstacles in the learning process can be 

overcome. Methodologically, we are based on a qualitative approach concerning the 

descriptions and critical reflections derived from the collected data and analysis. Three classes 

were researched from the subject Evolutionary Biology which is offered on the fifth period 

(daytime) in the Biological Sciences (Licenciate) course from the Federal University of Goiás. 

The analyzed data were taken from the transcriptions of the audiovisual records and the 

researcher’s observations, who monitored all classes and record them in a field diary. The 

research showed the necessity of creating an specific subject about Science Epistemology as 

well as the importance of epistemological discussions for the initial scientific formation. 

Furthermore, the teacher posture was highlighted concerning the teacher trainer as an 

important mediator in the process of initial formation. The investigation also presented some 

components of the religious thought as epistemological obstacles in the teaching-learning 

process of the Theory of Evolution scientific contents. This work pointed out important 

questions in the process of initial formation of a Biology teacher such as: the inclusion of 

epistemological discussions in the scientific formation, the overcoming of epistemological 

obstacles in learning the scientific knowledge, among others. These questions may contribute 

to future pedagogical actions and correlated studies with the thematic approached.   

 

KEY WORDS: Initial formation of a teacher; Theory of Evolution; Religious knowledge; 

Epistemological obstacles. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo central investigar, obstáculos epistemológicos en el 

proceso de formación inicial del profesor de Biología, originados en componentes del 

conocimiento religioso, como: la Teleología, el dualismo y la Aceptación de fuerzas 

sobrenaturales, además, identificar las concepciones de los profesores en formación sobre la 

Ciencia y la Teoría de la Evolución, y caracterizar el conocimiento científico específico de la 

Evolución como uno de los ejes orientadores del proceso de formación del profesor de 

Biología. Por eso, la investigación se desarrolló en el proceso de formación científica, donde 

el futuro profesor de Biología recibe su formación inicial: el ámbito universitario. La 

formación científica inicial es esencial para que el profesor de Biología pueda ofrecer una 

formación adecuada en su actuación en la Educación Básica. En este sentido, la investigación 

se justifica por la necesidad de tener, de hecho: una formación científica consistente en que el 

conocimiento científico sea un objeto fundamental de esa formación; que la formación 

epistemológica se establezca en la práctica docente y que los posibles obstáculos 

epistemológicos en el proceso de aprendizaje sean superados. La investigación re realizó en 

las aulas de la asignatura de Biología Evolutiva del quinto semestre del curso de formación de 

profesores de Biología de la Universidad Federal de Goiás –Brasil. Fueron observadas y 

grabadas cinco aulas de esta asignatura durante el primer semestre del año de 2013, y los 

datos analizados fueron obtenidos de las transcripciones de los registros audiovisuales y de las 

observaciones de la investigadora, que presenció todas las clases y las registró en su 

anotaciones. La investigación mostró la necesidad de una asignatura específica sobre 

Epistemología de la Ciencia, además de destacar la importancia de las discusiones 

epistemológicas para la formación inicial del profesor. Vale destacar la importancia de la 

postura del profesor formador como mediador en el proceso de formación inicial. La 

investigación demostró también algunos componentes del conocimiento religioso como 

obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

científicos de la Teoría de la Evolución. Finalmente, este trabajo apunta algunas cuestiones 

importantes en el proceso de formación inicial del profesor de Biología, como: la necesidad 

de la inclusión de las discusiones epistemológicas en la formación científica, la superación de 

los obstáculos epistemológicos en la aprendizaje del conocimiento científico, etc. Estos 

aspectos podrán contribuir para futuras acciones pedagógicas y estudios correlacionados con 

el tema. 
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PALAVRAS CLAVE: Formación inicial del profesor; Teoría de la Evolución; Conocimiento 

religioso; Obstáculos epistemológicos. 
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UMA LONGA RUPTURA 

 

Sempre tive medo do escuro. Mas, quando entendi que não há nada no escuro, a não 

ser a ausência de luz, perdi o medo e ganhei algumas dúvidas. Dúvidas que me levaram a 

refletir sobre questões como: o meu escuro é diferente do escuro de outrem? Os meus medos 

são comuns aos de outras pessoas? Por que temos medo? Busquei respostas para tentar 

entender essas questões e percebi que, mais do que respostas é preciso buscar 

questionamentos que revelem o surpreendente processo de ruptura: sistemática, ideológica, 

paradoxal, epistemológica, social, cultural, histórica e individual.  

No meu escuro habitavam personificações do mal, seres realmente dispostos a me 

prejudicar. Hoje é simples entender que, tais seres não passavam de criações de minha própria 

mente, e que foram criados através dos diversos mitos que fizeram parte da minha história 

cultural, socialmente construída desde tenra idade. No entanto, na ausência desse 

entendimento, o que ocupava o meu escuro poderia ser diferente ou não do que ocupava o 

escuro de outrem. Isso quer dizer que, os meus medos poderiam ser iguais ou diferentes dos 

medos de outrem, e isso dependeria do mito empregado como contexto histórico.  

Um bom exemplo para ilustrar essa ideia é a Religião. Há diferentes religiões, cada 

uma com sua gama de dogmas (doutrinas) a serem obedecidos por seus fiéis seguidores. Se 

duas pessoas compartilham a mesma religião e acreditam na mesma série de eventos, 

defendidos pelos mesmos dogmas, essas duas pessoas poderão compartilhar de medos 

comuns. Assim como apresentar outros medos provenientes de experiências particulares. 

Considerando o medo como algo instintivo e próprio da condição biológica humana, 

pode-se dizer então que ele é intrínseco ao comportamento humano. Podemos compreendê-lo 

também como um mecanismo de defesa em uma situação de risco, na qual o nível de 

adrenalina em nosso organismo se eleva fazendo com que o corpo reaja à situação de perigo. 

Esse tipo de medo é natural e diferente do medo representado por figuras míticas construídas 

por um contexto histórico predecessor. 

O medo que sentia do escuro não era natural, mas proveniente de uma representação 

mítico-religiosa incrustada em minha consciência. A ideia da existência de seres demoníacos 

era perturbadora, chegando alguns momentos à beira da insanidade. Juntamente à ideia fixa da 

existência de seres malévolos, estava a ideia de um Deus benevolente e protetor. Confesso 

que, a sensação ao pensar que “alguém” nos protege incessantemente, é de fato, reconfortante. 

Porém, a ideia de que há “alguém” ansiando pelo nosso mal, desejando nossa morte e sedento 
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por nossa alma, é mais que desconfortante, é alucinante. Esse “alguém”, de ambas as ideias, 

nada mais é do que, a personificação do bem e do mal; da legião de anjos e demônios; do céu 

e do inferno; do Deus e do anjo caído (Lúcifer); um eterno dualismo mítico-religioso. Estes 

elementos são personagens do segmento religioso judaico-cristão, o qual fez parte da 

construção do contexto histórico-cultural ocidental, no qual eu estava incluída.  

Grande parte da humanidade vive uma constante angústia quanto aos fenômenos 

naturais, seus mistérios e consequências. No entanto, isso faz parte do contexto histórico, 

particular de cada ser em sua constituição como sujeito. Somos formados socialmente por 

influências de vários contextos: familiar, escolar, religioso entre outros. Porém, sempre há 

aquele contexto que optamos por seguir, e o qual definirá nossas escolhas. O próprio 

segmento cristão, enunciado pela escritura sagrada, diz que o homem possui o livre arbítrio, 

que lhe dá o poder para escolher seguir o caminho da verdade ou tomar o caminho contrário. 

Os ensinamentos cristãos desde seus primórdios já incrustam na mente de seus seguidores um 

medo quase que incontrolável de fazer a escolha errada, além de uma culpa congênita 

atribuída à personificação do pecado original. Segundo tais ensinamentos, o homem deve 

escolher seguir o caminho da verdade e aceitar a Jesus Cristo (filho de Deus e o redentor da 

humanidade) como seu único salvador, mas também pode escolher outro caminho. Caso 

escolha o outro caminho, estará fora dos planos do Deus Pai, e por isso perecerá em pecado e 

viverá no mundo sem a direção do Espírito Santo, pagando eternamente por seus pecados até 

que se arrependa verdadeiramente.  

Sinceramente, hoje não consigo conceber esse discurso como sendo de um livre 

arbítrio, mas de uma manipulação psicológica, na qual uma doutrina constrói sua ideologia 

sobre a fragilidade e sensibilidade humanas
1
. Somos seres sensíveis, não apenas devido as 

nossas habilidades sensoriais, mas por sermos seres inclinados a viver no nosso limite. 

Estamos sempre vulneráveis, experimentando uma série de sentimentos que nos confundem e 

definem a fraqueza ou a força em nossa constituição subjetiva como seres humanos. Somos 

seres carentes por natureza, fazemos nossas escolhas baseadas na busca por um mundo 

benevolente, aconchegante e amplo, que criamos para dominar e prover nossas necessidades e 

desejos. 

                                                           
1
 Na obra O futuro de uma ilusão – O mal-estar na civilização de 1927, Freud expressa um ponto de vista similar 

a tal afirmação, na qual diz que: “não estava interessado nas fontes mais profundas do sentimento religioso do 

que naquilo que o homem comum entende como sua religião – o sistema de doutrinas e promessas que, por um 

lado, lhe explicam os enigmas deste mundo com perfeição invejável, e que, por outro, lhe garantem que uma 

Providência cuidadosa velará por sua vida e o compensará, numa existência futura, de quaisquer frustrações que 

tenha experimentado aqui. O homem comum só pode imaginar essa providência sob a figura de um pai 

ilimitadamente engrandecido. Apenas um ser desse tipo pode compreender as necessidades dos filhos dos 

homens, enternecer-se com suas preces e aplacar-se com os sinais de seu remorso”(FREUD, 1927, p.20). 
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 Assim, o homem em sua condição humana, e presente na realidade natural do 

universo, se vê como um ser superior aos demais seres existentes, como um ser em direção à 

perfeição
2
. Esse ponto de vista tem por trás uma ideologia dogmática, atribuída por algum 

tipo de segmento religioso. Na maioria das vezes, essa ideologia dogmática inflige um estado 

de verdade aos seus seguidores, levando-os a um nível extremo de alienação e dando-lhes a 

eterna sensação do politicamente correto. E, por experiência própria, esse estado de verdade, 

se configura em situações em que o processo de ruptura é árduo, mas não impossível de 

acontecer. No entanto, podem se tornar situações permanentes, caso o indivíduo não consiga 

se libertar da alienação causada pela verdade incontestável de uma ideologia dogmática. 

A discussão sobre qualquer tipo de verdade – verdades científicas, verdades religiosas, 

por exemplo – é sem dúvida uma estrada cheia de atalhos, de ondulações e principalmente, de 

lacunas, em que o diálogo deve trafegar de forma calma e cuidadosa. Nesse sentido, apresento 

uma perspectiva de Habermas (2007) pertinente à constituição de verdades. Habermas afirma 

que somos indivíduos modernos, mas que hoje, não vivemos em um mundo compreensível 

capaz de nos fornecer ideias prontas, por isso da necessidade da invenção de inúmeras 

verdades práticas. Ele também deixa claro que, somos incrédulos quando se trata de 

possuirmos ou não algum tipo de intuição moral relacionada a essas verdades práticas, e que 

estas de forma alguma podem ser encontradas dentro de nós mesmos. Segundo ele nos resta 

encontrá-las através de um processo de questionamento que nos force a admitir o ponto de 

vista de outrem, consequentemente, provocando o que ele chama de implementação mais ou 

menos eficaz do Imperativo Categórico
3
 (HABERMAS, 2007).  

Apesar da perspectiva, apresentada acima, ser direcionada ao contexto de verdade 

como coerência, de um discurso prático e de justificação; encontrei nessa ideia a possibilidade 

de compreensão do processo de construção do conceito de verdade para alguns segmentos 

religiosos. De acordo com Habermas (2007, p. 4), se “não existe um mundo inteligível que 

nos forneça ideias prontas, nos restando apenas a opção de inventar verdades práticas”, é 

compreensível precisarmos criar verdades que nos sejam práticas na elaboração de nossos 

contextos históricos. Dessa forma têm-se os contextos socialmente construídos. Juntamente 

                                                           
2
 Para Mayr (2005) um dos aspectos da visão de mundo Teleologista consistia em “um mundo de duração longa 

ou eterna, mas com uma tendência ao melhoramento ou a perfeição. Tal visão existia em muitas religiões, 

disseminava-se nas crenças de povos primitivos (como os Valhalla dos antigos germânicos) e estava 

representada no cristianismo por ideias como a do milênio, da ressurreição” (p. 56). 
3
 Para Habermas (2007), no discurso prático há a compreensão de uma nova forma específica de aplicação do 

Imperativo Categórico, ou seja, aqueles que participam de um tal discurso não podem chegar a um acordo que 

atenda aos interesses de todos, a menos que todos façam o exercício de “adotar os pontos de vista uns dos 

outros”, exercício que leva ao que Jean Piaget chamou de uma progressiva “descentralização” da compreensão 

egocêntrica e etnocêntrica que cada qual tem de si mesmo e do mundo (Habermas, 2007, p. 10). 
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com a verdade estão as ideias e os sentimentos relacionados a ela. Por exemplo, o contexto 

religioso é movido por ideias e sentimentos também religiosos, que justificam as ações 

executadas obedecendo às verdades práticas criadas por determinado grupo – pessoa – 

religioso. Isso também significa dizer que o homem cria através de um processo de alienação 

coletiva e, posteriormente, de auto-alienação, duplicações no mundo. Em alguns segmentos 

religiosos protestantes há a duplicação do mundo em: mundo dos restituídos e mundo dos 

pecadores. O mundo dos restituídos é para aqueles que aceitaram a Jesus e que foram remidos 

pelo espírito santo de deus; já no mundo dos pecadores estão aqueles que não o aceitaram, por 

tanto não fazem parte do mundo segundo a verdade bíblica conclamada. Um detalhe 

importante é que, caso se aceite (arrepender-se de todos os pecados cometidos) Jesus como o 

caminho, a verdade e a vida é possível deixar o mundo dos pecadores e deleitar-se no mundo 

dos remidos pelo espírito santo.  

Ao compreender tais questões, porém ciente de que há muito mais para se 

compreender e aprofundar, sobre cada uma delas; encontrei nos pensamentos do epistemólogo 

francês Gaston Bachelard (1884-1962) uma saída para a racionalização não apenas do 

conhecimento científico, mas do conhecimento não-científico (nesse caso religioso), indo em 

direção a um processo provedor de uma longa ruptura. Não restam dúvidas de que poderia 

dissertar sobre esse tema – conhecimento não-científico/religioso – indefinidamente, uma vez 

que estive inserida na ideologia cristã desde o nascimento. No entanto, me detenho apenas aos 

principais eventos que foram incisivos para a ascensão de questionamentos geradores de uma 

crise ideológica, subjetivada na particularidade de minhas experiências. E é nesse contexto, 

que compartilho brevemente algumas de minhas experiências religiosas, provenientes de 

ideias e sentimentos religiosos despertados pelo Cristianismo, em duas vertentes: Catolicismo 

e Protestantismo.  

Nasci em berço cristão. Especificamente, foi o Catolicismo minha primeira 

experiência religiosa. Meus pais nunca foram praticantes assíduos deste ou de qualquer outro 

segmento, no entanto, seguiam as doutrinas e tradições católicas. Fui batizada, assim como 

meus dois irmãos, em uma Paróquia da Igreja Católica Romana. Na infância o contato com a 

Igreja era apenas em eventos esporádicos como: casamentos, batizados e missas de sétimo 

dia. Tive uma infância simples, porém feliz. Como qualquer criança sem muitos recursos, 

aprendi logo cedo que a vida não se tratava de um conto de fadas. Na realidade percebi logo, 

com quatro ou cinco anos de idade, que a vida não seria fácil. Desde então, comecei a ver o 

mundo com olhos críticos, mas ainda assim, sonhava e me iludia como qualquer criança.  
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Passei a não confiar cegamente nas pessoas, devido a alguns traumas sofridos. Assim, 

cada vez mais, me tornei uma criança crítica, observadora e um pouco impulsiva. Passei a 

seguir minhas próprias convicções, não me deixado levar pela cabeça ou vontade de outrem; 

nem mesmo dos meus pais. Por isso, confesso que dei um pouco de trabalho a eles, pois 

desenvolvi um alto grau de independência de pensamento e de atitude.  

Na adolescência, por vontade própria, mantive um contato maior com o catolicismo, 

frequentando a Igreja católica mais vezes. Iniciei nas aulas de catequese, porém não era uma 

aluna assídua. Isso porque os estudos bíblicos não faziam sentido, ou seja, não condiziam com 

a minha realidade, era como se tudo aquilo que estava escrito no livro “sagrado” fosse algo 

sobre outro mundo, outra realidade. E de fato era. Frequentava a Igreja pelo contato com as 

pessoas, e, principalmente, com os rapazes e porque era bom fazer parte de um grupo. Porém, 

sempre me desentendia com os grupos, isso porque se não concordava com algo, de imediato 

me manifestava e contrariava quem estivesse na liderança, então nunca fiquei muito tempo 

em um grupo.  

Sempre fui tida como uma cristã rebelde, fazendo piadas e críticas com os 

ensinamentos catequistas, com os discursos dos padres e dos fieis. Algo que não devo negar, é 

que havia sempre um sentimento temeroso dentro de mim, e um pensamento que foi 

construído no meu contexto familiar, cultural e escolar: a crença no Deus cristão. Mesmo 

crendo de uma forma diferente dos demais a minha volta, eu acreditava. Meus pais nunca 

interviram nas escolhas religiosas dos filhos, por isso, crescemos com certa autonomia de 

pensamento, de escolhas e de decisões sobre nossas próprias vidas.  

Meu irmão mais velho sempre foi um bom exemplo para os irmãos mais jovens. Teve 

uma infância como a minha, fazíamos muitas coisas juntos e éramos muito próximos, devido 

a pouca diferença de idade. Sempre conversávamos muito sobre diversos assuntos e como 

éramos adolescentes críticos, discutíamos sobre questões políticas, religiosas e filosóficas. Na 

adolescência ele se lançou em uma busca desesperadora por respostas. Marcado por uma 

personalidade intensa, ele sempre entrava de cabeça no que quer que fosse fazer. Então em 

uma fase dessa adolescência, começou a procurar respostas apenas na Filosofia. Leu inúmeros 

livros, e então os discutia comigo. Mas, naquela época eu não estava muito interessada em 

respostas filosóficas, porque mesmo que pareça contraditório, estava em uma fase de 

questionamentos, e não sei como, mas entendia que, se procurasse as respostas para tantos 

questionamentos que tinha em mente, poderia me perder em meio a essa busca e ainda me 

frustrar com algumas respostas encontradas.  
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Já meu irmão mais novo foi quem primeiro se interessou, aos sete anos de idade, pelo 

Protestantismo. Assim que começou a frequentar logo se envolveu, sendo batizado, 

novamente – uma vez que já havia sido batizado na Igreja Católica – e se tornando membro 

assíduo desse segmento religioso. Este por sua vez, sempre fora uma criança serena, tranquila, 

introspectiva, mas também muito decidida. Algum tempo depois meu irmão mais velho 

também começou a frequentar a Igreja Protestante, vindo a se tornar também membro 

assíduo. Abandou os estudos filosóficos, e buscou na Bíblia cristã as respostas de todos os 

seus questionamentos.  

Nesse momento, eu assistia de longe essa fase de suas vidas, e buscava me entreter e 

dar sentido a minha vida através de outras formas e de outras explicações para o mundo. 

Sempre gostei muito de ir à escola e de aprender coisas novas, de fazer perguntas, por isso o 

que aprendia na escola fazia mais sentido do que as explicações religiosas, que estavam 

presentes no meu contexto familiar, social e cultural. Aprendi a relacionar o conhecimento 

escolar com minha realidade, com o que eu vivia cotidianamente e foi nessa época que 

comecei a questionar a natureza e seus objetos naturais a minha volta – como as plantas 

respiram? Por que as estrelas brilham? Por que as formigas conseguem carregar 10 vezes seu 

próprio peso?  

Considero que tive uma adolescência normal, cheia de inseguranças, traumas, 

desilusões, desentendimentos com os pais, rebeldias, vazios, conflitos internos e muita 

curiosidade. E foi com vinte anos, aproximadamente, logo após ter terminado os estudos, de 

nível médio, que comecei a pensar em coisas diferentes de outrora. Comecei a sentir uma 

culpa inexplicável por tudo que havia feito até então – coisas normais que todo jovem já fez 

ou fará. Hoje sei que foi devido a discursos religiosos no contexto familiar e social, que 

passei, inconscientemente, a questionar minhas próprias atitudes como ser humano. Sempre 

resistente a esse discurso, me vi num processo de aceitação das ideias religiosas pregadas no 

segmento religioso protestante. Alguns conflitos familiares, vazios, traumas e dúvidas se 

tornaram grandes demais, e o diálogo e a razão de ser de cada coisa cedeu lugar à busca por 

respostas estritamente espirituais. Foi quando decidi visitar a Igreja que meus irmãos 

frequentavam. No entanto, todos os momentos que passei presente na igreja Protestante, 

inserida numa ideologia cristã, foram conturbados e obscuros. Os momentos de paz, de cura 

interior, de harmonia com o mundo e comigo mesma foram mínimos, praticamente, 

inexistentes. Os momentos de paz interior, de entendimento sobre minhas aflições e de 

harmonia com o mundo, somente voltaram a fazer parte da minha vida após abandonar de vez 

a religião.  
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Todas aquelas ideias e sentimentos religiosos começaram a atrapalhar meu 

desenvolvimento em outras áreas como: relacionamentos amorosos, familiares, entre amigos, 

profissionais, entre outros. Isso porque, segundo a doutrina, não se podia fazer o que não 

estava de acordo com a doutrina protestante e, evidentemente, o que estava prescrito na Bíblia 

sagrada. Por um tempo, mesmo que parcialmente, incorporei essas ideias religiosas; mas 

quando entrei na universidade, especificamente, no curso de Biologia, encontrei uma 

dificuldade enorme para conciliar os dois tipos de ideias – ideias religiosas e ideias 

provenientes do conhecimento científico. O conhecimento científico fazia mais sentido para 

mim, uma vez que mesmo acreditando, eu também podia duvidar. Já as ideias religiosas, me 

faziam sentir culpa, medo e insegurança. Eu não entendia o turbilhão de sentimentos gerados 

por essas ideias religiosas, por isso os respeitava e os mantinha por perto. Mas não demorou 

muito para que o choque entre ideias tão contrárias – pensamento religioso e conhecimento 

científico – viesse a causar uma transformação em minha mente, gerando uma crise 

psicológica e ideológica violenta. 

Nesse meio tempo, entre os questionamentos científicos e as ideias religiosas, alguns 

fatos específicos nos contextos familiar e particular contribuíram sobremaneira com a ruptura 

com a ideologia cristã em minha mente. Aspectos como o discurso, o comportamento das 

pessoas, o preconceito, a segregação de classes e grupos dentro da igreja me indignavam. 

Mesmo ciente que a igreja deveria ser uma comunidade, pois assim era nos preceitos bíblicos, 

eu a enxergava como uma convenção de egos, organizada hierarquicamente de forma injusta e 

cruel. Uma verdadeira representação sistemática do capitalismo em pequena escala com ideais 

cristãos protestantes.  

Sempre taxada de radical convivia com as críticas alheias e nunca fazia parte de nenhum 

grupo específico. Os discursos religiosos me entristeciam porque nunca consideravam as 

fraquezas e limitações humanas. Sempre baseados em exemplos de personagens bíblicos, os 

discursos, que chamávamos de pregações, conduziam os fiéis ao arrependimento, à superação 

de algo, à “cura espiritual” ou de alguma doença, à culpa e ao desesperador temor de Deus. 

No meu caso esses discursos levavam somente à culpa e ao desespero de não conseguir seguir 

os preceitos e doutrinas daquele segmento religioso. Isso porque o meu entendimento sobre 

pecado era diferente do que eles consideravam como pecado. O pecado, em minha concepção, 

significa uma forma de se controlar alguém e de impor limites. Para o segmento cristão 

protestante, nesse caso, significava a ausência de Deus, a escuridão, o mal, a não aceitação de 

Jesus como filho de Deus, e por isso as pessoas cometiam as más ações, ou seja, os pecados 

ao longo de suas vidas.  E para se livrar de todos os pecados cometidos era preciso se 

arrepender verdadeiramente e aceitar a Jesus como único salvador, ser batizado pelo espírito 

santo e seguir os mandamentos e ensinamentos bíblicos.   
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Tais fatos contribuíram sobremaneira, com o meu processo de ruptura com qualquer 

tipo de ideal religioso. O conhecimento científico também foi decisivo nesse processo de 

ruptura e, mesmo não me dedicando, como poderia nas aulas de evolução, por exemplo, 

apreendi um pouco dos conteúdos específicos sobre a teoria da evolução, que contrariava a 

“teoria” cristã. Ainda que, inconscientemente, eu enxergasse um sentido real naquele 

conhecimento científico, eu sabia que era algo que mais do que acreditar, sem medo ou culpa, 

eu podia criticar, duvidar e refletir. Quando entrei num conflito interno profundo, eu sabia que 

não haveria volta, pois já havia entendido que mesmo não me arrependendo dos erros 

(pecados para a igreja) que cometera, eu poderia seguir em frente sem nenhuma culpa, pois os 

erros fazem parte da vida de qualquer ser humano. Então, fiz uma escolha. Decidi 

desvincular-me totalmente da Igreja e de tudo o que ela representava em minha vida.  

Depois da decisão tomada percebi que as ideias de cunho religioso foram grandes 

obstáculos, não apenas na Academia, mas também na minha vida pessoal. Logo que saí da 

graduação ingressei no programa de Mestrado em Educação em Ciências, e pude constatar 

que o processo de ruptura estava mais perto de ser concretizado, e que estava aberta 

novamente, para questionar e criticar livremente a natureza e seus objetos. Considero que o 

meu processo de ruptura tenha se dado nos sentidos, ideológico, paradoxal, epistemológico, 

social, cultural e individual. No entanto, confesso que, mesmo tendo abandonado as ideias 

cristãs, e negado a existência de forças sobrenaturais, alguns vestígios – que prefiro chamar de 

resquícios culturais – permaneceram na estrutura de pensamento e da fala, além de alguns 

hábitos, por exemplo, expressões como: Ave Maria! Meu deus do céu! Vai com deus! Entre 

outras. Dentre tudo isso, compreendi que mais do que respostas, necessitamos de mais 

questionamentos e tal entendimento corrobora com as sábias palavras de Bachelard (1996, p. 

19): “um obstáculo epistemológico se incrusta no conhecimento não questionado”.  
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Quando criança quem nunca foi questionado com a seguinte frase – o que você vai ser 

quando crescer? – Astronauta, Bombeiro, Médico, Cabeleireira, Advogado, etc. Mas, sempre 

existe aquela criança que diz que gostaria de ser um “Cientista maluco”; e claro, essa criança 

fez ou fará muitas experiências ditas “malucas”. Misturar produtos diversos para ver se 

mudam de cor, se sairá fumaça ou até mesmo se explodirão; encher balões para colocá-los na 

balança para saber se realmente o ar possui peso; jogar sal de cozinha em sapos para saber se 

ele morrerá mesmo; usar o irmão mais novo como cobaia para as experiências; retirar 

minuciosamente todas as partes constituintes de uma florzinha para guardá-las entre as folhas 

de um livro e observar o processo de desidratação. 

Estes são apenas alguns exemplos das experimentações “malucas” que fazemos 

quando crianças, e que nos intrigam e nos levam sempre à curiosidade de ver, tocar, ouvir e 

conhecer aquilo que está ao nosso redor. Com o passar do tempo esse “cientista maluco” que 

existe dentro de nós desaparece aos poucos, pois conforme amadurecemos, nossos 

pensamentos mudam e surgem novas ideias e conhecimentos sobre o mundo a nossa volta e 

sobre o que realmente queremos ser no futuro. 

Vigotski (1996), com relação às mudanças no processo de desenvolvimento do nosso 

pensamento e de nossa conduta, nos esclarece que:  

[...] O desenvolvimento das funções psíquicas superiores na idade de transição 

revela com extraordinária claridade e precisão, as leis fundamentais que 

caracterizam os processos de desenvolvimento do sistema nervoso e da conduta. 

Uma das leis básicas que regem o desenvolvimento do sistema nervoso e da conduta 

consiste em que, à medida que se desenvolvem os centros ou estruturas superiores, 

os centros ou estruturas inferiores cedem uma parte essencial de suas antigas 

funções às formações novas, atravessam as ditas instâncias superiores, graças às 

quais as tarefas de adaptação, que nas etapas mais inferiores de desenvolvimento 

correspondiam aos centros ou funções inferiores passam a ser desempenhadas nas 

etapas superiores, pelas funções superiores (p. 117).  

 

Diante disto, que podemos encarar como processos naturais à espécie humana, somos 

levados a deixar de ser tão curiosos e audaciosos para colocarmos em prática a busca por 

respostas as nossas curiosidades
4
. No entanto, devem estar se perguntando: aonde quero 

chegar dizendo tudo isto? Bem, todo ser humano é capaz de criar algo novo a partir do que 

está posto em nosso meio, ou seja, em nossa realidade. Isso porque somos seres dotados da 

capacidade de apreensão e transformação das coisas, dos fenômenos e dos conhecimentos 

                                                           
4
 Na análise feita por Bachelard (1996), na qual examina a evolução do espírito científico, logo se percebe um 

movimento que vai do geométrico mais ou menos visual para a abstração completa. Ele então afirma que, 

quando se consegue formular uma lei geométrica, realiza-se uma surpreendente inversão espiritual, viva e suave 

como uma concepção; a curiosidade é substituída pela esperança de criar. Para ele a primeira representação 

geométrica dos fenômenos é essencialmente uma ordenação, essa primeira ordenação abre-nos as perspectivas 

de uma abstração alerta e conquistadora, que nos levará a organizar racionalmente os fenômenos (p.8). 
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produzidos pelas sociedades. O mundo com todas as suas representações está sujeito às nossas 

interpretações e, ao mesmo tempo em que damos sentido a esse mundo, também damos 

sentido a nossa própria existência dentro dele.  

A Ciência é algo que está posto na realidade à qual pertencemos. Os conhecimentos, 

os conceitos e os métodos científicos, estão dispostos de maneira a nos proporcionar ações e 

atitudes, que nos levarão à apreensão e reprodução de todo esse mote científico 

historicamente construído. Mas, para que essa apreensão e reprodução se tornem uma 

possibilidade em potencial é necessária uma formação científica de qualidade desde o início 

da Educação institucionalizada. Um dos responsáveis por essa formação científica é o 

professor de Ciências, que por sua vez, também deveria receber uma formação científica de 

qualidade. Embora, saibamos que essa formação científica de qualidade está longe de ser o 

modelo ideal em nosso sistema educacional vigente. 

Nossa investigação se situa nesse processo de formação científica, no qual o futuro 

professor de Biologia recebe sua formação inicial, a Academia. A formação científica inicial é 

essencial para que o professor de Biologia possa, também, proporcionar uma formação 

científica adequada e de qualidade em sua atuação na Educação Básica. Nesse sentido, a 

pesquisa se justifica pela necessidade de se 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.   

Assim, baseando-nos em elementos como – a necessidade de uma formação científica 

inicial e o conhecimento científico como objeto essencial dessa formação; a caracterização de 

um perfil epistemológico do professor de Biologia; e a identificação de obstáculos 

epistemológicos no processo de formação científica – elaboramos algumas questões que 

juntas direcionaram nossa pesquisa: o conhecimento científico é de fato o objeto 

fundamental da formação científica? Um perfil epistemológico traçado na formação 

inicial pode descaracterizar uma formação científica? O conhecimento religioso é um 

obstáculo epistemológico no processo de aprendizagem dos conteúdos científicos da 

Teoria da Evolução Biológica nos modelos propostos pela teoria de Darwin? Mediante 

tais questionamentos chegamos à seguinte hipótese: o conhecimento religioso se 

estabelece como um obstáculo epistemológico diante das concepções da teoria da 

evolução na formação inicial do professor de biologia em formação inicial. 
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A pesquisa foi realizada nas aulas da disciplina de Biologia Evolutiva ministrada no 

quinto período (diurno) do curso de Ciências Biológicas Licenciatura
5
 da Universidade 

Federal de Goiás. Foram observadas e registradas três aulas dessa disciplina durante o 

primeiro semestre do ano de 2013. Os dados para análise 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.  

Para as análises utilizamos referenciais teóricos como os de Gaston Bachelard, no que 

se refere à formação de um espírito científico e da noção de obstáculo epistemológico no 

processo de formação científica; Shulman, que discute os conhecimentos necessários para a 

profissão docente; Mayr que traz para o século XX uma argumentação consistente sobre a 

autonomia da Biologia como Ciência única; Darwin, que em sua célebre obra “A origem das 

espécies pela Seleção Natural” de 1859, nos faculta, de forma singular, suas ideias que 

representam “Sua Teoria”
6
 evolucionista; os fundamentos da perspectiva sócio-histórica 

proposta pela Psicologia de Vigotski; as ideias de Marx e Engels sobre o materialismo 

histórico e dialético, que corroboram a ideia de que o homem é um ser histórico e se constrói 

nas e pelas suas relações com o mundo natural e social. 

Para Bachelard (1996), “o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas 

sombras. Nunca é pleno. As revelações do real são recorrentes. O real nunca é ‘o que se 

poderia achar’, mas é sempre o que se deveria ter pensado” (pg. 17). Para ele o pensamento 

empírico só se torna claro após o estabelecimento do conjunto de argumentos. Ele explica que 

a própria ação de conhecer vai de encontro com algum conhecimento anterior, eliminando 

conhecimentos mal estabelecidos
7
. Porém, afirma que diante do mistério do real, a alma não 

                                                           
5
 No Brasil as Licenciaturas são os cursos para a formação de professores, ou seja, o profissional formado em 

curso de Licenciatura está habilitado a exercer a docência; diferentemente do profissional bacharel, que não pode 

exercer a docência na educação básica.  
6
 Darwin fora um teorizador inveterado e se tornou o autor de várias teorias da evolução, algumas grandes e 

outras menores. No entanto, referia-se a suas teorias evolucionistas no singular, como “minha teoria”, tratando a 

inconstância das espécies, a descendência comum e a seleção natural como uma teoria única, individual (MAYR, 

2005 p. 113). 
7
 A concepção bachelardiana de obstáculo, aqui utilizada, se distancia da concepção desenvolvida pela Didática 

das Ciências, no que se refere à eliminação ou não dos conhecimentos anteriores no processo de aprendizagem 

científica. Para a concepção da Didática das Ciências “as representações dos alunos constituem a manifestação 

de obstáculos subjacentes, cuja constância se justifica por sua função explicativa. Assim, os obstáculos não 

cedem a menos que o ensino científico permita construir alternativas razoáveis e acessíveis ao intelecto do 

aluno” (Astolfi, 1994, p. 216). Já na concepção bachelardiana temos que a opinião, as representações e 

conhecimentos habituais anteriores se opõem aos princípios da Ciência. Para Bachelard (1996) a opinião pensa 

mal, ou melhor, não pensa, mas apenas traduz necessidades em conhecimentos, e isso faz com que ao designar 

objetos por sua utilidade, imediatamente ela se impede de conhecê-los. Não podemos basear nada na opinião, 

antes de tudo é preciso eliminá-la, pois ela deve ser o primeiro obstáculo a ser superado. O autor ainda salienta 

que “não basta, corrigi-la em determinados pontos, mantendo como um conhecimento provisório; o espírito 

científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não 

sabemos formular com clareza” (p. 18).  
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pode, por desígnio, tornar-se ingênua e é impossível anular, em um só golpe, todos os 

conhecimentos habituais. Isto porque, frente à realidade, o que acreditamos saber com 

veemência acaba por ofuscar o que realmente deveríamos saber. Assim, “quando o espírito se 

apresenta à cultura científica, nunca é jovem, mas bem velho, porque tem a idade de seus 

preconceitos (BACHELARD 1996, pg. 18)”. 

Do ponto de vista das condições psicológicas, essenciais para o progresso da ciência, 

Bachelard (1996) acredita que é em termos de obstáculos que o problema do conhecimento 

científico deve ser colocado. Para ele o problema não está na consideração de obstáculos 

externos como a complexidade e efemeridade dos fenômenos, e muito menos na fraqueza dos 

sentidos e do espírito humano; mas sim no próprio ato de conhecer, no qual surgem os 

conflitos. E é, justamente, aí que estão as causas da estagnação e até regressão, denominadas 

por ele de obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996). 

No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, Lopes (2007) diz que, para 

Bachelard a melhor maneira de aprender está no ato de ensinar, de avaliar nossas convicções. 

Nesse sentido, o trabalho na educação consiste em relações dialógicas, nas quais além do 

intercambio de ideias, é possível construir ideias. Assim, “não há respostas prontas para 

perguntas previsíveis, mas a constante aplicação do pensamento para a elaboração de um 

intertexto” (p. 58). Entretanto, a aprendizagem não corresponde às suas reais atribuições na 

prática e nem tampouco nossa percepção dessa prática. Precisamos ter em mente que não há 

aprendizagem pelo acúmulo de informações, ou seja, as informações só se tornarão 

conhecimento quando modificarem o pensamento do aprendiz (LOPES, 2007).  

Para Lopes (2007), Bachelard acreditava que para aprendermos, em especial ciências 

físicas, precisamos modificar nossa cultura, a qual é inerente à aprendizagem científica. Dessa 

forma, não podemos adquirir uma nova cultura incorporando-a a aspectos da cultura 

remanescente. Portanto, o comportamento marcado pelo conhecimento não questionado 

invariavelmente bloqueia a construção de conhecimentos novos, o que por sua vez, tornam-se 

verdadeiros obstáculos epistemológicos. A racionalidade atribuída ao conhecimento científico 

não pode ser considerada como uma restauração do conhecimento do senso comum, mas deve 

romper com os princípios deste. É preciso construir uma nova razão que se dá na medida em 

que são superados os obstáculos epistemológicos (LOPES, 2007). 

Nesse contexto, Chalmers (1993) nos traz algumas das concepções de ciência 

estabelecidas no progresso científico. Para o autor a ciência exerce uma grande influência na 

sociedade atual, o jargão “cientificamente provado” é considerado uma verdade absoluta, 

inquestionável. Sobre a ciência aceita em nosso meio acadêmico e não acadêmico, ele discute 
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seus métodos, ou seja, qual é a forma que essa ciência utiliza para formar suas teorias ditas 

confiáveis.  

Assim, Chalmers (1993) corrobora com a ideia de que a ciência não começa 

puramente pela observação, livre de teoria, e defende que algum tipo de teoria deve preceder 

todas as proposições de observação e elas estão tão sujeitas a falhas quanto às teorias que 

pressupõem, portanto não constituem uma base completamente segura para a construção de 

leis e teorias científicas. Mesmo nas mais simples observações há que se ter uma teoria 

preliminar que permite classificar e tirar conclusões sobre as afirmações. 

No que diz respeito ao conhecimento, proveniente dos processos científicos, ou seja, o 

produto da Ciência, temos que o docente precisa apropriar-se do conhecimento científico para 

cumprir seu papel como professor. Shulman (1986) aponta três tipos de conhecimentos 

necessários à prática docente. São eles: de conteúdo, pedagógico do conteúdo e curricular. O 

primeiro tipo de conhecimento diz respeito ao conhecimento especifico da área do 

conhecimento que é especialista o professor, por exemplo, a Biologia. Para Shulman, a 

diferença entre um biólogo pesquisador e um biólogo professor de Biologia, é que o professor 

necessita transpor didaticamente o conhecimento próprio do biólogo, no nível de escolaridade 

em que o aluno se encontre. Essa diferença é que distingue ambos os profissionais na área de 

conhecimento específica de cada um (GONÇALVES & GONÇALVES, 1998). 

Segundo Shulman (1986), o segundo tipo de conhecimento do professor é o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, que permite ao professor uma percepção mais 

aguçada dos conteúdos, ou seja, se é “mais fácil ou difícil”; quais os conhecimentos prévios 

que os alunos possuem e as possíveis relações com o conteúdo novo. Em terceiro lugar, 

porém não menos importante, está o conhecimento curricular, que diz respeito ao mote de 

conteúdos a serem ensinados nos diferentes níveis e series de escolaridade e os respectivos 

materiais didáticos a serem utilizados para a obtenção da aprendizagem pretendida 

(GONÇALVES & GONÇALVES, 1998). 

O conhecimento específico em pauta é o biológico, no que se refere ao conteúdo, 

também específico, da Evolução Biológica nos modelos da Teoria da Evolução de Charles 

Darwin. Levando em consideração um contexto filosófico o conhecimento científico da 

Biologia tornou-se autônomo, deixando de ser caracterizado apenas como um ramo da ciência 

fisicalista. Para Mayr (2005) com o surgimento da filosofia da ciência, os filósofos tomavam 

como pressuposto de que todos os tipos de ciências eram equivalentes no que dizia respeito à 

filosofia propriamente dita. Por esse motivo que filósofos como Galileu, Kant e outros 

implicavam à biologia, sem alteração, uma filosofia com bases mecanicistas. Assim, para a 
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biologia tornar-se autônoma, com características de ciência única, foram necessários mais de 

duzentos anos e a ocorrência de três conjuntos de eventos. Tais eventos podem se distribuir 

em três conjuntos diferentes como: a refutação de princípios equivocados; a demonstração de 

que certos princípios básicos da física não podem ser aplicados à biologia; e a percepção do 

caráter único de certos princípios básicos da biologia, que não são aplicáveis ao mundo 

inanimado. Esses eventos precisam ser analisados antes da aceitação da visão de uma 

autonomia da biologia (MAYR, 2005). 

Portanto, podemos dizer que o presente trabalho de investigação envolve os autores 

supracitados, além do objeto de pesquisa – professores em formação – e professores 

formadores, que contribuíram para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida. Objetivamos 

identificar no processo de formação inicial do professor de Biologia obstáculos 

epistemológicos, provenientes de componentes específicos do conhecimento religioso; além 

de, investigar as concepções que os professores em formação possuem sobre ciência e a 

evolução; e também caracterizar o conhecimento científico/específico da Evolução como um 

dos eixos norteadores no processo de formação do professor de Biologia.  

Dentre os objetivos da pesquisa buscamos destacar a necessidade da inclusão de 

discussões epistemológicas na formação científica; e compreender que o processo de ruptura 

com o conhecimento religioso vai além da formação inicial científica. Os objetivos da 

investigação culminaram na análise dos dados e proporcionaram um direcionamento dentro 

da proposta, uma vez que esta girou em torno da formação cientifica inicial do professor de 

Biologia, dos obstáculos epistemológicos caracterizados na pesquisa, da importância do 

conteúdo especifico e, impreterivelmente, das múltiplas relações encontradas nos processos 

de ensino-aprendizagem durante a formação docente. 
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CAPÍTULO 1– O QUE A CIÊNCIA PROPÕE PARA EXPLICAR A 

ORIGEM DA VIDA NAS DIFERENTES VISÕES DE MUNDO NA 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO OCIDENTAL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas das principais abordagens filosóficas 

relacionadas à origem e diversidade da vida no desenvolvimento do pensamento ocidental, 

caracterizando desde a visão de mundo dos Gregos até a visão de mundo Moderna. 

Podemos considerar como recorrente, desde os mais primitivos homens, o seguinte 

pensamento: “o que me torna diferente dessa pedra, desse rio ou dessa montanha”? Em 

uma organização social primitiva a consciência sobre tais elementos não existia, no 

entanto, pensamentos elementares semelhantes a esse, faziam parte da rotina humana. O 

homem
8
 talvez não tivesse o discernimento do seu eu, não soubesse definir o que é uma 

rocha, um rio ou uma montanha. Mas, possivelmente, possuía instintos que o levaram a 

uma noção de ocupação do espaço a sua volta e de ser um ser vivo. Nesse sentido, é 

possível diferenciarmos dois mundos na natureza: o mundo dos seres vivos e o da matéria 

dita inorgânica. No entanto, o mundo vivo representado pela diversidade de espécies 

animais e vegetais se distingue dos objetos inanimados por algo que denominamos vida. 

Sem esse pensamento, o homem não poderia elaborar uma concepção de mundo, 

por mais primitiva que fosse. Desde o mais remoto dos tempos, as questões sobre a origem 

e diversidade da vida inquietam o espírito humano. Assim, não há uma filosofia ou 

pensador que não tenha se dedicado a buscar respostas sobre tais questões. Por isso, tais 

questões receberam soluções diversas, conforme o contexto histórico ou o grau de 

civilização. No entanto, tais questionamentos sempre foram motivados por discussões 

infindáveis entre dois campos filosóficos opostos: o materialismo e o idealismo (OPARIN, 

1989).  

Para os idealistas a vida é a manifestação de princípios espirituais superiores e 

imateriais. Tais princípios se baseiam em características como: alma, espírito universal, 

força vital, razão divina, forças e poderes sobrenaturais. Em um sentido mais ontológico, é 

como se o homem retirasse de si próprio características nobres, virtuosas, éticas, morais e 

as incorporasse em um ser superior a ele, idolatrando-o, bem-dizendo-o e sujeitando-se ao 

seu julgamento. Sendo assim, para esse ponto de vista idealista, hipoteticamente, os seres 

                                                           
8
 No transcorrer do texto, o termo “homem” será empregado em um sentido biológico, nas atribuições 

representativas da espécie humana – Homo sapiens – porém, resguardando suas características sociais, 

subjetivas e filosóficas. 
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vivos não podem existir senão receberem uma alma, um espírito, ou seja, um sopro de 

vida. Caso contrário, se tornam matéria inerte e privada de vida (OPARIN, 1989).  

De acordo com Oparin (1989), “essa concepção idealista é a base da maioria das 

religiões do mundo” (p. 8). Mesmo com todas as adversidades entre as religiões, todas 

confirmam que há seres supremos, os Deuses ou o Deus, que “soprou” a vida à carne 

inanimada e inativa. Já o materialismo possui uma abordagem adversa, postulando que a 

vida, como todo o universo é de natureza material, dispensando assim explicações 

sobrenaturais ou princípios espirituais. Para esse autor “a vida não é mais que uma forma 

particular de existência da matéria, forma de existência cuja origem e destruição obedecem 

a leis determinadas” (p. 8). 

1.1- A origem da vida na visão de mundo dos Gregos 

 

Na sua história de existência, ao longo dos tempos, o homem preocupou-se em 

sobreviver. Lutando pelo seu espaço, seu alimento, seu abrigo e sua perpetuação, no que 

ele conhecera desde então, como mundo. O olhar do homem sobre o mundo ultrapassou 

gerações, despertou reflexões e transformou razões. Razões que levaram esse mesmo 

homem a desenvolver diferentes interpretações sobre esse mesmo mundo, criando assim 

diversitas visões de mundo. 

São muitas as visões de mundo que influenciaram, e ainda o fazem, na propagação 

do pensamento científico no decorrer da história das sociedades. No entanto, nos atentamos 

para as de recorrência ocidental, que perpetraram a nossa história. Com relação à visão de 

mundo dos gregos, Tarnas (2002), nos diz que: 

[...] Os gregos possuíam a tendência constante e muito diversificada de 

interpretar o mundo em termos de princípios arquetípicos [...] Na base da cultura 

grega havia uma visão do Cosmo como expressão ordenada de determinadas 

concepções primordiais ou de primeiros princípios transcendentais, diversamente 

concebidos como Formas, Ideias, universos, absolutos imutáveis, divindades 

imortais e arquétipos (p.17). 

 

Para o autor, em um contexto constituído pelo panteão do Olimpo, contempla-se o 

nascimento da Filosofia. O mundo mítico de Homero e Sófocles era dotado de uma 

inteligibilidade complexa. No entanto, com o crescente humanismo
9
, o desejo de 

sistematização e de clareza na visão de mundo grega tomava novas formas. Foi em Mileto, 

na Ásia Menor, durante o século VI a.C., que os gregos iniciaram suas explicações acerca 

                                                           
9
 Nesse sentido, pode-se dizer que, o Humanismo é toda filosofia que toma o homem como "medida das 

coisas", segundo antigas palavras de Protágoras (ABBAGNANO, 2007). 
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da origem de tudo. “Ali, Tales e seus sucessores, Anaximandro e Anaxímenes, dispondo de 

tempo de lazer e munidos de curiosidade iniciaram um processo de reflexão, para a 

compreensão do mundo” (p.39), inovador, com consequências extraordinárias. Esses 

protótipos de cientistas promoveram notáveis hipóteses da existência de unidade e ordem 

racional ocultas no fluxo e na diversidade do mundo, assumindo a tarefa de descobrir um 

principio fundamental simples regendo a Natureza e ao mesmo tempo compondo sua 

substância básica. “Tales e seus sucessores especulavam que a Natureza teria surgido de 

uma substância com animação própria (água), que continuava a se movimentar e a 

transformar-se em formas variadas” (p. 34). Dessa forma, iniciou-se uma complementação 

do entendimento mitológico tradicional com explicações mais conceituais e impessoais, 

baseadas em observações dos fenômenos naturais (TARNAS, 2002). 

Nesse sentido, o pensamento grego empenhava-se cada vez mais em descobrir uma 

explicação natural para o Cosmo por meio da observação e do raciocínio, e em pouco 

tempo essas explicações foram abandonando os elementos mitológicos, e alcançando 

questões universais. Nesse novo contexto a Natureza passou a ser explicada por meio de 

seus próprios termos, não mais por explicações metafísicas, e de uma forma impessoal e 

não através da personificação de deuses. O mundo passou a possuir como fonte e 

substância, os elementos naturais primordiais como a água, o ar e o fogo, que passaram a 

ser compreendidos como entidades materiais, mecanicamente movidas pelo acaso ou pela 

necessidade. Nascia assim, um rudimentar empirismo naturalista. 

O modo com que o mundo se organiza, é o modo pelo qual é possível ao homem 

entender esta organização. Aí estão a ontologia e a epistemologia. Nesse mundo grego o 

pensamento do homem e o pensamento do próprio mundo se confundem. Isto se dá porque 

o próprio sentido que o mundo apresenta e o pensamento humano que procura apreendê-lo 

derivam da mesma gênese, a ideia. Então podemos compreender que a ideia que está 

presente no homem está também no cosmo. Nesse sentido, “a única forma de se entender a 

ideia que rege o mundo é pensando. Pensando inteiramente e escavando na memória 

transcendental (e coletiva), à procura da ideia essencial como diz Platão, ou pensando um 

modo de entender a ideia que está contida e dirige as coisas, como diz Aristóteles” (p. 34). 

Em ambos a ideia não se separa das coisas. Ideias e coisas formam o mundo e o homem, e 

assim o pensamento grego clássico consiste em encontrar um método capaz de entender a 

relação entre esses dois construtores, ideias e coisas (NASCIMENTO JUNIOR, 2010). 

Com Aristóteles, Platão teve de pôr os “pés no chão”, por assim dizer. De certa 

forma, o universo platônico baseado nas Ideias transcendentais teve sua luminosidade 
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reduzida, porém gerou um decisivo enriquecimento na compreensão do mundo descrita por 

Aristóteles. Ocorreram então certas mudanças no idealismo platônico. Aristóteles começou 

a exigir uma postura filosófica diferente da de seu mestre. “O ponto essencial dessa 

diferença dizia respeito à natureza precisa das Formas e sua relação com o mundo 

empírico. Ele não podia aceitar a conclusão de Platão, na qual a base da realidade existia 

num reino inteiramente transcendente e imaterial de entidades ideais” (p.72). Para 

Aristóteles a realidade se fazia em um mundo de objetos perceptíveis e concretos, e não em 

um mundo imperceptível de ideias eternas. Esta teoria das ideias lhe parecia uma 

constatação impossível e repleta de dificuldades lógicas (TARNAS, 2002). 

Foi por meio da Física que Aristóteles explicou que as causas não eram duas, como 

propunha Platão, causa formal e material respectivamente, mas na verdade quatro: 

material, formal, eficiente e final. Platão acreditava que a causa material fosse a própria 

constituição da matéria e que a causa formal lhe conferisse princípios próprios de 

funcionamento; a causa eficiente ou motriz seria a conjuntura entre a matéria e a forma; e a 

causa final seria a própria finalidade de um determinado arquétipo produzido. “Essas 

quatro causas estão relacionadas com a ideia de transformação contínua das coisas as quais 

são percebidas pelos sentidos graças à noção aristotélica de ato e potência” (p. 36). Para 

Platão o ato significa o estado atual das coisas ou do ser, enquanto que a potência aponta 

para futuras transformações, porém conservando a essência das coisas ou do ser 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Na Filosofia de Aristóteles podemos encontrar os primórdios de pensamentos 

como: o essencialismo, o fixismo/vitalismo e o finalismo/pensamento teleológico. Nas 

concepções Aristotélicas encontramos diversas demonstrações desses pensamentos, que 

constituíram historicamente uma sociedade calcada em concepções religiosas e relações 

culturais, que permaneceram por séculos e séculos. Assim como Platão, Aristóteles 

preconizava que a causa essencial das coisas estava não em sua primazia, mas em seu 

próprio fim – télos, seu propósito e realidade, ou seja, suas aspirações futuras. No que se 

refere ao pensamento finalista e/ou teleológico proveniente da concepção Aristotélica, 

Tarnas (2002), diz que: 

 
[...] Aristóteles trouxe um reconhecimento mais pronunciado dos processos de 

crescimento e desenvolvimento da Natureza onde cada organismo se esforçava 

para sair da imperfeição e chegar à perfeição: de um estado de potencialidade 

para um estado de realidade ou de completitude de sua forma. Enquanto Platão 

enfatizava a imperfeição de todas as coisas naturais em relação às Formas que 

imitavam, Aristóteles ensinava que um organismo passava num desenvolvimento 

teleológico de uma condição imperfeita ou imatura para a plena maturidade em 
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que sua forma inerente se completa: a semente é transformada em planta, o 

embrião torna-se uma criança, a criança passa a ser adulta e assim por diante (p. 

74). 

 

Quanto ao pensamento essencialista, Tarnas (2002), tece algumas considerações 

explicando que “a essência de algo é a forma que esse algo assumiu”, assim temos que a 

natureza de algo se encontra na realidade de sua forma inerente. No entanto, Aristóteles 

considerava relativos os termos “forma” e “matéria”, isso porque a materialização de 

determinada forma poderá ser a própria matéria originária de uma forma superior. Assim, 

“o adulto é a forma da qual a criança foi a matéria, a criança a forma de que o embrião foi 

a matéria, o embrião a forma de que o óvulo foi a matéria” (p. 74). As substâncias são 

compostas da matéria em transição e daquilo em que se transformam, ou seja, da forma 

que adquiriram. Nesse entendimento, o autor esclarece que “matéria” não significa apenas 

um corpo físico, que de fato já possui algum grau de forma – “é antes uma abertura 

indeterminada nas coisas em relação à formação estrutural e dinâmica” (p.74). Contudo, a 

matéria é, antes de tudo, “o substrato não qualificado do ser, a possibilidade da forma, 

aquilo que a forma modela, impele, traz da potencialidade à realidade. A matéria só se 

realiza por causa de sua composição com a forma” (p.74). Com isso concluímos que a 

forma é a própria realidade da matéria, uma figuração intencional e completa, ou seja, toda 

natureza está e é o processo da conquista da matéria pela forma. 

Do pensamento fixista/vitalista, temos que a forma é o produto da matéria, ou seja, 

o “organismo é levado da potencialidade à realidade pela forma”. Posteriormente, quando a 

forma está completa, a forma entra em um processo de decadência e vai perdendo sua 

“força”. Essa concepção aristotélica de forma impõe um impulso interior presente em cada 

organismo e este impulso motiva seu desenvolvimento. Assim, de acordo com Tarnas 

(2002), “as formas aristotélicas sejam totalmente imanentes na Natureza e não 

transcendentais, elas são essencialmente imutáveis e, assim, passíveis de reconhecimento 

pelo intelecto humano em meio ao fluxo do desenvolvimento e decadência orgânicos” 

(p.77). 

Tais concepções aristotélicas influenciaram, sobremaneira, toda a história posterior 

das questões sobre a origem e diversidade da vida. Isso inclui todas as escolas filosóficas 

sucessoras, gregas ou latinas, que compartilhavam das opiniões de Aristóteles. Uma 

concepção aristotélica que seguiu forte foi a geração espontânea dos seres vivos, que por 

sua vez, se desfez com as experimentações de Louis Pasteur, já no século XIX. No entanto, 

a concepção teórica da geração espontânea de Aristóteles, tomou rumos revestidos de 
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explicações de caráter cada vez mais idealista e místico. Isto, possivelmente, influenciou 

algumas das concepções religiosas que acreditavam e ainda o fazem, na criação espontânea 

do mundo e das coisas existentes, como os seres vivos, e que tudo isso foi obra de um ser 

superior e poderoso, um deus (OPARIN, 1989). 

Conforme o “amadurecimento” intelectual do homem fizeram-se necessárias várias 

mudanças e adequações destes pensamentos e concepções, provenientes de uma concepção 

filosófica grega, e que na busca por respostas se enveredaram por diferentes caminhos. A 

incessante busca para uma explicação da origem da vida e de todas as coisas, voltou-se 

também, para questões sobre a grande diversidade dos seres vivos em nosso planeta. Esta 

que estudada mais de perto, levou a inúmeras descobertas sobre a origem das espécies que 

conhecemos hoje, incluindo nós seres humanos. Os pensamentos – teológico/finalista, 

essencialista, fixista/vitalista – foram expostos aqui como uma prévia, o que sinalizou seus 

primórdios, mas serão retomados em outro momento, quando discutirmos sobre a 

autonomia da Biologia dentro do contexto científico atual. 

 

1.2- A origem da vida na visão de Mundo Cristã 

 

Após Aristóteles, as civilizações clássicas Greco-romana surgiram, obtiveram seu 

auge e decaíram em um espaço de tempo de mil anos. Durante o período conhecido como 

Era helenística, veio à tona uma espécie de crise espiritual, com as pessoas estimuladas por 

novos conhecimentos e buscando interpretações pessoais para o Cosmo, além da incessante 

busca pelo sentido da vida. Com isso as religiões de mistério, os cultos públicos, os 

sistemas esotéricos e as próprias escolas filosóficas também estavam rendidos a essas 

buscas. Foi depois de períodos intermitentes de perseguição implacável por parte do estado 

romano, que o cristianismo foi emergindo como vitorioso. Esse processo se deu 

gradualmente no inicio do século IV, com a histórica conversão do imperador romano 

Constantino, que por sua vez, fortaleceu a propagação do cristianismo para outros impérios 

(TARNAS, 2002). 

O cristianismo primitivo se baseava na Bíblia para explicar a origem da vida, porém 

muitas de suas explicações foram copiadas de lendas místicas do Egito e da Babilônia, 

regiões consideradas pelos cristãos como pagãs. No fim do século IV e início do V, as 

autoridades teológicas, considerados como doutores da Igreja cristã combinaram as lendas 

pagãs com a doutrina neoplatônica para elaborar uma concepção mística e particular sobre 
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a origem da vida, que é adotada até os dias de hoje pelas Igrejas cristãs. Santo Agostinho, 

que foi uma autoridade muito influente da Igreja Católica, demonstrou em suas obras a 

geração espontânea dos seres vivos, porém numa perspectiva cristã. Para Agostinho, a 

geração espontânea dos seres vivos significa a onipotência divina, ou seja, um espírito 

criador dá vida à matéria inanimada. Assim, ele estabeleceu a correlação plena da teoria da 

geração espontânea com os dogmas cristãos (OPARIN, 1989).  

Todas as poderosas correntes da ciência, da epistemologia e da metafísica gregas e 

as atitudes características dos gregos em relação ao mito, à religião, à filosofia e à 

realização pessoal foram transfiguradas à luz da revelação judaico-cristã. Nesse sentido, as 

ideias transcendentais, tão essenciais na tradição platônica e amplamente reconhecida pelo 

pensamento pagão, estavam agora significativamente alteradas. Agostinho concordava com 

Platão em que as Ideias constituíam as formas estáveis e imutáveis de todas as coisas e 

proporcionavam uma sólida base epistemológica para o conhecimento humano. No 

entanto, ele mostrou que Platão não tinha uma boa doutrina da criação para explicar a 

participação especial das Ideias. Assim, Agostinho argumentava que a concepção 

metafísica de Platão poderia ser realizada através da revelação judaico-cristã do Criador 

supremo, que espontaneamente faz tudo existir. Ele considerava as Ideias como a 

expressão coletiva da palavra de Deus, o logos, e que todos os arquétipos estariam contidos 

no ser de Cristo como sua expressão. Desse modo, a ênfase estava mais em Deus e em sua 

criação do que nas Ideias e em sua imitação concreta (TARNAS, 2002). 

Agostinho em suas Confissões tenta restaurar a certeza da fé através da razão 

durante a última crise do império romano. As ideias neoplatônicas e incorporadas ao 

cristianismo por Agostinho, acabou por aprisionar a razão à fé, o que proporcionou aos 

bárbaros invasores e ao império romano em decadência séculos de reflexão e discussão. Na 

concepção de Agostinho, explorada por Nascimento-Júnior (2010):  

[...] O Pai é o próprio Uno, o Filho é a Inteligência, que torna inteligíveis as 

coisas e o Espírito Santo é a Alma que dá vida aos seres. O homem, uma vez 

feito à imagem e semelhança de Deus, reproduz nele mesmo a trindade. A 

Existência (Pai), o Conhecimento (Filho) e a Vontade (Espírito Santo)” (p. 45).  

 

Nesta concepção a vontade se configura em liberdade, o que permite ao homem a 

capacidade de criar outros contextos. No entanto, existe o pecado que torna a alma fraca e 

fortalece o corpo, mas o livre arbítrio, conjugado na vontade humana tem grande 

importância na salvação da alma. No entanto, só podereis ser salvos com a intervenção 

divina.  Assim, compreendemos que nessa concepção agostiniana só podemos 
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compreender o mundo através dos desígnios divinos, ou seja, com a iluminação e benção 

divinas (NASCIMENTO-JUNIOR, 2010). 

A revelação judaico-cristã
10

 afirmava que Cristo era o próprio Deus, em carne e 

osso, e após a crucificação ressuscitou ao terceiro dia. Seus apóstolos acreditavam ter sido 

uma total transfiguração e renovação espiritual de seu corpo físico. De acordo com os 

eventos, ditos milagres, da fé cristã, a encarnação e a ressurreição consistiam na crença da 

imortalidade da alma, além da redenção e ressurreição do corpo e da própria natureza. 

Nesse mesmo sentido, Tarnas (2002) nos mostra que: 

[...] A encarnação de Cristo no mundo e sua redenção eram vistas não somente 

como eventos exclusivamente espirituais, mas antes como fato incomparável na 

temporalidade material e na história do mundo, representando a perfeição 

espiritual da Natureza – não a antítese, mas sua completitude. O Logos, divina 

sabedoria, estivera presente na criação desde o inicio. Cristo agora tornara 

explicita a implícita divindade do mundo. A criação era a base da redenção, 

assim como o nascimento era a condição prévia do renascimento. Desse ponto de 

vista, a Natureza era considerada nobre trabalho artesanal de Deus, o lugar onde 

ele agora se revelava, sendo por isso merecedor de reverência e compreensão (p. 

160). 

 

Assim, uma característica do pensamento cristão, dominante na cristandade 

ocidental posterior, pregava que a Natureza é algo a ser superado para se atingir a pureza 

espiritual. Isso significa que toda a Natureza era corrupta e finita, mas que somente o 

homem, a mais importante das criaturas, pode ser salvo, pois somente sua alma era 

essencialmente redimível. Mediante tais supostos, a alma humana estava em constante 

conflito com os instintos de sua própria natureza biológica, e se encontrava em um risco 

eterno pela cilada dos prazeres da carne e do mundo material (TARNAS, 2002). A ideia da 

superioridade humana sobre os outros organismos vivos surge a partir das concepções de 

Agostinho, que defendia fortemente que todas as criaturas, além do homem, eram frutos do 

ato divino. No entanto, para ele o homem é entre as criaturas, um ser superior, e sua 

superioridade decorre do fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, sendo 

o único a ter razão e inteligência, isso de acordo com a concepção cristã-agostiniana. Essas 

percepções perpetraram também outros preceitos – a idolatria a artigos considerados 

sagrados e pela personificação do divino – que foram disseminados por séculos, e ainda o 

são, mantendo o dogmatismo cristão no auge de diversas organizações sociais (ANDERY 

et all, 2007). 
                                                           
10

 O termo “Judaico-cristão” está relacionado à ideia de um Deus comum, entre esses dois segmentos 

religiosos, judaico e cristão. Nessa ideia de Deus a ação criadora é a da emanação, caracterizada pela 

necessidade do processo criativo. Nos modelos clássicos, esse conceito de criação, choca-se com os atributos 

do Deus judaico e cristão, que não é causa necessária, mas cria o mundo por um ato livre e gratuito, e é 

infinito e onipotente, não podendo, portanto, encontrar limites à sua ação criadora numa estrutura substancial 

ou numa matéria que seja independente dele (ABBAGNANO, 2007b). 
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A Igreja cristã tinha como missão espiritual a responsabilidade da guarda religiosa 

da humanidade, passando então a resistir de forma incomum para garantir sua própria 

sobrevivência e influência no período final do mundo clássico. Todos os padrões e 

estruturas culturais, sociais, estruturas psicológicas, organizacionais ou doutrinárias do 

Estado romano, assim como os da religião judaica eram particularmente adequados ao 

desenvolvimento de uma instituição forte que se fizesse presente, capaz de orientar os fiéis 

e permanecer no tempo. Assim, a autoridade do bispo foi declarada ordenada por Deus e 

inquestionável, ele por sua vez era o representante vivo de Deus na terra, governante e juiz, 

cujas decisões relativas ao pecado, heresia, excomunhão e outras questões religiosas vitais 

eram consideradas imperativas. A verdade cristã sob a influência de Roma tornou-se então 

objeto de batalhas legislativas, de política do poder, decretos imperiais, coerção militar e 

posteriormente, das afirmações de autoridade divinamente infalível do novo soberano 

romano, o Papa (TARNAS, 2002). 

Portanto, na visão de mundo cristã primitiva a origem da vida se estabeleceu como 

um dogma baseado nas teorias da geração espontânea, mesmo depois das comprovações 

obtidas por Pasteur em seus experimentos. No ocidente a igreja cristã transformou em 

dogma as doutrinas reacionárias, como as de Tomás de Aquino sobre a geração espontânea 

da vida, que acredita que os seres vivos provêm de matéria inerte animada por princípios 

espirituais. Assim também acreditava as autoridades teológicas da igreja oriental, que 

buscavam explicações para a origem da vida nos mesmos princípios. Contudo, atualmente, 

a religião cristã e várias outras ainda sustentam esses princípios da teoria espontânea e seu 

aspecto definitivo, proveniente de um ato de criação divina sem nenhuma relação com o 

desenvolvimento natural da matéria (OPARIN, 1989).  

 

1.3- A origem da vida na Era Medieval 

 

As glórias da civilização clássica e do Império Romano, no início da Idade Média, 

tornaram-se uma distante memória no Ocidente. As migrações bárbaras destruíram o 

sistema civil e a própria autoridade, e mais do que isso, eliminaram qualquer espécie de 

vida cultural mais elevada. Após a expansão islâmica proibiram o acesso aos textos gregos 

originais (TARNAS, 2002). Nesse sentido, os cristãos romanos e bizantinos, assim como 

os muçulmanos árabes propuseram uma filosofia calcada na ideia de que a razão, originária 

do mundo Greco-romano, era o próprio Deus e que a Natureza era sua expressão, 
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capturada pela inspiração (princípios neoplatônicos) ou entendidos pela lógica (visão 

aristotélica). A hierarquia da igreja passou a fundamentar toda a organização feudal. Este 

cenário perdurou na Europa por quase mil anos (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Idade Média pouco acrescentou à concepção, praticamente, anticientífica da 

origem da vida, apresentada nas visões de mundo Grega e Cristã. Nessa época uma ideia 

filosófica ainda não poderia existir senão encoberta por um “manto” teológico, 

subordinada a uma doutrina da Igreja. As questões referentes às Ciências Naturais estavam 

sempre em segundo plano. Assim, os fenômenos da Natureza eram julgados não com base 

nas observações, estudos e experimentações, mas segundo interpretações da bíblia e de 

outras obras teológicas. Dessa forma, apenas algumas noções de matemática, astronomia e 

medicina provinda do Oriente, foram introduzidas na Europa. No entanto, as obras de 

Aristóteles apareceram para os povos através de traduções muito desfiguradas. A Igreja, a 

princípio, considerou a doutrina aristotélica um tanto perigosa, porém percebeu logo que 

esta poderia ser bem aproveitada e utilizada para suas próprias finalidades, o que fez com 

que a igreja elevasse Aristóteles à categoria de precursor de Cristo nas questões de história 

natural (OPARIN, 1989). 

Durante a primeira metade da Idade Média, os estudiosos eram poucos, os recursos 

culturais mínimos e dificilmente tinha-se acesso aos textos clássicos originais. Isto tornava 

o progresso intelectual um processo lento e penoso para os povos ocidentais recentemente 

amalgamados. O absolutismo da fé cristã sobre os preceitos seculares desestimulava 

qualquer envolvimento maior na cultura e pensamento clássicos, deixando de fora das 

questões importantes da organização social os cidadãos comuns. A intelectualidade dos 

orientadores monásticos era direcionada e meditada sobre a Sagrada Escritura. Assim, a 

mente apreendia o significado espiritual do Verbo, levando então a alma à união mística 

com o divino. As necessidades do outro mundo (divino) ocupavam a atenção dos cristãos 

devotos e tolhiam qualquer interesse maior pela Natureza, Ciência, História, Literatura ou 

Filosofia. Como as verdades da Escritura a tudo abrangiam, o desenvolvimento da Razão 

humana estava sancionado e era estimulado unicamente para fins de melhor compreensão 

dos mistérios e princípios da doutrina cristã (TARNAS, 2002). 

Ainda na primeira metade da Idade Média, os árabes se sobressaíram na produção 

de conhecimento acerca dos fenômenos naturais. Do século IX ao XII suas escolas se 

empenharam para esclarecer as questões naturais ligadas às funções do corpo, aos animais 

e as plantas. Grande parte das teorias árabes antecederam as teorias produzidas pelos 

cristãos séculos depois. Foram os árabes que primeiro se dedicaram ao método 
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experimental, com grande êxito; se anteciparam também no estudo da filosofia da natureza, 

da alquimia, da botânica, da medicina, além da geografia, da matemática e da lógica, o que 

viria a influenciar fortemente todo o Ocidente (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Ao falarmos de ciência árabe, não podemos tomá-la como sinônimo de ciência 

muçulmana, porque antes do advento do islamismo (século VI d.C.) os povos árabes já 

tinham oferecido significativas contribuições ao desenvolvimento científico. Se faz 

extremamente necessário e interessante recordar a localização de Alexandria, como sendo 

um dos principais pólos difusores do saber universal. Assim, ao falarmos de ciência árabe, 

nos limitamos àquela veiculada em língua árabe, na qual se inclui o imenso cabedal de 

conhecimentos assimilados dos hindus, dos persas e, principalmente, dos gregos. Podemos 

dizer ainda que a ciência árabe é, em seus primórdios, um prolongamento da ciência grega 

(CHASSOT, 2004). 

Para Chassot (2004):  

[...] Os árabes foram responsáveis pela ampliação da aritmética dos gregos, 

reunindo os diferentes processos de cálculo até então conhecidos. A 

algebrização, no século IX, também foi muito importante nos trabalhos 

matemáticos árabes, nos quais a solução de equações aparece acompanhada por 

figuras geométricas; assim como a classificação das equações dos diversos graus 

foi publicada por um poeta que permanece ainda hoje muito célebre: Omar 

Khayyam. A astronomia no mundo árabe era considerada a mais nobre, a mais 

elevada e a mais bela das ciências. No entanto, encontrava-se ligada às 

exigências religiosas, como a determinação do horário das preces, do mês do 

Ramadã e da orientação para Meca
11

. Valiam-se de uma obra da astronomia 

hindu, o Sidanta, traduzida do sânscrito. Utilizavam observatórios astronômicos, 

onde os astrônomos verificavam e, se preciso, corrigiam os trabalhos de 

Ptolomeu (p. 81). 

 

Grande parte do saber antigo chegou à Europa através do estabelecimento da 

civilização árabe. O mundo ocidental não recebeu bem os conhecimentos dos árabes. A 

península Ibérica fora o reino mais distante das conquistas de Maomé no ocidente, onde 

ocorreu a mistura das civilizações judaica, árabe e crista. Podemos dizer que a civilização 

árabe foi a que melhor contribuição prestou. Nesse sentido, não restam dúvidas de que 

filósofos, médicos, cientistas, geógrafos, historiadores, astrônomos, matemáticos, físicos e 

químicos árabes contribuíram sobremaneira para que a humanidade compreendesse melhor 

as questões do mundo natural. Precisamente, esta foi a grande contribuição do oriente: 

preservar, ampliar e dar conhecimento ao ocidente da caminhada da ciência nos tempos 

                                                           
11

 “O mês de Ramadan foi o mês em que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade e vidência de 

orientação e Discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciardes o novilúnio deste mês deverá jejuar; 

porém, quem se achar enfermo ou em viagem jejuará, depois, o mesmo número de dias. Deus vos deseja a 

comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número (de dias), e glorificai a Deus por ter-vos orientado, a 

fim de que (Lhe) agradeçais” (ALCORÃO, 2:185). 
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anteriores. Entretanto, com as invasões turcas e mongóis, além da expulsão dos árabes da 

Europa no final do século XV, decreta-se então a decadência da ciência árabe, o que 

proporcionou uma ponte para que a estrutura da ciência moderna depois ocorresse na 

Europa (CHASSOT, 2004).  

Mesmo com a influência dos árabes na produção de conhecimento, a influência e a 

força da Igreja cresceram assombrosamente desde o Império Romano. Com a decadência 

desse Império, o cristianismo surgiu como um questionamento às ideias e valores da 

sociedade escravista, pregando a crença na igualdade de todos os homens, filhos do mesmo 

pai. Ainda com toda perseguição aos seus adeptos, o cristianismo representava os anseios 

de grande parte da população, conquistando assim cada vez mais seguidores, inclusive 

entre a aristocracia. Se num primeiro momento a Igreja representava os anseios de um 

povo que vivia num regime de opressão, posteriormente passou a ter um importante papel 

na produção, veiculação e manutenção das ideias e na estrutura social vigentes na 

sociedade feudal (ANDERY et all, 2007). 

Nesse período as explicações dadas aos fenômenos, dispostos na natureza e à 

produção de conhecimento, estavam impregnados por valores defendidos pela Igreja. Para 

Andery et all (2007) a noção de mundo naquela época era assim concebida: 

[...] Um mundo criado por Deus, de forma hierárquica e organizada, às noções 

místicas e especulativas, sente-se a limitação do espírito religioso da época. Na 

medicina, ao tentar explicar doenças, como é o caso da peste negra, atribuía-se 

causas tais quais como influências astrológicas ou anormalidades climáticas. Na 

astronomia, algumas explicações incluíam seres angelicais ligados aos corpos 

celestes; e, além disso, muitos pensadores da época, a despeito de realizar 

experimentos, eram partidários da ideia de que, sem a ajuda de uma sabedoria 

superior (Deus), o conhecimento intelectual era impossível. Outra característica 

na produção de conhecimento refere-se aos procedimentos metodológicos 

utilizados; diferentemente do que ocorrerá, posteriormente, os fatos, a 

observação e a experimentação não são critérios de aceitação ou rejeição das 

explicações. O maior peso é dado à autoridade que tem, como representação 

máxima, o pensamento de Aristóteles, já cristianizado (p. 143). 

 

Um dos teólogos mais conhecidos da Idade Média, Tomás de Aquino, cuja doutrina 

foi reconhecida pela Igreja Católica como a única filosofia verdadeira, pregava em suas 

obras que os organismos se constituem enquanto seres vivos devido à animação da matéria 

inerte. Para ele, assim é que se formam os peixes, as serpentes, as rãs pelo apodrecimento 

do lodo marinho e da terra estrumada. Mesmo os vermes que, segundo Tomás de Aquino, 

torturam os pecadores no inferno resultam da putrefação dos pecados. Assim, na Idade 

Média as questões sobre a origem e diversidade da vida sofriam fortes influências dos 

dogmas cristãos, mesmo com o advento da ciência árabe e todas as suas descobertas, o 
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pensamento operante se baseava nos preceitos religiosos que circundavam as organizações 

sociais e abstinham as concepções contrárias (OPARIN, 1989).  

 

1.4- A origem da vida na visão de mundo Moderna 

 

Com o advento da navegação, as transformações que desencadeariam a revolução 

científica do século XVI ao XVIII, o novo mundo, recém descoberto, trouxe consigo novas 

interrogações. Questões que a escolástica não conseguia responder. Assim, as navegações 

desafiaram as autoridades medievais, e não apresentaram novos paradigmas. Tratava-se de 

práticas experimentalistas sem qualquer sustentação teórica e, ao mesmo tempo, surgia 

uma nova percepção de mundo sem uma cosmologia definida. Nesse mesmo período, os 

europeus tomaram conhecimento da grande diversidade da fauna e flora da América, 

África e Ásia. Nesse sentido, a escala gradual existente e as explicações religiosas se 

tornaram insuficientes para explicar a origem e a razão da existência de tamanha 

diversidade de seres vivos (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Com o fenômeno do Renascimento, o mundo conhecido se expandiu de maneira 

assustadora, ou seja, o homem descobriu novos continentes e deu a volta ao Mundo. Se 

sentia livre para desafiar a autoridade e afirmar verdades baseadas em suas próprias 

percepções. A existência do homem pareceu adquirir um valor imediato e inerente, um 

significado existencial diferente de outrora, que equilibrava e ao mesmo tempo deslocava o 

enfoque medieval com seus preceitos espirituais. Para Tarnas (2002), o homem deixara de 

ser inferior em relação a deus, à igreja ou à própria natureza. Com isso “o Renascimento 

não parou de produzir novos exemplos da realização desde seu início, em Petrarca, 

Boccaccio, Bruni e Alberti, passando por Erasmo, Thomas More, Maquiavel e Montaigne, 

até suas expressões finais em Shakespeare, Cervantes, Bacon e Galileu” (p.246). Esse 

admirável desenvolvimento da consciência humana e da cultura não ocorria desde o 

surgimento da civilização ocidental. “O homem do Ocidente renascera” (TARNAS, 2002, 

p. 246). 

Entre tantas mudanças se consolida também um longo processo de transição de um 

regime social para outro. A transição do feudalismo para o capitalismo, que significou a 

substituição da terra pelo dinheiro, como símbolo da riqueza, foi um período em que um 

conjunto de fatores preparou a desagregação do sistema feudal e forneceu as condições 

para o surgimento do sistema capitalista (ANDERY et all, 2007). O fim do feudalismo foi 
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também o fim do pensamento escolástico que o justificou. O sistema capitalista, através 

dos modos de produção, modificou e introduziu novos elementos no olhar sobre a 

natureza. A nova organização econômico-financeira, as novas máquinas, a nova divisão 

demográfica e geográfica, a modernização dos sistemas de produção culminou na 

elaboração de uma nova visão de mundo e, sobretudo, de natureza. No pensamento 

escolástico de antes se proclamava a natureza como uma expressão divina, diferentemente, 

das novas ideias que colocam a natureza a serviço do homem (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2010).  

Na nova visão de mundo, que veio a substituir a visão medieval, o homem, no seu 

sentido mais genérico, era a preocupação central. A relação deus-homem, que era 

enfatizada pelo teocentrismo medieval, foi substituída pela relação entre o homem e a 

natureza. Isso significava, com relação ao conhecimento, a valorização da capacidade do 

homem de conhecer e transformar a realidade. Nesse contexto, foi proposta uma ciência 

mais prática, que pudesse servir ao homem, e que teve em Francis Bacon (1561-1626) seu 

maior defensor, em contraposição ao saber contemplativo da Idade Média, época de 

predomínio da igreja e da nobreza feudal (ANDERY et all, 2007). 

Nesse sentido, Tarnas (2002, p. 255) diz que “quando o espírito do individualismo 

renascentista chegou aos campos da Teologia e da convicção religiosa dentro da Igreja, na 

pessoa do monge agostiniano alemão Martinho Lutero, surgiu na Europa a importante 

Reforma protestante”. A Reforma protestante questionou as ideias religiosas que estavam 

em vigência do poder temporal da igreja e provocou a divisão do mundo cristão. No 

entanto, a igreja reorganizou-se através do processo chamado de Contra-Reforma que 

reafirmou todos os dogmas católicos. Segundo Chauí (1984, p. 35), “a expressão mais alta 

e mais eficiente dessa Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus, objetivando a ação 

pedagógico-educativa para fazer frente à escolaridade protestante”. Portanto, foi nesse 

contexto que surgiu a Ciência Moderna, no século XVII, com o advento das descobertas de 

Galileu (1564-1642), que suplantou inúmeros obstáculos para que esta ciência pudesse ser 

instaurada. Foi necessário derrubar a visão de mundo aristotélica reinterpretada pelos 

teólogos medievais que estava oficialmente em vigor (ANDERY et all, 2007). 

Mesmo com todas essas transformações nas visões de mundo, no regime social, no 

Renascimento, na Reforma e Contra-Reforma da igreja, a religião cristã e todas as outras 

continuaram a sustentar que os seres vivos surgiram, por geração espontânea e no seu 

aspecto definitivo, ou seja, estão à mercê de um ato da criação divina sem qualquer ligação 

com o desenvolvimento da matéria. No entanto, o estudo aprofundado da natureza permitiu 
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aos estudiosos estabelecerem que a geração espontânea natural não ocorre em nenhum 

lugar do mundo que nos cerca. Para os organismos desenvolvidos, como vermes, insetos, 

répteis e anfíbios (seres que, segundo a concepção cristã, surgem da putrefação, da água 

estagnada ou do orvalho do céu), isto ficou demonstrado desde meados do século XVII. 

Investigações posteriores confirmaram o mesmo quanto a organismos mais simples e 

inclusive quanto aos micro-organismos mais primitivos que, embora invisíveis a olho nu, 

nos cercam por todos os lados, povoando a terra, a água e o ar (OPARIN, 1989). 

A Revolução Científica acabou sendo a expressão final do Renascimento e também 

sua contribuição definitiva para a moderna visão de mundo. Surge então, Copérnico, 

nascido na Polônia, porém educado na Itália, Copérnico viveu no apogeu do 

Renascimento. Embora destinado a tornar-se um princípio inquestionável de existência 

para a psique moderna, o conteúdo essencial de sua visão era inconcebível para a maioria 

de seus contemporâneos europeus. Mais do que qualquer outro fato, a percepção de 

Copérnico provocou e emblematizou o rompimento drástico e fundamental do mundo 

antigo e medieval com a Era Moderna (TARNAS, 2002). 

A nova visão de mundo, instaurada nesse período de transição, era mecanicista. 

Galileu e Newton (1642-1727), importantes construtores dessa nova visão perceberam as 

dimensões matemáticas e geométricas dos fenômenos da natureza e propuseram leis do 

movimento, leis essas, mecânicas. Descartes (1596-1650) também se preocupou com as 

leis do movimento e tratou toda a natureza, inclusive o corpo do próprio homem, seguindo 

o modelo mecanicista. Hobbes (1588-1679) foi além, no que se refere à ampliação do 

campo de abrangência do modelo mecanicista, estendendo-o para o próprio conhecimento 

(ANDERY et all 2007). Segundo Koyré (1982, p. 24), “não foram as descobertas 

científicas que provocaram a mudança da ideia de natureza. Foi a mudança da ideia de 

natureza que permitiu essas descobertas”.  

Com os novos caminhos traçados pelos pensadores que se destacaram nesse 

período de transição (Galileu, Bacon, Descartes, Hobbes, Locke e Newton, entre outros), 

afirmou-se um novo conhecimento, uma nova ciência, que buscava leis, e leis naturais, que 

permitissem a compreensão do universo. Essa nova ciência – a ciência moderna – surge 

com o capitalismo e a ascensão da burguesia e de tudo o que está associado a esse fato: o 

renascimento do comércio e o crescimento das cidades, as grandes navegações, a 

exploração colonial, o absolutismo, as alterações por que passou o sistema produtivo, a 

divisão do trabalho (com o surgimento do trabalho parcelar), a destruição da visão de 

mundo própria do feudalismo, a preocupação com o desenvolvimento técnico, a Reforma, 
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a Contra-Reforma. A partir disso, abriu-se caminho para o desenvolvimento que a ciência 

viria a ter nos períodos seguintes (ANDERY ett all, 2007). 

É nesse mesmo contexto que Tarnas (2002) afirma que: 

[...] Quando a titânica batalha entre as religiões não conseguiu chegar a uma 

solução e já não havia mais nenhuma estrutura monolítica de crença dominando 

a civilização, a Ciência apareceu como a liberação da Humanidade – uma 

redenção empírica, racional, que apelava para o bom senso e para uma realidade 

concreta que todos poderiam tocar e medir por si mesmos. Fatos verificáveis, 

teorias comprovadas e a discussão entre iguais substituíam a revelação 

dogmática hierarquicamente imposta por uma igreja institucional. A busca pela 

verdade era agora conduzida na base da cooperação internacional, no espírito de 

curiosidade disciplinada, com o desejo mesmo de transcender cada vez mais os 

limites do conhecimento (p.305).  

 

A Ciência levou o pensamento ocidental a uma maturidade independente, fora dos 

domínios da igreja medieval, além das diversas glórias clássicas do império Greco-romano. 

A partir do Renascimento, a cultura moderna evoluiu, deixando para trás as visões de 

mundo antiga e medieval, consideradas agora como primitivas, supersticiosas, infantis, 

nada científicas e opressoras. Ao final da Revolução Científica, a cultura ocidental já havia 

conquistado novas maneiras de adquirir conhecimento e uma nova cosmologia. O mundo 

evoluiu com os próprios esforços físicos e, principalmente, intelectuais do homem. O que 

proporcionou o surgimento de uma psique cultural, para concebermos a mais espantosa de 

todas as mudanças: a Terra se movimenta (TARNAS, 2002). Para Tarnas (2002):  

[...] A evidência direta dos sentidos ingênuos, a certeza teológica e científica 

daqueles séculos inocentes – de que o sol se levanta e se põe e de que a Terra sob 

os pés de todos é totalmente estacionária no centro do Universo – estava agora 

superada pelo raciocínio crítico, pelos cálculos matemáticos e pela observação 

tecnicamente aperfeiçoada (p.305). 

 

Diante da nova visão de mundo moderna, já estabelecida, e da introdução das ideias 

sobre a transformação dos seres vivos, surgem então, ainda no século XVI, os primeiros 

jardins botânicos, que foram importantes centros de pesquisas e atividades científicas 

responsáveis pela organização das expedições científicas e divulgação das descobertas 

dessa época. Esses centros de pesquisas tiveram o importante papel na organização dos 

materiais (dados, exemplares de espécimes de animais e plantas, etc.) trazidos do novo 

mundo para fins estratégicos, econômicos, geopolíticos e científicos. Assim, a organização 

e reordenação desses materiais passaram a ser uma das preocupações da sociedade dessa 

época, que se perguntavam e buscavam o por quê Deus criara toda aquela diversidade de 

seres (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Com a invenção do microscópio ampliou-se ainda mais a quantidade de seres vivos 

existentes no nosso planeta. A descoberta de mundo, um microuniverso, repleto de novas 
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possibilidades para se entender os organismos, seu modo de vida e como se relacionavam. 

Pierre Louis Maupertuis (1698-1759) formulou que os organismos foram criados como 

séries ininterruptas de formas, tendo assim inúmeras formas de transição desaparecidas, e 

por isso era impossível se conhecer a hierarquia dos seres vivos. Ele admitia que mudanças 

poderiam ser perpetuadas pela hereditariedade, adotando uma posição materialista sobre a 

origem da vida, acreditava que forças newtonianas fariam matéria inanimada formarem 

estruturas animadas complexas. Assim, constatou-se o surgimento de novas raças de cães, 

galinhas, etc. que não existiam na natureza. São originariamente indivíduos fortuitos, que 

ao passar das gerações se transformaram em espécies. Na combinação eventual das 

produções da Natureza, só subsistiram aquelas que apresentavam certas relações vantajosas 

para sua espécie (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

[...] Alguns estudiosos como Linnaeus Carolus (1707-1778) reconheciam a 

existência de espécies e gêneros, e que as espécies estavam limitadas; que havia 

uma continuidade na Natureza, porém se figurava uma constante não linear, mas 

de superfície; e que uma espécie, gênero, etc. não tinha somente uma transição à 

frente e atrás (inferiores e mais perfeitas), mas também em todas as direções. Ele 

distinguia variedades, ordens, gêneros, espécies e concebia a relação entre eles. 

Para Linnaeus as variedades surgiam artificialmente ou pela causalidade, que por 

si mesmas retornam a forma primitiva (RADL, 1988 apud NASCIMENTO-

JÚNIOR, 2010).  

 

No sistema de classificação apresentado por Linnaeus, que foi fundamentado nas 

ideias aristotélicas, ele utilizava-se do critério de características compartilhadas para 

comparar os seres vivos e dividia as plantas e animais em ordens, famílias, gêneros e 

espécies. Ele identificou e nomeou cada organismo a partir do gênero e a espécie, se 

fundamentou na existência de características essenciais que podem ser compartilhadas por 

duas ou mais espécies
12

 (NASCIMENTO-JÚNIOR, 2010). Para Futuyma (1992), “uma 

vez que a ordem é claramente superior à desordem, as criações de deus devem se adequar a 

um padrão: a Scala Naturae ou Grande Escala dos seres” (p. 3). Esta escala da vida, 

perceptível na gradação entre a matéria inanimada passando pelas plantas, pelos animais 

inferiores e pelos humanos, até outros seres espirituais provenientes da teologia cristã, 

como anjos, deve ser perfeita e não apresentar nenhuma lacuna, deve ser imutável e 

                                                           
12

 Isto se configurou num aspecto importante da sistemática e taxonomia modernas. A taxonomia que 

consiste na identificação, denominação e classificação das espécies, começou com a denominação dos seres 

vivos nos trabalhos do sueco Linnaeus no século XVIII. Em 1753, Linnaeus publicou um trabalho de dois 

volumes intitulados Species Plantarum (As espécies de Plantas) no qual descrevia cada espécie em latim com 

uma sentença limitada a 12 palavras. Para ele, esses nomes-frase descritivos em latim, ou polinômios, eram 

os nomes adequados para as espécies, mas ao acrescentar uma importante inovação que fora inventada por 

Caspar Bauhin (1560-1624), Linnaeus tornou permanente o sistema binomial (com dois termos) de 

nomenclatura. A conveniência desse novo sistema era óbvia, e os desajeitados nomes polinomiais foram 

substituídos por nomes binomiais (RAVEN, 2007 p. 235). 
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permanente; e todos o seres devem ter seu lugar fixado de acordo com os desígnios de deus 

(FUTUYMA, 1992).  

Nesse sentido, o papel das ciências naturais, se configurou, nessa perspectiva, em 

catalogar os elos dessa Grande Escala dos seres para descobrir uma ordenação, mas 

reconhecendo e revelando a suprema sapiência de deus. Isso ocorrera em algumas obras 

como a Teologia Natural descrita por Jonh Ray em “The wisdom of god manifested in the 

works of creation” de 1691, que considerava as adaptações dos seres como prova da 

benevolência e superioridade do criador. Outra obra é a de Linnaeus, o Sistema Naturae de 

1735 e Species Plantarum de 1753, que influenciaram profundamente a classificação dos 

organismos vivos, no entanto foi concebida ad majorem Dei gloriam, ou seja, para a maior 

glória de deus (FUTUYMA, 1992).  

Nesse contexto surgem explicações diversas sobre o tempo das espécies na Terra, 

sobre a ancestralidade das espécies, sobre as influências do meio ambiente para os seres 

vivos, além de outras questões. Conde de Buffon (1707- 1788) foi o articulador de várias 

teorias, entre elas uma que consistia na ideia da ancestralidade nas espécies e da 

potencialidade do meio ambiente para promover modificações. Diante de tal suposição, 

sustentou a ideia de que climas temperados, como o da Europa seria favorável para um 

governo próspero, potencializando a inteligência e a saúde de seus habitantes, enquanto 

que climas excessivamente quentes poderiam desfavoreciam aspectos como saúde, 

inteligência e prosperidade financeira (CASTAÑEDA, 1995). No que se refere à 

abordagem científica do tempo, a história da Terra começa a ser estudada cientificamente 

no final do século XVIII. Em sua obra Épocas da Natureza (1778), Buffon estabelece uma 

cronologia para a Terra, e centros de origem, além de propor teorias como a Teoria da 

degeneração, a qual dizia, erroneamente, que espécies inteiras se degeneravam e tornavam-

se estéreis, mais fracas ou menos numerosas devido a climas rigorosos. Ele afirmava que 

todos os animais provieram de um único animal que, aperfeiçoando-se e degenerando, 

produziu, ao longo dos tempos, todas as raças dos outros animais; e que as espécies menos 

perfeitas, mais delicadas, menos ativas, menos armadas, já desapareceram ou vão 

desaparecer (NASCIMENTO-JÚNIOR, 2010). 

Com os estudos e interpretações dos registros fósseis nascem importantes caminhos 

para a compreensão da história natural dos organismos vivos. George Cuvier (1769-1832), 

considerado o pai da paleontologia dos vertebrados introduziu as primeiras explicações 

sobre os tamanhos e os eventos de desaparecimento dos fósseis. Cuvier teorizava esses 

eventos de descontinuidade do registro fóssil como evidência de catástrofes (alguns desses 
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eventos considerados como ações divinas ou dilúvios). Autor da chamada Teoria das 

Catástrofes, a qual preconizava que a Terra sofria inúmeras extinções em massa em 

determinados períodos, em seguida, em outros períodos sem grandes extinções, o que 

proporcionava o surgimento de novas espécies. Assim como a maioria dos naturalistas da 

época, Cuvier sofreu grande influência dos conceitos teleológicos, abandonado pelos 

filósofos e experimentalistas de tradição mecanicista.  

[...] Havia um distanciamento explícito dos experimentalistas pesquisadores dos 

fenômenos físicos e químicos que recusavam essa ideia das causas finais. 

Entretanto, para Cuvier o conceito de adaptação era estabelecido por uma causa 

final, a qual abrangia os critérios tipológicos usados para organizar a diversidade 

do mundo vivo (p. 130). 

Em seus trabalhos o conceito de adaptação era rigidamente determinista e reforçava 

a ideia de espécies fixas, imutáveis (FERREIRA, 2003, apud NASCIMENTO-JÚNIOR, 

2010). 

Jean-Baptiste de Monet, conhecido também como cavaleiro de Lamarck (1744-

1829), propôs uma das primeiras teorias explicativas sobre os mecanismos da evolução 

biológica, contestando assim a Teoria das Catástrofes de Cuvier. Lamarck, assim como 

Cuvier, sofreu influências teleológicas, defendendo que todas as formas de vida eram 

originalmente produzidas pela geração espontânea. Precursor da Paleontologia dos 

invertebrados acreditava que, partindo de um germe microscópico, a forma de vida seria 

impulsionada por necessidade em tornar-se cada vez mais complexa. Tais modificações 

levariam várias gerações para ocorrerem. Sendo assim, como o anfíbio é mais simples que 

o mamífero, então, apareceu mais tarde. E as formas mais inferiores, mais tarde ainda. 

Neste esquema, os seres vivos formam uma hierarquia semelhante à Cadeia dos Seres. 

Mas, com uma importante diferença, Lamarck não acreditava que a cadeia dos seres fosse 

igual para animais e vegetais, mas que a transformação das espécies se dá linearmente, o 

chamado transformismo das espécies. Além de existir uma transformação paralela, devido 

ao hábito da espécie que modificava sua forma a partir das necessidades apresentadas pelo 

meio. Isto consistia na ideia de que a evolução dirigia-se por um impulso externo ao 

indivíduo. Esse mecanismo ficou conhecido como a Herança dos Caracteres Adquiridos 

(MARTINS, 1997, apud NASCIMENTO-JÚNIOR, 2010).  

A Ciência da Natureza necessitava não só demonstrar a impossibilidade de vida 

fora das condições concretas de desenvolvimento do mundo material, como tinha o dever 

de explicar de que modo a matéria inerte adquire vida, isto é, de explicar a origem da vida. 
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Em uma de suas geniais obras – A dialética da Natureza de 1876 – Engels (1820-1895) 

aponta aos naturalistas da época o caminho que poderiam seguir em suas pesquisas 

(OPARIN, 1989). De acordo com Engels (1925):  

[...] No campo da biologia, a preocupação principal era com a coleta e uma 

primeira classificação do imenso material, tanto botânico e zoológico, como 

anatômico e fisiológico. Era possível, então, apenas a comparação das formas 

viventes entre si, a investigação de sua distribuição geográfica, bem como das 

condições climáticas e outras que pudessem influenciar sobre elas. A esse 

respeito, somente a botânica e a zoologia conseguiram, até certo ponto, 

completar-se com as obras de Linnaeus. Mas o que, realmente, caracterizou esse 

período foi a elaboração de uma peculiar concepção de conjunto, cujo centro é 

constituído pela noção da invariabilidade absoluta da Natureza. Fosse qual fosse 

o modo pelo qual a natureza tivesse chegado a existir, uma vez passando a existir 

deveria permanecer tal como era, enquanto existisse (p.3).  

 

Na concepção de Engels (1925), os planetas e seus satélites, em movimento, devido 

ao misterioso impulso primeiro, deveriam continuar a girar, obdescendo as elipses 

estabelecidas, por toda a eternidade. As estrelas permaneceriam fixas e imóveis em seus 

lugares, graças à gravitação universal dos corpos. A Terra havia sido a mesma, desde 

sempre ou desde o dia de sua criação, segundo se preferisse acreditar. As espécies de 

plantas e de animais eram fixas desde suas origens, ou seja, cada espécie gerava sempre 

outra igual. Linnaeus já havia admitido a possibilidades do surgimento de novas espécies 

em consequência de cruzamentos. A história natural foi concebida pelo desenvolvimento 

apenas do espaço, diferentemente da história da humanidade que se desenvolveu no tempo, 

isso significava negar toda a modificação e desenvolvimento da natureza. Assim, a ciência 

natural, tão revolucionária a princípio, defrontou-se, de repente, com “uma Natureza 

absolutamente conservadora, em que tudo era hoje da mesma forma que havia sido a 

princípio e na qual tudo teria que permanecer tal como era, até o fim do mundo ou por toda 

a eternidade” (ENGELS, 1925, p.3). 

No transpassar de todo esse movimento proveniente da Revolução Científica, do 

turbilhão de ideias e pensamentos, sobre a origem e diversidade da vida, que introduziram 

as visões de mundo modernas, como, por exemplo, a da evolução proposta por Darwin no 

século XIX, seria sensato afirmar que a cosmologia clássica fora geocêntrica, finita e 

hierárquica. Os céus circundantes eram o locus dos arquetípicos transcendentais que 

definiam e influenciavam toda a existência humana; a cosmologia medieval manteve a 

mesma estrutura geral, reinventada perante o simbolismo cristão; no entanto, a cosmologia 

moderna articulava uma Terra planetária num espaço neutro infinito, destruindo a 

dicotomia entre céu-terra. Dessa forma, “admite-se agora que todas as características 

especificamente humanas ou pessoais anteriormente atribuídas ao mundo físico exterior 
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eram ingênuas projeções antropomórficas, a serem eliminadas da percepção científica 

objetiva” (311). Com isso o Universo passou a ser impessoal; as leis da Natureza proviam 

de eventos naturais, e não sobrenaturais. O Universo físico não continha significados 

ocultos e mais profundos, mas era materialmente impermeável à razão, não era a expressão 

visível de realidades espirituais (ENGELS, 1925). 

Diante disso, entendemos que devido às múltiplas controvérsias e aos contextos 

históricos presentes no desenvolvimento do pensamento evolutivo, fica evidenciado como 

a ciência é produzida. Assim, é possível compreendermos que a ciência é uma atividade 

dinâmica, e sofre influências dos fatores sociais, culturais e históricos; sendo baseada em 

paradigmas estabelecidos pela comunidade científica de cada época. Na perspectiva 

kuniana, Kuhn (1975), fazem parte da ciência normal as disciplinas que funcionam tendo 

um paradigma dominante, definindo as metodologias, a rede conceitual e a visão que se 

tem de ciência. Dessa forma, podemos afirmar que a teoria da evolução, e principalmente, 

a teoria sintética da evolução, é o paradigma dominante atual dentro da biologia; isto 

devido à história do pensamento biológico que evidenciou como esse paradigma foi sendo 

construído, e interferindo nos contextos social e científico observados desde a proposição 

da seleção natural por Charles Darwin. 

Contudo, após inúmeras obras sobre o problema da condição da matéria viva, e de 

incansáveis pensadores na busca por solucioná-lo, Darwin por sua vez, reaparece com o 

conceito de evolução em 1858, juntamente com Wallace e publicam a obra Theory of 

Natural Selection. Mas foi em A origem das espécies, em 1859 que Darwin deu início à 

concretização dos conceitos da evolução, assumindo uma posição e adquirindo uma 

importância nunca tida antes. Nesta obra e em outras importantes contribuições para a 

solução do problema da evolução biológica, Darwin restringe suas discussões às causas 

que resultaram na presente condição da matéria viva, afirmando que essa matéria 

realmente existira. Dessa forma, entendemos que não há nenhum campo de investigação 

biológica no qual a influência de Darwin – A origem das espécies – não seja detectável.  
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CAPÍTULO 2 - AS INFLUÊNCIAS DA TEORIA DA EVOLUÇÃO NO 

PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO 

2.1- Darwin: do nascimento à viagem com o Beagle
13

 

 

Em 12 de fevereiro de 1809, na pequena cidade de Shrewsbury, nascia Charles 

Robert Darwin. O nome fora escolhido em memória dos médicos da família – seu pai, 

Robert, e seu falecido tio, Charles. Seu avô paterno Erasmus Darwin
14

 era um homem que 

possuía uma agudeza lacerante e uma profunda repulsa por deuses intrometidos. Um livre 

pensador de cabeça dura, como tantos outros nos anos do Iluminismo. Prestava culto no 

Templo da Natureza; para ele a razão era divina e o progresso seu profeta. Os dois avós 

concordavam em muitas coisas, mas em religião não estavam juntos, legando aos netos 

uma mistura de livre-pensamento e cristianismo radical. Seu avô materno Josiah 

Wedgwood era um patriarca da cerâmica londrina e cristão ortodoxo. Sua mãe, Susannah 

Darwin sofria muito como esposa, escrevente e recepcionista do Doutor Robert Darwin, 

seu pai. Seu pai era simpático para com os pacientes, mas em casa apresentava uma rudeza 

que soava incongruente com sua “voz alta e fina”. Mesmo coisas insignificantes o 

deixavam furioso e às vezes Susannah sofria o pior de seu gênio (DESMOND & MOORE, 

1995). 

A morte de sua mãe Susannah, quando Charles tinha apenas nove anos, teve 

certamente um grande impacto sobre ele. A educação de Charles começou em casa, com 

sua irmã Caroline, então no inicio da adolescência. Ele competia pela afeição dela com 

Catherine, sua irmã mais nova. Charles era fora travesso e por sua vez, Caroline era 

inexperiente e às vezes mal criada, e Charles veio a temer o confronto com ela, 

perguntando-se “do que ela me culpará agora?” Ser deixado sozinho era libertação sob o 

zeloso regime de Caroline, uma vez que os outros eram muito mais velhos, Charles então 

aprendeu a se divertir sozinho. Seu pai possuía uma grande biblioteca e bastante talento 

para a história natural. Assim, Charles se tornou um colecionador e acumulador inveterado 

de objetos – conchas, ovos de pássaros e minerais. Funcionavam como troféus, empilhados 

para serem admirados por outros (DESMOND & MOORE, 1995). 

                                                           
13

 H.M.S. Beagle, embarcação da marinha britânica, na qual Charles Darwin partiu para uma viagem, que 

durou cinco anos, ao redor do mundo – iniciando-se em 27 de dezembro de 1831 e chegando ao fim em 1836 

(DESMOND & MOORE, 1995).  
14

  O excêntrico Erasmus Darwin, médico, naturalista, inventor e poeta. Erasmus era um reconhecido bom 

vivant e teve vários filhos ao longo da vida, muito deles ilegítimos. Sua obra mais conhecida é Zoonomia que 

trata bastante da evolução (SOUZA, 2009, p. 34). 
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Charles motivado pelo irmão Erasmus, o mesmo nome de seu avô paterno, também 

se interessou por química e manteve com ele um laboratório improvisado nos jardins de 

casa. Por volta dos quinze anos, Charles apresentava sérios problemas na escola. Isso era 

demais para o exigente pai, que chegou a dizer: “Não fazes mais nada senão caçar, ocupar-

se dos cães, apanhar ratos, e assim serás uma vergonha para ti próprio e para tua família”. 

Essa opinião do Darwin pai sobre o filho mudaria ao longo dos anos. Darwin, na 

autobiografia, chegou a dizer: “Acho que meu pai foi um pouco injusto comigo quando eu 

era jovem, mas depois disso acredito que tenha me tornado seu favorito”. Naquela época, 

seu pai Robert, ainda insatisfeito com seu rendimento, tirou Charles da escola dois anos 

antes da conclusão e tentou que ele seguisse a tradição familiar e se tornasse médico. 

Assim como seu pai e avô Erasmus, Charles seguiu o rumo norte e começou os estudos de 

medicina na liberal Universidade de Edinburgh, na Escócia, em 1825. A atmosfera mais 

intelectualizada e menos aristocrática de Edinburgh (que lhe rendera o título de Atenas do 

Norte) fez bem a Darwin. Embora o interesse por medicina não tenha florescido, a estada 

na Escócia lhe trouxe bons amigos. Talvez destes, o mais importante tenha sido Robert 

Grant, que catalisou em Darwin a vocação naturalista (SOUZA, 2009). 

No entanto, dois anos foram suficientes para seu pai Robert Darwin, perceber que o 

filho não tinha aptidões para a medicina, o que o levou a outra opção, a batina. A opção 

imposta pelo pai para que se tornasse um clérigo da Igreja Anglicana, levou Darwin à 

conservadora Cambridge, para estudar no famoso e ainda mais conservador Christ’s 

College. Os poucos anos em Cambridge só fizeram aumentar o interesse de Darwin pelas 

ciências naturais. Nesse processo, teve papel importante o botânico John Henslow
15

 de 

quem Darwin se tornou amigo e discípulo. A vida de Charles Darwin mudou na noite de 

29 de agosto de 1831, quando recebeu um envelope com a marca postal de Londres, com 

cartas de Henslow e Peacock, contando sobre uma passagem para uma viagem ao redor do 

mundo que lhe estava sendo oferecida. A passagem era um convite para uma viagem ao 

redor do mundo a bordo do navio da marinha britânica HMS Beagle. Sua função seria a de 

acompanhar o capitão e naturalista Robert FitzRoy
16

 (SOUZA, 2009).  

                                                           
15

 Até o fim da vida em 1861, Henslow foi amigo próximo e conselheiro de Darwin. Henslow fora botânico e 

geólogo; herdeiro de uma próspera e devota família. Assim como Darwin crescera interessado em química e 

colecionando objetos naturais. Seu pai o havia empacotado e enviado a Cambridge, enfático numa carreira na 

Igreja. Mas a ciência intrometeu-se no caminho. Como estudante, ele ia muito bem em matemática e 

estudava química e mineralogia, ao mesmo tempo em que reunia as obrigatórias coleções de conchas e 

insetos (DESMOND & MOORE, 1995, p. 99).  
16

 Era comum no século XIX que o capitão de uma embarcação britânica levasse em viagens muito longas 

uma pessoa do sexo masculino, de bom nível social e cultural, para acompanhá-lo, principalmente às 

refeições. No começo da viagem Darwin também serviu como assistente de naturalista do então Capitão e 
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Uma das primeiras características notadas por Darwin no Beagle foi seu tamanho, 

um brigue de dez canhões, grande e com onze anos de idade, noventa pés de comprimento 

e vinte e quatro de largura a meia-nau, porém em franca decomposição. Fora 

completamente reconstruído como barca de três mastros no estaleiro da marinha, antes da 

viagem. FitzRoy supervisionou pessoalmente o trabalho. Assim, em 27 de dezembro de 

1831, os setenta e três tripulantes do Beagle partiram, o capitão FitzRoy deu as ordens e o 

navio zarpou, com oficias dando ordens e os marinheiros amontoando-se no convés e nos 

mastros, para içarem as velas (DESMOND & MOORE, 1995). 

Na jornada do Beagle um dos objetivos era a tomada de medidas cartográficas em 

diferentes pontos do planeta, com certa prioridade para a América do Sul. Em sua biografia 

Darwin destaca alguns focos da viagem, como completar as medições da Patagônia e da 

Terra do Fogo iniciadas pelo capitão King de 1826 e 1830, fazer medições das costas do 

Chile, Peru e algumas ilhas do Pacífico, e fazer uma série de medições cronológicas ao 

redor do globo. O Brasil foi uma das primeiras paradas realizadas pelo Beagle, mais 

precisamente na cidade de Salvador, em 28 de fevereiro de 1832. Darwin ficou 

deslumbrado e empolgado com a beleza das florestas tropicais e logo se pôs a coletar seus 

espécimes. A etapa mais conhecida e dissipada da viagem do Beagle foi sua passagem pelo 

arquipélago de Galápagos, na costa oeste da América do Sul, cerca de mil quilômetros do 

Equador.  Galápagos forma um arquipélago de 58 ilhas, onde apenas quatro são habitadas. 

Darwin se surpreendeu com a diversidade das ilhas, principalmente, com a grande 

diversidade de répteis. As tartarugas gigantes de Galápagos serviram de alimento fresco 

para os tripulantes do Beagle. Darwin se viu diante da possibilidade de observar e coletar 

espécimes, que foram cruciais para o desenvolvimento de suas teorias (SOUZA, 2009). 

2.2- A influência da Teoria da Evolução de Darwin no pensamento moderno  

 

Em todos os períodos da história da civilização humana, houve diferentes grupos 

definidos de ideias e visões de mundo. Isso é fato tanto para os gregos quanto para o 

cristianismo, o Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo e os tempos 

modernos. No entanto, uma questão assola as mentes mais curiosas: qual a fonte das ideias 

e visões dominantes na era presente? Tal questão pode também ser formulada, levando em 

consideração, qual foi então o livro que teve maior impacto no pensamento vigente? Em 

                                                                                                                                                                                
Naturalista Robert FitzRoy, isso porque o navio estava equipado para propósitos científicos (DESMOND & 

MOORE, 1995, p. 119). 
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algum momento, inevitavelmente, a Bíblia poderia ser mencionada em primeiro lugar. 

Antes de 1989, O capital (Das Kapital) claramente, ficaria em segundo lugar, sendo ainda 

uma influência dominante em várias partes do mundo. Abraham Pais, biógrafo de Albert 

Einstein, afirmou que, havia mudado profundamente a maneira de homens e mulheres 

modernos pensarem sobre fenômenos da natureza inanimada. Mas, logo depois reconheceu 

o exagero dizendo que, seria melhor falar em cientistas modernos do que em homens e 

mulheres modernos. Dito isso, assumiu que é preciso formação no estilo fisicalista de 

pensamento e em técnicas matemáticas para dar valor às contribuições de Einstein. De 

fato, fica difícil acreditar que alguma das grandes descobertas na física dos anos 1920 

tenha tido influência no pensamento de pessoas comuns. No entanto, a situação é diferente 

com A origem das espécies, de Darwin (1859). Nenhum outro livro, com exceção da 

Bíblia, teve um impacto maior em nosso moderno pensamento (MAYR, 2005).  

Nesse sentido, Martins (1997) aponta entre os pensadores do século XVIII que 

discutiram sobre a origem de novas espécies: Pierre Louis Moreau de Maupertius (1698 – 

1759) e George Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707 – 1788). Maupertius acreditava no 

surgimento brusco de novas espécies e considerava que tanto o sêmen masculino quanto 

um hipotético sêmen feminino conteriam partículas semelhantes aos progenitores que se 

reuniriam para formar o filho. Os dois tipos de semens poderiam conter partículas 

diferentes daquelas dos progenitores e dar filhos totalmente diferentes. Esses indivíduos 

cruzados entre si poderiam formar raças ou novas espécies. Conde de Buffon foi defensor 

de Lamarck e sugeriu a ancestralidade comum em alguns organismos, apontando 

similaridades entre os seres vivos, porém não forneceu um mecanismo coerente para 

explicar essa ancestralidade. Buffon sugeriu que o planeta era muito mais velho que os 

relatos bíblicos que contabilizavam 6.000. Nessa época, século XVIII, a crença geral era 

que as espécies eram fixas e imutáveis (fixismo) e criadas por um Deus, dentro de uma 

hierarquia onde a espécie humana era o ápice. O pensamento de Buffon fora inovador, 

entretanto ele não estabeleceu nem as causas, muito menos os meios que explicassem as 

transformações nas espécies (MARTINS, 1997). 

Houve muitos pensadores e muitas compreensões de mundo antes de Darwin, que 

se preocuparam com os fenômenos naturais e, em especial, com a origem e diversidade da 

vida. No entanto, essa compreensão de mundo estava sob domínio da física. Embora a 

natureza viva, desde Conde de Buffon, fosse cada vez mais importante na reflexão dos 

filósofos, ela não pôde ser organizada até que a Biologia se tornasse uma área reconhecida 

das ciências. Isso se deu, parcialmente, em meados do século XIX, quando se estabeleceu a 
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aceitação de novas ideias vindas da Biologia, no entanto, nem a ciência já estabelecida e 

nem a filosofia estavam realmente preparadas para aceitá-las. Assim, esta aceitação 

demandou uma revolução ideológica. Revoluções que caminhavam para drásticas 

modificações na visão de mundo de pessoas comuns, desconstruindo muito do que havia 

ficado dos séculos anteriores (MAYR, 2005). 

Darwin por muito tempo foi considerado apenas como um mero evolucionista, por 

defender sua visão de mundo, embasado em suas teorias evolutivas; no entanto, foi Darwin 

quem claramente estabeleceu a chamada Ciência Secular. A introdução dessa ciência 

secular estabeleceu a primeira revolução darwiniana. Para Mayr (2005), as contribuições 

de Darwin para o pensamento moderno se concretizaram a partir da:  

[...] Substituição da ciência divina pela secular; assim Darwin revolucionou 

profundamente o pensamento do século XIX. Mas, o impacto de Darwin não se 

limitou à evolução e às consequências do pensamento evolucionista, incluindo a 

evolução em ramificação (descendência comum) e a posição do homem no 

universo (descendência dos primatas); ele também incluiu toda uma série de 

novas ideologias. Em parte, eram refutações de conceitos consagrados pelo 

tempo, como teleologia; em parte, a introdução de conceitos inteiramente novos, 

como biopopulação. Em conjunto, tiveram um impacto de fato revolucionário no 

pensamento do homem moderno (p.100).  

 

A evolução se concretizou em um conceito tão obvio para estudiosos das ciências 

da natureza, que sua rejeição quase que universal, até meados do século XIX ainda é um 

mistério. O geneticista Dobzhansky afirmou com veemência que “nada em biologia faz 

sentido, se não for à luz da evolução”, o que certamente está correto para toda biologia não 

funcional. Certamente existiram predecessores das teorias da evolução antes de Darwin, a 

começar por Buffon, e mesmo uma bem elaborada por Jean Baptiste Lamarck, mas mesmo 

em 1859 as pessoas leigas, e até muitos naturalistas e filósofos, ainda aceitavam um mundo 

estável e constante. Com a evolução em voga, por que ela permanecia tão inaceitável, 

ainda em 1859? O que impedia tal aceitação? Após tanta reflexão, a conclusão é que 

determinados conceitos e ideias fundamentais, ou seja, os componentes do Zeitgeist
17

 no 

começo do século XIX, tornaram-se empecilhos na aceitação precoce do evolucionismo 

(MAYR, 2005). 

 

Para Gould (2001), Darwin “oficialmente” inaugurou a revolução que leva seu 

nome quando publicou A origem das espécies, em 1859. Diz também que durante as 

celebrações do centenário em 1959, o geneticista americano H.J. Muller afrontou as 
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 Termo alemão que significa O espírito do tempo. Significando o meio (clima) intelectual e cultural do 

mundo, em determinada época. 
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festividades com um discurso intitulado “Cem anos de Darwin é o bastante”. Muller 

abordou o fracasso da revolução em penetrar nos dois lados opostos do espectro – o 

criacionismo que continua firme na cultura popular americana, por exemplo, e a limitada 

compreensão da seleção natural entre as pessoas com boa educação, contentes com a com 

factualidade da evolução (GOULD, 2002).  

Veementemente, Gould (2002), salienta:  

[...] Contudo eu acho que algo maior, e situado no meio desse espectro, tem 

sempre se apresentado como o maior impedimento a que a revolução darwiniana 

se complete. Freud estava certo em identificar a supressão da arrogância humana 

como uma conquista comum das grandes revoluções científicas. A revolução de 

Darwin – a aceitação da evolução com todas as suas implicações, o segundo 

golpe na série do próprio Freud – nunca se completou. A revolução de Darwin 

estará completa quando derrubarmos o pedestal da arrogância e ficarmos de 

posse das implicações simples da evolução quanto a sua tendência não direcional 

e não previsível – e quando levarmos a sério a tipologia darwiniana, 

reconhecendo que o Homo sapiens, recitando mais uma vez a batida ladainha, é 

um pequeno ramo, nascido ainda ontem de uma árvore da vida com uma 

infinidade de ramificações, a qual nunca produziria o mesmo conjunto de galhos 

se replantada a partir da semente. Nós nos agarramos à palha do progresso (um 

ramo ideologicamente dessecado) porque ainda não estamos prontos para a 

revolução de Darwin. Necessitamos do progresso como nossa melhor esperança 

de conservar a arrogância humana num mundo em evolução. Somente nestes 

termos podemos entender por que uma tese
18

 tão mal formulada e improvável 

mantém sua poderosa influência sobre nós nos dias de hoje (p. 49-50). 

 

Nesse sentido, entendemos que a influência de Darwin através de suas teorias, 

contribuiu para o pensamento humano moderno. Isto porque ele foi responsável por 

mudanças nas concepções de mundo, no entanto, é sabido que muitas destas ainda 

permanecem no pensamento contemporâneo, como aquelas baseadas em dogmas cristãos. 

Seus escritos levaram à reinterpretações de algumas dessas visões de mundo, anteriormente 

dominantes, como o caso do essencialismo, finalismo, determinismo e a suficiência de leis 

newtonianas para a explicação da evolução. Porém, podemos compreender que estas 

últimas tomaram novas roupagens e novos pressupostos, assim como podemos dizer 

também que, quase todo componente do sistema de crenças do ser humano moderno é 

afetado, de alguma forma, por uma ou outra das inovações conceituais de Darwin. Sua 

obra como um todo é o fundamento de uma nova filosofia da biologia, que se desenvolve 

rapidamente.  

2.3- A origem das espécies, a Seleção Natural e a Descendência Comum 

 

Na segunda metade do século XVIII o progresso das opiniões acerca da origem das 

espécies tomou rumos essencialmente mais científicos, deixando para trás alusões e 
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declarações sobre as espécies como produções imutáveis criadas separadamente. No 

entanto, alguns resquícios teleológicos, como a crença na geração espontânea das espécies, 

ainda persistiram por um bom tempo. Já no século XIX, Darwin em uma das notas 

introdutórias da sua obra “On the origin of species by means of Natural Selection”, fez a 

seguinte declaração sobre algumas dessas opiniões, da sua época, acerca da origem e 

transformação das espécies:  

[...] Lamarck foi a primeira pessoa a despertar, pelas suas conclusões, um estudo 

real a respeito deste assunto. Defendeu, em suas obras a doutrina de que todas as 

espécies, compreendendo o próprio homem, originaram-se de outras espécies. 

Ele foi o primeiro a prestar à ciência o grande serviço de admitir que toda 

alteração, tanto no mundo orgânico quanto no mundo inorgânico, é o resultado 

de uma lei e não de uma intervenção miraculosa. A impossibilidade de 

estabelecer uma distinção entre as variedades e as espécies, a progressão tão 

perfeita em alguns grupos e a semelhança das produções domésticas, parecem ter 

conduzido Lamarck as suas deduções acerca das transformações graduais das 

espécies. Quanto às causas da modificação, procurou-as na ação direta das 

condições físicas da vida, no cruzamento das formas já existentes e, sobretudo, 

no uso e não-uso, isto é, nos efeitos do hábito. Igualmente, admite uma lei de 

desenvolvimento, ora, como todas as formas da vida tendem também ao 

aperfeiçoamento, assim ele explica a atual existência dos organismos muito 

simples pela geração espontânea (DARWIN,  pp. 9-10). 

 

Nos quase vinte anos que Darwin “ruminou” suas teorias, escrevendo e 

reescrevendo, enviando alguns fragmentos para membros da Sociedade Lineana de 

Londres, como Charles Lyel e Hooker, antes da publicação de seu audacioso livro A 

origem das espécies; tivera uma lista enorme de contratempos. Isso inclui problemas 

familiares, como a morte de dois filhos e a morte de sua irmã mais velha Mariannne, e 

além de tudo sua própria saúde que nessa época não estava bem. Outros problemas 

encontrados na comunidade cientifica da época, também contribuíram para o desespero de 

Darwin no tempo que antecedeu à publicação de sua obra principal. Pedaços de Seleção 

Natural – um artigo avulso – foram enviados a Hooker, com o aviso de que eram “toscos e 

obscuros” (aviso do próprio Darwin). Como sempre, ele esperou que Hooker chamasse 

aquilo de “asneira”, o que ele, é claro, não fez. Então, no dia dezoito de junho, quando o 

carteiro chegou, ele ficou bastante ansioso. Todos aqueles anos, a provação, a desgaste 

mental e emocional que ele suportara preocupando-se com a reação, para não falar de sua 

respeitabilidade; todos os adiamentos, a busca de sentido e, finalmente, depois de vinte 

anos, chegar tão perto da publicação (DESMOND & MOORE, 1995).  

Nada poderia soar pior para Darwin do que a possibilidade da não publicação de 

seu livro; contudo seu desespero foi maior ao receber a carta do jovem naturalista Alfred 

Russel Wallace. Charles possuía princípios éticos aflorados, por isso tal carta o deixou 
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demasiadamente preocupado com o futuro de sua teoria. Desmond & Moore (1995), 

relatam com riqueza de detalhes tal fato: 

[...] Em uma manhã tranquila (dezoito de junho) de sexta-feira, um pacote 

chegava do outro lado do mundo; dentro dele estavam várias páginas de Wallace. 

Darwin viu a obra de sua vida “esmagada” e em pedaços.  “Suas palavras 

tornaram-se verdade da maneira mais violenta”, chorou ele para Lyell. Darwin 

havia sido antecipado. Como Darwin estava passando por um turbilhão de 

emoções, teve que abrir espaço à força para pensar sobre a carta de Wallace. 

Realmente, o mecanismo evolucionário de Wallace parecia idêntico. 

Pesarosamente, quase descrente, Darwin escreveu a Lyell:” Se Wallace tivesse 

meu manuscrito de 1842, não poderia ter feito um resumo melhor!”. 

Desconhecidas para ele, havia diferenças significativas, embora não nas páginas.  

 

[...] Alfred Russel Wallace vinha de outro mundo, delatado por suas origens 

socialistas. Ele não era nenhum naturalista dono de terras e independentemente 

rico, não era um dos professores de carreira de Huxley, mas o filho de um 

advogado empobrecido, nascido nas fronteiras de Gales e empregado como 

aprendiz por um construtor de Londres aos quatorze anos. Suas noites eram 

passadas no “Hall of Science” dos socialistas. O café era grátis e os 

“missionários sociais” despejavam suas tiradas contra a propriedade privada e a 

religião. Ali ele conheceu os valores políticos que permaneceram com ele 

intermitentemente durante toda a sua vida. Como socialista autodidata, Wallace 

via a humanidade como parte de um mundo em progresso, governado pela lei 

natural; e, em seu Hall of Science, aprendera a ver a moralidade com um produto 

cultural, igualmente válida em qualquer raça. Assim como muitos outros com 

formação semelhante, ele foi arrastado instantaneamente pelo “engenhoso” 

Vestiges
19

 deliciando-se com sua visão de uma natureza deslizando 

impetuosamente para cima. Isto o levou a ponderar o problema das espécies. 

(pp.487-489). 

 

Na introdução da obra A origem das espécies, Darwin descreve alguns momentos 

que antecederam à publicação de seu livro. Destaca alguns fatos que foram pontuais na sua 

pesquisa como: as relações geológicas entre a fauna atual e a fauna extinta da América 

meridional; fatos relativos à distribuição dos seres organizados que povoam a América, etc. 

Estes fatos, afirma Darwin (2009, p. 9), “parecem lançar alguma luz sobre a origem das 

espécies”. Quando retornou de sua longa viagem a bordo do Beagle à Inglaterra, no ano de 

1937, Darwin havia acumulado grande quantidade de dados que poderiam elucidar esta 

questão; redigiu algumas notas com suas observações, e em 1844 reunia-as em forma de 

diário, no qual indicou os resultados que lhe pareciam apresentar algum grau de 

probabilidade (DARWIN, 2009). Darwin, em um trecho da introdução de seu manuscrito, 

faz o seguinte desabafo, sobre os contratempos com relação ao jovem naturalista Wallace e 

seus apontamentos: 

[...] Minha obra está quase completa atualmente (1859). Serão, contudo, 

necessários mais alguns anos para eu poder terminá-la, e como a minha saúde 
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 Vestiges of the natural history of creation, livro do Escocês Robert Chambers publicado na Inglaterra em 
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especulativas da época; o que criou controvérsias políticas na sociedade vitoriana, devido as características 
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está longe de ser boa, os meus amigos têm me aconselhado a publicar o resumo 

que é o objeto deste volume. Uma outra razão me fez decidir por completo: o 

senhor Wallace, que estuda atualmente a História Natural no arquipélago malaio, 

chegou a conclusões quase idênticas às minhas em relação à origem das espécies. 

Em 1858, este grande naturalista enviou-me algumas anotações a este respeito 

pedindo-me para comunicá-las a sir Charles Lyell, que as enviou à sociedade 

Lineana; as anotações do senhor Wallace apareceram no III volume do jornal 

desta sociedade. Sir Charles Lyell e o dr. Hooker, que conhecem meus trabalhos 

– o dr. Hooker leu o resumo do meu manuscrito feito em 1844 – aconselharam-

me a publicar alguns fragmentos dos meus manuscritos ao mesmo tempo que as 

anotações do senhor Wallace (DARWIN, 2009, pp.19-20).  

 

Nesse contexto, compreendemos que após a publicação de seu manuscrito Darwin, 

se sentiu aliviado, no entanto, devido ao teor de suas teorias e do conjunto de todos os fatos 

que resultaram em sua obra, Darwin enfrentaria mais tarde as consequências de suas 

predições. Toda a teoria darwiniana está assentada em dois pilares: os conceitos da 

descendência comum e da seleção natural. O conceito da descendência comum se baseia 

no que atualmente aceitamos como fato, ou seja, que as espécies são mutáveis e evoluem 

ao longo do tempo. Durante esse processo de modificação atinge-se um determinado ponto 

em que dois grupos antes pertencentes à mesma espécie não conseguem mais trocar a 

informação genética (gerar descendentes férteis), dando origem então a duas espécies 

diferentes. A esse processo damos o nome de especiação
20

. Várias situações podem levar à 

especiação. Uma barreira geográfica, por exemplo, pode isolar populações diferentes da 

mesma espécie. Tais populações começam a divergir geneticamente até um determinado 

momento em que a barreira se torna reprodutiva e o cruzamento entre os indivíduos não é 

mais possível (ou o cruzamento gera indivíduos estéreis). Os tentilhões de Darwin em 

Galápagos são um exemplo de diferentes espécies que surgiram graças à existência de uma 

barreira geográfica, a distância entre as ilhas (SOUZA, 2009). 

O caso das três espécies de tentilhões de Galápagos ofereceu a Darwin importante 

lampejo; isso porque as três espécies tinham claramente descendido de uma única espécie 

ancestral do continente da América do Sul. A partir dessa conclusão, foi só um passo 

pequeno postular que todos os tentilhões derivavam de um ancestral comum, de fato, que 

cada grupo de organismos descendia de uma espécie ancestral. Essa é a teoria de 

descendência comum de Darwin (MAYR, 2005). O conceito de descendência comum (e 

consequentemente o de evolução) não foi criado por Darwin, mas por Buffon, que já 
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 Existem duas formas principais de especiação: Simpátrica e Alopátrica. Na especiação simpátrica, as duas 
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não permite a troca de material genético entre duas populações. Com o tempo, tal isolamento geográfico 

torna-se reprodutivo com o nascimento de uma nova espécie (SOUZA, 2009). 
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mencionara a existência de um descente comum entre cavalos e asnos. Lamarck também 

desenvolveu uma teoria que explicaria a evolução das espécies baseada na herança de 

caracteres adquiridos ao longo da vida. Sabemos hoje que tal postulado não é correto. 

Apenas a informação genética presente nas células germinativas (espermatozoides e 

óvulos) é transmitida a outra geração. Modificações que ocorrem nas células somáticas 

(todas as outras células do nosso organismo) não são transferidas aos descendentes 

(SOUZA, 2009).  

Contudo, o aspecto que teve um grande impacto, resultante desse conceito de 

descendência comum, foi a posição da espécie humana na escala evolutiva. Antes de 

Darwin, os pensadores, quase sem exceção, concordavam na posição destacada do homem 

entre todas as espécies
21

. No entanto, com as teorias de Darwin, confirmou-se que a 

espécie humana evoluiu de um ancestral comum ao dos chimpanzés, isso porque todos os 

registros fósseis obtidos nos últimos cento e cinquenta anos comprovaram nossa 

ancestralidade comum aos primatas. Porém, essa teoria de Darwin foi negada 

veementemente pela sociedade vitoriana da época, o que gerou caricaturas – as quais ainda 

são bem comuns hoje – sobre o parentesco entre homens e macacos. No entanto, hoje a 

derivação de seres humanos de outros primatas, já está mais do que consubstanciada pelo 

registro fóssil, assim como pela similaridade bioquímica e cromossômica de seres humanos 

e macacos. 

A teoria da Seleção Natural apresentada por Darwin foi a mais ousada e inovadora 

de sua época. Tal teoria tratava da mudança evolutiva e, mais particularmente, como esse 

mecanismo podia dar conta da aparente harmonia e adaptação do mundo orgânico. Tentava 

dar uma explicação natural, em lugar de explicações sobrenaturais da teleologia. Os 

princípios da seleção natural, como discutidos por Darwin e amplamente debatidos por 

Ernst Mayr (2005), baseiam-se em cinco fatos observados na natureza. Tais fatos levaram 

Darwin a três inferências que constituem os sustentáculos lógicos da ideia de seleção 

natural: 

 

[...] 1-A primeira observação é que existe uma tendência natural para qualquer 

população de crescer exponencialmente, exceto nos casos em que há algum tipo 

de limitação externa, como por exemplo, falta de espaço.  [...] 2-A segunda 
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 Nesse contexto podemos citar o conceito tipológico de espécie, defendido nas visões teleológicas: o 

conceito tipológico de espécie tem sua origem nas ideias essencialistas de Aristóteles e Platão e foi adotado 

por Linnaeus para seu sistema de classificação das espécies. Segundo esse conceito, a diversidade observada 

no universo reflete a existência de um número limitado de tipos básicos. As variações encontradas refletem o 

resultado de manifestações imperfeitas da ideia implícita de cada espécie. A presença da essência básica é 

inferida da similaridade e, para o essencialista, semelhança morfológica é, portanto critério de espécie 

(MAYR, 1970, p.12). 
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observação refere-se ao tamanho estável das populações biológicas, com exceção 

de flutuações temporárias, ao longo do tempo. [...] 3-A terceira, ao fato de que os 

recursos disponíveis para as populações são em geral limitados. ]...] Partindo 

dessas três primeiras observações Darwin inferiu que deveria haver uma intensa 

luta pela sobrevivência, gerando competição pelos recursos disponíveis entre os 

indivíduos de uma população. [...] 4-Não existem em qualquer população natural 

dois indivíduos idênticos.  [...] Essa quarta observação permitiu a Darwin inferir 

que os indivíduos de uma população diferem quanto à probabilidade de 

sobrevivência, e isso significa dizer que, existe uma seleção natural, onde os 

indivíduos menos adaptados são eliminados. [...] 5-Muitas das diferenças entre 

os indivíduos de uma população são herdáveis, ou seja, são transmitidas de pais 

para filhos (SOUZA, pp. 69-70). 

Tal observação levou Darwin a inferir que a seleção natural, ao longo de muitas 

gerações, produz modificações. Variações que trazem vantagens aos possuidores terão 

maior probabilidade de serem transmitidas aos descendentes, visto que aumentam a 

probabilidade de sobrevivência e/ou capacidade reprodutiva dos possuidores. Variações 

que trazem alguma desvantagem ao possuidor tenderão a ser eliminadas da população. Em 

um trecho de A origem das espécies, Darwin escreve que não consegue ver limites para 

essa força (seleção natural), que vagarosamente vai adaptando cada forma para as mais 

complexas relações da vida (SOUZA, 2009). 

2.4- Teoria Sintética da Evolução 

 

No início do século XX, especificamente na primeira década, quando a obra de 

Gregor Mendel foi redescoberta, muitos alimentaram a esperança de que a nova ciência 

genética, com suas leis da hereditariedade, viesse a fornecer as respostas para as grandes 

controvérsias sobre a evolução que repercutiam desde os dias de Darwin (MAYR, 2005). 

Gregor Mendel, um monge agostiniano, fez descobertas que talvez possam estar descritas 

entre as mais influentes da história da ciência. Em seus trabalhos com ervilhas descobriu 

que as características passadas de uma geração para a seguinte obedeciam a uma série de 

regras, o que hoje chamamos de leis da hereditariedade (ou leis de Mendel). Apesar de 

Darwin e Mendel serem contemporâneos, Darwin, aparentemente, nunca soube dos 

trabalhos de Mendel.  

Na extensa correspondência de Darwin não há menção a Mendel ou aos seus 

trabalhos. Mendel, ao contrário, conhecia os trabalhos de Darwin; em sua biblioteca havia 

um exemplar de A origem das espécies extensamente anotado. Aparentemente, no entanto, 

Mendel nunca fez uma associação clara entre o seu trabalho e o de Darwin. Se o fez, nunca 

a tornou pública. Darwin acreditava que o mecanismo de herança passava por um processo 

de mistura das características paternas, ou seja, a característica dos filhos seria uma média 
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daquela mesma característica nos pais. No entanto, tal modelo de hereditariedade era 

incompatível com o conceito de seleção natural, a qual precisa de elementos genéticos 

distintos e particulares para atuar. Darwin só modificou substancialmente a sua opinião 

sobre a hereditariedade na sétima edição, ainda desconhecendo os trabalhos de Mendel, 

Darwin passou a advogar a herança de caracteres adquiridos de Lamarck (SOUZA, 2009). 

A Teoria Evolutiva moderna tem sua origem na síntese evolutiva ou também 

chamada de síntese moderna, que de 1936 a 1947 adaptou-se às contribuições da Genética, 

da Sistemática e da Paleontologia reestruturando uma nova Teoria darwinista. No que se 

refere à essa reestruturação, algumas demonstrações da Genética foram fundamentais, 

como: o caso das características adquiridas, as quais não são herdáveis de uma geração 

para outra; a variação contínua tem precisamente a mesma base mendeliana que a variação 

descontinua, o que assegura a separação de vários genes particulados, cada um com 

pequeno efeito fenotípico. Alguns naturalistas forneceram evidências confirmando que a 

variação dentro e entre raças geográficas era de origem genética e que poucas formas de 

variação geográficas são adaptativas (FUTUYMA, 1992). 

O conceito de Evolução Biológica atual é de certa forma, complexo. Isto porque 

está relacionado com outros conceitos fundamentais para seu entendimento. Os conceitos 

que fundamentam a compreensão da teoria sintética da evolução aceita na atualidade são a 

mudança de frequência gênica dentro de uma população e o processo de especiação. Pode-

se entender a evolução biológica dentro de uma população como a modificação da 

frequência de genes ao longo do tempo. Assim a evolução não é um fenômeno finalista ou 

progressivo. Dessa forma, a porcentagem de genes em cada período depende de um 

complexo de relações, como: os fatores ambientais (físicos e químicos), as competições 

intraespecíficas (com indivíduos da mesma espécie) e interespecíficas (com indivíduos de 

outras espécies), fatores aleatórios (como a deriva genética), o fluxo de genes (dependente 

da emigração e imigração da área considerada) e a capacidade reprodutiva dos indivíduos 

considerados (que permite a passagem dos genes às novas gerações) (MEGHLIORATTI, 

2004). 

O período que vai dos anos 1937 (síntese evolucionista) até o presente tem sido de 

grandes avanços para a Biologia, incluindo o surgimento e a ascensão da Biologia 

molecular. Seria de esperar que isso tivesse ocasionado uma revisão cabal do darwinismo. 

No entanto, o paradigma darwiniano produzido nas primeiras décadas do século XX, 

durante a síntese evolucionista, foi capaz de resistir sem uma revisão significativa a todos 

os ataques contra ele dos últimos cinquenta anos. Isso sugere que podemos acreditar, com 
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cautela, que o paradigma darwiniano adotado durante a síntese evolucionista seja 

essencialmente válido. A fórmula darwiniana básica – evolução é o resultado de variação 

genética e de sua discriminação por meio de eliminação e seleção – é abrangente o bastante 

para dar conta de todas as eventualidades naturais (MAYR, 2005). 

Os elementos teóricos apresentados pela Genética de Populações
22

 e os numerosos 

dados sobre a variação genética, além da genética das diferenças entre as espécies foram 

sintetizados no ano de 1937 em uma obra de grande influência, Genética e a origem das 

espécies do geneticista russo Theodosius Dobzhansky. Dessa forma, Ernst Mayr elucidou 

em sua obra Sistemática e a origem das espécies de 1942, a natureza da variação 

geográfica e da especiação biológica, além incorporar diversos princípios genéticos 

articulados por Dobzhansky (FUTUYMA, 1992). Com isso podemos dizer que os 

princípios fundamentais da síntese evolutiva consistem: no fato de as populações conterem 

variação genética, as quais surgem através de mutações casuais e de recombinações 

gênicas; que as populações evoluem devido à mudanças nas frequências gênicas 

provenientes da deriva genética, do fluxo de genes, e principalmente, pelo mecanismo da 

seleção natural; que a maioria das variações genéticas que são adaptativas apresentam 

genes com pequenos efeitos fenotípicos individuais, de tal modo que as mudanças 

fenotípicas são graduais; que a diversidade surge através do processo de especiação, que 

por sua vez, consiste no isolamento reprodutivo entre as populações (FUTUYMA, 1992). 

Compreendemos que, todo esse conhecimento cientifico chega aos professores em 

formação, no ambiente acadêmico, de forma fragmentada. Por isso, entendemos que é 

necessária a interarticulação entre todas as áreas da biologia, para superar essa 

fragmentação do conhecimento biológico. É de suma importância que na universidade 

assuma-se o conhecimento cientifico como objeto fundamental de uma formação inicial, 

para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivamente consolidado.  
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  A Teoria da Genética de Populações, iniciou-se em 1908 por G. Hardy e W. Weimberg, provando 

independentemente o “teorema de Hardy-Weimberg”. Outros cientistas completariam esse teorema como os 

ingleses Ronald A. Fisher (1890-1962) e John Haldane (1892-1964), e o norte-americano Sewall Wright 

(FUTUYMA, 1992). 
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CAPÍTULO 3 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA: A UNIVERSIDADE, A FORMAÇÃO 

DOCENTE E OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS  

 

3.1- A Universidade Pública da Atualidade 

 

Que mundo reside dentro dos portões de uma Universidade? O que essa 

comunidade faz de tão especial para que a inserção na Universidade brasileira seja 

conquistada a duras penas? Estas eram algumas de minhas indagações acerca da ideia de 

universidade. Pode parecer uma ideia de universidade ingênua e distante da realidade 

social vigente, mas no meu caso, era mesmo. Na infância, que foi muito simples, ouvia 

falar em Universidade e, imediatamente, pensava em um lugar, uma cidade ou um bairro; 

mas, nunca um lugar onde se aprendia ou ensinava alguma coisa. Era essa a ideia fixa que 

residia em minha cabeça sobre a verdadeira função de uma universidade. Tal ideia foi se 

desconstruindo com o passar do tempo, no entanto, a distância entre nós ainda era 

gigantesca.  

Durante a vida escolar – de 1990 até 2002 – tive acesso a poucas explicações 

convincentes de que a universidade era um lugar para se aprender. Não me recordo com 

detalhes das inúmeras explicações que tive, mas recordo daquelas que diziam que a 

universidade, mesmo pública e gratuita, era feita para pessoas com dinheiro, posses e nome 

reconhecido na sociedade. Por algum tempo acreditei nisso. Mas, ao terminar os estudos na 

educação básica pública, já entendia um pouco sobre o que se poderia fazer em uma 

universidade, sobre os meios para se pleitear uma vaga, e mesmo sabendo que seria difícil 

diminuir a distância entre uma universidade pública e o desejo de conhecer os seus 

“mistérios”, parti em busca do meu lugar ao sol. 

Contextualmente, o processo histórico sobre a ideia de Universidade atualmente, 

parte de uma ideia simples e ingênua, porém devemos adentrar e compreender uma 

situação complexa e diferente, na qual a universidade enfrenta exigências cada vez maiores 

por parte da sociedade.  

Do ponto de vista do idealismo alemão, Karl Jaspers (1965) definiu como “missão 

eterna” as atribuições da universidade, dizendo ser a universidade o lugar onde por 

concessão do Estado e da sociedade, uma determinada época pode cultivar a mais lúcida 

consciência de si própria. Para ele os seus membros “congregam-se” nela com o único 
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objetivo de procurar, incondicionalmente, a “verdade” e apenas por amor à verdade. 

Afirma que, a partir dessa ideia surgem três grandes objetivos da universidade: a verdade 

só é acessível a quem a procura sistematicamente, ou seja, a investigação é o principal 

objetivo da universidade; o âmbito da verdade é muito maior que o da ciência, a 

universidade deve ser um centro de cultura, disponível para a educação do homem no seu 

todo; e finalmente, a verdade deve ser transmitida, a universidade ensina e mesmo o ensino 

das aptidões profissionais deve ser orientado para a formação integral (SANTOS, 2006 – 

grifos nossos
23

). 

Tais objetivos constituíram uma ideia perene da universidade. Uma ideia una 

devido a sua vinculação com a unidade do conhecimento. Esta ideia que, além de una, é 

também única na civilização ocidental, exigiria para sua realização um dispositivo 

institucional igualmente único. Referindo-se a essa tradição na qual Jaspers se integra, 

Ortega y Gasset (apud SANTOS, 2006), em 1930, rebelava-se contra a “beataria idealista” 

que atribuía à escola uma força criadora que não tem e nem pode ter, considerando a 

universidade alemã, enquanto instituição, “uma coisa deplorável” e concluindo que se “a 

ciência alemã tivesse que nascer exclusivamente das virtudes institucionais da universidade 

seria bem pouca coisa”. (ORTEGA Y GASSET, 1982, p. 41 apud SANTOS, 2006). 

Salienta ainda que, ao relacionar as funções da universidade, Gasset não ia muito além de 

Jaspers: “transmissão da cultura, ensino das profissões; investigação científica e educação 

dos novos homens de ciência” (SANTOS, 2006 p. 188). 

Para Santos (2006):  

[...] Essa perenidade de objetivos só foi abalada na década de sessenta perante as 

pressões e as transformações a que foi então sujeita a universidade. Ainda assim, 

ao nível mais abstrato, a formulação dos objetivos manteve uma notável 

continuidade. Os dois fins principais da universidade passaram a ser, o ensino e a 

prestação de serviços. Apesar de a inflexão ser, em si mesma, significativa e de 

se ter dado no sentido do atrofiamento da dimensão cultural da universidade e do 

privilegiamento do seu conteúdo utilitário, produtivista, foi sobretudo ao nível 

das políticas universitárias concretas que a unicidade dos fins abstratos explodiu 

numa multiplicidade de funções por vezes contraditórias entre si. A explosão das 

funções foi, afinal, o correlato da explosão da universidade, do aumento 

dramático da população estudantil e do corpo docente, da proliferação das 

universidades, da expansão do ensino e da investigação universitária a novas 

áreas do saber (p. 188). 

 

Por outro lado, e sem o existencialismo de Jaspers, Chauí (2003) nos explicita uma 

ideia de universidade como uma instituição social e as determinações referentes a sua 

estrutura e suas funções na dinâmica da sociedade atual. A autora afirma que a 
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 Os grifos aqui empregados destacam o discurso existencialista de Karl Jaspers, ao apresentar sua ideia de 

universidade, dentro do contexto idealista alemão. 
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universidade é sim uma instituição social e como tal exprime de forma determinada a 

estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. É possível se observar 

no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e projetos 

conflitantes que emitem divisões e contradições na sociedade. Essa relação interna ou 

expressiva entre universidade e sociedade é o que explica o fato de que, desde seu 

surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação 

social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas 

atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras 

instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de 

reconhecimento e legitimidade internos a ela (CHAUÍ, 2003). 

No que se refere à legitimidade da universidade, Chauí (2003) defende que: 

[...] A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de 

autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na ideia de um 

conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, 

tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua transmissão. 

Em outras palavras, sobretudo depois da Revolução Francesa, a universidade 

concebe-se a si mesma como uma instituição republicana e, portanto, pública e 

laica (p. 5). 

 

[...] A partir das revoluções sociais do século XX e com as lutas sociais e 

políticas desencadeadas a partir delas, a educação e a cultura passaram a ser 

concebidas como constitutivas da cidadania e, portanto, como direitos dos 

cidadãos, fazendo com que, além da vocação republicana, a universidade se 

tornasse também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de 

democratização do saber: seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a ela, no 

decorrer do século XX a instituição universitária não pôde furtar-se à referência 

à democracia como uma ideia reguladora (p.7).  

 

No entanto, é preciso considerar que, para que a universidade seja vista como uma 

instituição social, e que as mudanças acompanhem as transformações sociais, econômicas 

e políticas, sendo uma instituição social de cunho republicano e democrático, a relação 

entre universidade e Estado também não pode ser tomada como relação de exterioridade, 

pois esse caráter atribuído à universidade determina-se pela presença ou ausência da 

prática republicana e democrática do Estado, ou seja, a universidade como instituição 

social diferenciada e autônoma só é possível em um Estado republicano e democrático 

(CHAUÍ, 2003).  

De modo geral, a sociologia vem mostrando como as aparentes contradições entre 

funções no seio do sistema educativo podem esconder articulações mais profundas entre a 

universidade e os outros subsistemas sociais, articulações detectáveis nas distinções entre 

funções econômicas e funções sociais, ou entre funções instrumentais e funções 
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simbólicas. Hoje em dia há inúmeras dificuldades para se planificar adequadamente o 

sistema educativo em função das necessidades previsíveis da mão de obra no mercado de 

trabalho dos próximos anos e, portanto, o desempenho das funções econômicas e 

instrumentais da universidade não impedem esta, de desempenhar adequadamente funções 

sociais e simbólicas, como por exemplo, a função de inculcar nos estudantes valores 

positivos perante o trabalho e perante a organização econômica e social de produção, 

regras comportamentais que facilitem a inserção social das trajetórias pessoais, formas de 

sociabilidade que acompanham os estudantes egressos e para além do mercado de trabalho, 

interpretação da realidade que tornam consensuais os modelos dominantes de 

desenvolvimento e os sistemas sociais e políticos que os suportam (SANTOS, 2006). 

 

3.2- As implicações para uma formação docente científica inicial 

 

Quando falamos em formação docente científica, não podemos deixar de 

acrescentar os desafios de uma educação pela pesquisa, a começar pela Educação Básica. 

Pedro Demo em sua obra Educar pela Pesquisa de 2007, nos adverte sobre os desafios de 

se construir uma educação pela pesquisa na educação básica. Juntamente a esses desafios 

está a capacidade de construção e reconstrução da qualidade formal e política, na educação 

básica e superior. Nessa obra, um dos objetivos de Demo (2007) é, justamente, 

fundamentar a importância da pesquisa para a educação, tornando a pesquisa a maneira 

escolar e acadêmica específica de educar. Para ele o que diferencia a educação escolar e 

acadêmica das outras várias formas de educar, é o fato de estas duas maneiras estarem 

baseadas no processo e formulação de pesquisa (DEMO, 2007). 

Nesse sentido, Demo (2007) nos adverte e sustenta que: 

[...] A base da educação é a pesquisa, não a aula, ou o ambiente de socialização, 

ou a ambiência física, ou o mero contato entre professor e aluno. Para a pesquisa 

assumir este papel, precisa desbordar a competência formal forjada pelo 

conhecimento inovador, para alojar-se, com a mais absoluta naturalidade, na 

qualidade política também. Não basta a qualidade formal, marcada pela 

capacidade de inovar pelo conhecimento. É essencial não perder de vista que 

conhecimento é apenas meio, e que, para tornar-se educativo, carece ainda, 

orientar-se pela ética dos fins e valores. Tendo-se tornado cada vez mais evidente 

a proximidade entre conhecer e intervir, porque conhecer é a forma mais 

competente de intervir, a pesquisa incorpora necessariamente a prática ao lado da 

teoria, assumindo marca política do inicio ate o fim (p. 6).  

 

Neste sentido, a cidadania elaborada e executada na escola não é qualquer uma. 

Pois é especificamente aquela que deve saber fundar-se em conhecimento, para educar o 

conhecimento, primeiramente e, segundo, para se estabelecer com competência efetiva 
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uma ética social, mais equilibrada e solidária. Só é possível acontecer de fato o contato 

pedagógico escolar, quando este é mediado por um questionamento reconstrutivo. Do 

contrário, não podemos distinguir qualquer outro tipo de contato. Onde não aparece o 

questionamento reconstrutivo, não há a propriedade educativa escolar. Entretanto, “não se 

pode reduzir o questionamento reconstrutivo à simples competência formal de 

aprendizagem, mas é crucial compreendê-lo como processo de construção do sujeito 

histórico” (p.7), que se baseia na competência proveniente de um conhecimento inovador, 

“mas implica, na mesma matriz, a ética da intervenção histórica” (DEMO, 2007, p.7).  

No tocante à formação docente científica, é essencial irmos além da educação pela 

pesquisa. É necessário entendermos um pouco dos arranjos e desarranjos do processo de 

construção de uma identidade docente no ensino superior, da problematização da profissão 

de professor e de todas as exigências do profissional de ensino superior. A identidade 

docente se torna uma ferramenta em potencial para o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que a formação dessa identidade é marcada por um contexto de identificação 

profissional desde a educação básica. Isso significa dizer que a identidade docente é um 

processo que pode se iniciar ainda na educação básica, quando do papel social de 

estudante. Esse processo de formação da identidade docente deveria de fato começar na 

educação básica, no entanto, não é o que atestamos em nossa realidade escolar, uma vez 

que o emprego de uma educação pela pesquisa na educação básica ainda está distante de 

ser uma realidade efetiva no sistema educacional vigente.  

Quanto a essa problemática, Pimenta (2008) nos mostra que as exigências atuais 

para a profissão de professor na docência do ensino superior, perpassam pelos desarranjos 

da identidade e das condições do exercício profissional docentes. Assim sendo, nos diz 

que: 

 

[...] De que modo os professores do ensino superior se identificam 

profissionalmente? Um físico, um advogado, um médico, um geógrafo, um 

engenheiro, por exemplo, que dão aulas no ensino superior, convocados a 

preencher uma ficha de identificação qualquer, como se identificariam 

profissionalmente? Podemos imaginar algumas possibilidades: físico, advogado, 

médico, geógrafo, engenheiro, simplesmente; ou seguido de professor 

universitário; ou, ainda, simplesmente como professor universitário. Destas, 

seguramente, a primeira forma seria a mais frequente. Quando exercem a 

docência no ensino superior simultaneamente a suas atividades como 

profissionais autônomos, geralmente se identificam em seus consultórios, 

clínicas, escritórios como professor universitário, o que indica clara valorização 

social do título de professor. É frequente o uso dessa identificação nas placas, 

cartões e receituários de médicos, advogados, dentistas, arquitetos. Entretanto, o 

título de professor, sozinho, sugere uma identidade menor, pois socialmente 

parece se referir aos professores secundários e primários (p. 35). 
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Nesse sentido, está a questão primeira da identidade docente, ou seja, o que 

realmente identifica um professor? O que identifica um professor do ensino superior? Esta 

questão vai além dos processos de formação e das políticas de ensino superior, exprime as 

exigências que caracterizam o exercício da profissão docente no âmbito do ensino e da 

pesquisa. Na educação básica a ausência da pesquisa, e por consequência da formação de 

uma identidade docente, reflete negativamente na formação superior inicial. Isso do ponto 

de vista das licenciaturas, porém é fato que há um contingente de bacharéis que atuam 

como docentes, principalmente, no ensino superior. Agora, se nem mesmo os cursos de 

licenciatura contribuem – como deveriam – para a formação dessa identidade docente, o 

que dizer dos cursos de bacharelado? Sem adentrar sobremaneira no mérito dos 

conhecimentos científicos nesta discussão, mas sendo importante destacar que em 

determinadas instituições de ensino superior, na maioria, públicas, os cursos de 

bacharelado oferecem uma formação em termos de conhecimentos e/ou conteúdos 

científicos mais aprofundada que os cursos de licenciatura; em contrapartida, não oferecem 

a formação docente para caracterização de um profissional docente. 

A esse respeito, referente à formação, alguns estudos revelaram que “o professor 

universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em parte intuitiva, 

autodidata ou seguindo a rotina dos ‘outros’. Isso se explica, sem dúvida, devido à 

inexistência de uma formação especifica como professor universitário” (p.131). Nesse 

processo, há um papel mais ou menos importante que é a própria experiência como aluno, 

o modelo de ensino predominante no sistema universitário atual e as diversas reações de 

seus alunos, embora não tenhamos que descartar a capacidade autodidata do professorado, 

mas precisamos aceitar que ela é insuficiente (PIMENTA, 2008). 

Tal constatação favorece algumas iniciativas que, de certa forma, valorizam a 

formação contínua ou em serviço, mediante cursos, seminários, disciplinas de pós-

graduação lato sensu, palestras, estágios, etc. No entanto, tais iniciativas não são regra 

geral, isso porque existe um consenso de que a docência no ensino superior não requer 

formação no campo do ensinar, ou seja, para ela seria suficiente o domínio de 

conhecimentos específicos, pois o que a identifica é a pesquisa e/ou o exercício 

profissional no campo. Há um dito popular que diz “quem sabe faz” e “quem não sabe 

ensina”; e nesse conceito, o professor é aquele que ensina, ou melhor, dispõe os 

conhecimentos aos alunos. Se estes aprendem ou não, não é problema do professor, 

especialmente do professor universitário, que muitas vezes está ali como uma mera 

concessão, como um favor, como uma forma de complementação salarial ou ainda como 
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um abnegado que vê no ensino uma forma de ajudar os outros, como um “bico” 

(PIMENTA, 2008).  

No que se refere à formação científica inicial, e em uma perspectiva subjetiva, o 

desenvolvimento da ciência e da epistemologia, da racionalidade imutável predominante 

no século XIX, foi posta em questionamento. Estes fatores têm “desmistificado” o 

conhecimento objetivo por essência e permitido demonstrar que a ideia de verdades 

absolutas acerca do conhecimento científico é difícil de se sustentar, mesmo que esta visão 

esteja na própria raiz do pensamento formal. (AUTH & ANGOTTI, 2003). Para Bachelard 

(1994): 

 

[...] Todo real progresso no pensamento científico necessita de uma conversão. 

Os progressos do pensamento científico contemporâneo determinaram 

transformações nos próprios princípios do conhecimento. Os quadros mais 

simples do entendimento não podem subsistir em sua inflexibilidade, se deseja 

avaliar os novos destinos das ciências (p.41). 

 

A sobrevivência de todo o mote cientifico construído pelas sociedades no passar 

dos séculos, como leis e teorias, além de fatos históricos e culturais, ganha um caráter de 

universalidade, o que nos permite contar a história dos erros cometidos nesse processo de 

construção das ciências. Tal característica da ciência como uma construção humana, e não 

particularmente de um ou outro cientista; como uma construção que não está isenta de 

erros, e por isso é limitada e cerceada de discussões e embates, também foi defendida por 

Einstein: 

[...] A ciência, considerada um conjunto pronto e acabado de conhecimentos, é a 

mais impessoal das produções humanas; mas, considerada como um projeto que 

se realiza progressivamente, ela é tão subjetiva e psicologicamente condicionada 

como qualquer empreendimento humano (Einstein apud Thuillier 1994, p. 227). 

 

Nesse sentido, podemos trazer essa discussão para as implicações de uma formação 

científica inicial, uma vez que, grande parte dos professores em formação tende – assim 

como grande parte dos professores formadores – com a prática a caírem em repetições 

contínuas, o que afasta novos conhecimentos. Dessa forma, se reforçam as concepções, 

dificultando as rupturas com as concepções passiveis de se tornarem obstáculos, tanto 

pedagógicos, quanto epistemológicos. Os cursos de licenciatura também não têm 

apresentado avanços significativos nesse sentido, ou seja, na implementação de alternativas 

para minimizar as falhas na formação científica inicial. Um exemplo, plausível seria o 

próprio currículo das licenciaturas, onde a desarticulação disciplinar – tomamos como 

exemplo a Biologia – impede a efetivação de um processo de ensino-aprendizagem de fato 

revolucionário. Outro fator que impõe limitações, e que também impede mudanças 
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satisfatórias e até mesmo a busca de novas perspectivas, é a pouca exploração de aspectos 

histórico-epistemológicos da ciência na formação docente.  

Entretanto, é compreensível que na história das ciências haja inúmeros fatores que 

nos indicam o quão difícil é mudar concepções enraizadas e a aceitação de novas ideias. 

No entanto, entendemos também que mesmo que os próprios cientistas e epistemólogos 

ainda tenham dificuldades em alcançar ideias comuns sobre o que é fazer ciência e todas as 

implicações desse processo de construção; cobrar dos professores uma convicção e uma 

clareza efetiva em suas atividades docentes seria uma injustiça. Precisamos ter em mente 

que, na maioria das vezes, o professor desconhece o significado dos muitos fatores 

externos em relação ao conhecimento que ensinam (AUTH & ANGOTTI, 2003). Nessa 

perspectiva, a história das ciências nos mostra que seria ingenuidade do professor pensar 

que a simples transmissão dos conteúdos científicos possibilita a sua compreensão e 

apreensão. Hoje estamos diante de um condicionamento científico, no qual o aluno (e o 

professor em formação) é “treinado” para apenas reproduzir conteúdos, resolver cálculos, 

decorar fórmulas e reproduzir tudo isto em instrumentos avaliativos. Todavia, esse aluno se 

torna alheio aos processos de construção, reflexão e emancipação que poderiam ser 

adquiridos através dos conhecimentos. 

 

3.3- Obstáculos epistemológicos na formação científica 

 

Na prática pedagógica, algumas características clássicas da Ciência são bastante 

comuns nas concepções de professores da Educação Básica. Contribui sobremaneira para 

isto, a formação empiricista/indutivista, a pouca ênfase às ciências Físicas, Biológicas, etc. 

atuais, além do próprio entendimento ingênuo e aligeirado do fazer científico. Diante da 

análise de exemplos históricos ocorridos na ciência, como embates e outras discussões, é 

preciso buscar sempre as possibilidades para as rupturas nas concepções/práticas dos 

professores em formação. Precisamos conceber o vínculo da Pedagogia, enquanto 

fundamento reflexivo crítico da educação, com a Epistemologia enquanto segmento 

destacado da ciência. Isso significa dizer que é possível sermos epistemólogos no campo 

pedagógico. Contextualmente, numa visão bachelardiana, trata-se de fortalecer o vínculo 

entre obstáculos pedagógicos e obstáculos epistemológicos (AUTH & ANGOTTI, 2003). 

No que se refere à natureza do conhecimento cientifico Driver et al (1999) nos 

relatam que:  
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[...] Qualquer relato sobre ensino e aprendizagem das ciências precisa levar em 

consideração a natureza do conhecimento a ser ensinado. Defendemos que, na 

educação em ciências, é importante considerar que o conhecimento científico é, 

ao mesmo tempo, simbólico por natureza e socialmente negociado. Os objetos da 

ciência não são os fenômenos da natureza, mas construções desenvolvidas pela 

comunidade científica para interpretar a natureza (p. 31-32). 

 

Em uma perspectiva Vigotskiana, sobre a aprendizagem da ciência como 

construção social do conhecimento, é possível entendermos que a aprendizagem envolve a 

introdução do aprendiz em um mundo simbólico (DRIVER, 1999). Ao longo de sua 

história, o homem tem utilizado signos como instrumentos psicológicos em diversas 

situações. Na sua forma mais elementar o signo é uma marca externa, que auxilia o homem 

em tarefas que exigem memória ou atenção. Na definição de Vigotski a invenção e o uso 

de signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico (lembrar, 

comparar coisas, relatar, escolher, etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que 

agora no campo psicológico. O signo age como um instrumento da atividade psicológica 

de maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho (OLIVEIRA, 1993). 

Com relação ao conhecimento, em geral, e do ponto de vista das condições 

psicológicas, essenciais para o progresso da ciência, Bachelard (1996) acredita que é em 

termos de obstáculos que o problema do conhecimento científico deve ser colocado. Para 

ele não se trata de considerar obstáculos externos como a complexidade e efemeridade dos 

fenômenos, muito menos considerar a fraqueza dos sentidos e do espírito humano; afirma 

que é na essência do próprio ato de conhecer que aparecem por um imperativo funcional, 

lentidões e conflitos. E é, justamente, aí que estão as causas da estagnação e até regressão, 

além da revelação das causas de inércia, denominadas de obstáculos epistemológicos 

(BACHELARD, 1996). 

Assim, Bachelard (1996) considera que: “o conhecimento do real é luz que sempre 

projeta algumas sombras. Nunca é pleno. As revelações do real são recorrentes. O real 

nunca é ‘o que se poderia achar’, mas é sempre o que se deveria ter pensado” (p. 18). Para 

ele o pensamento empírico só se torna claro após o estabelecimento do conjunto de 

argumentos. Explica que o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, 

aniquilando conhecimentos mal estabelecidos. Porém, afirma que diante do mistério do 

real, a alma não pode, por desígnio, tornar-se ingênua e que é impossível anular, em um só 

golpe, todos os conhecimentos habituais. Isto porque, diante do real, aquilo que 

acreditamos saber com clareza ofusca o que deveríamos saber. Assim, quando o espírito se 

apresenta à cultura científica, nunca é jovem, mas bem velho, porque tem a idade de seus 

preconceitos (BACHELARD, 1996). 
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Diante disso, entendemos que o conhecimento religioso transposto e difundido 

através de componentes como a Teleologia, o Dualismo e a Aceitação de forças 

sobrenaturais, torna-se um potencial obstáculo na aprendizagem do conhecimento 

científico da Teoria da evolução. Isto porque um conhecimento não questionável, como é o 

caso dos dogmas baseados na Ideologia cristã, não pode assumir características científicas. 

Demo (2009) a esse respeito afirma que “somente pode ser científico o que for discutível” 

(p.26). Ainda nesse contexto, Bachelard (1996) também corrobora com tal máxima, 

dizendo que “um obstáculo epistemológico se incrusta no conhecimento não questionado” 

(p.19). O professor em formação trazendo consigo conhecimentos gerais sobre suas 

crenças encontra pela frente dificuldades reais para aceitar e apreender o conhecimento 

científico da Teoria da evolução. Nesse caso específico, os dois tipos de conhecimento – 

religioso e científico – são totalmente antagônicos, o que impõe um posicionamento crítico 

de escolha. Ou seja, o professor de Biologia em formação se posicionou em optar por 

conhecer os pressupostos teóricos das ciências biológicas para atuar como docente e 

ensinar o conhecimento especifico da área; então este professor deve ser consciente de 

cada conteúdo atribuído nessa ciência.  Por conseguinte, entendemos que é nesse processo 

de formação que pode se dar outro processo, o de ruptura com o conhecimento religioso e 

suas atribuições específicas. Entra em cena também o processo de desconstrução desse 

conhecimento, mas este só é possível a partir do momento que o novo conhecimento – 

nesse caso o científico/Teoria da evolução – seja apreendido, fazendo sentido, mudando as 

práticas e hábitos, além de conceitos e pensamentos anteriores, ou seja, desconstruindo e 

construindo novos significados e significações para os fenômenos naturais. 

No que se refere à pretensão do presente trabalho em investigar no processo de 

formação inicial do professor de Biologia, os obstáculos epistemológicos no processo de 

ensino-aprendizagem da Teoria da Evolução de Darwin, temos que o conhecimento 

religioso, através de muitos de seus componentes ideológicos, podem se tornar potenciais 

obstáculos para a aprendizagem. Atemos-nos, especificamente, para alguns desses 

componentes ideológicos como: a Teleologia, o Dualismo, a Aceitação de forças 

sobrenaturais e o Desconforto Epistemológico. Uma vez que o conhecimento religioso – 

e até mesmo o próprio conhecimento científico – não pode ser caracterizado como um 

conhecimento preciso, fixo, esse conhecimento deve ser considerado como uma forma de 



 

68 
 

ver o mundo, ou seja, uma cosmovisão
24

 caracterizada por seu aspecto ontológico e, 

subjetivado na experiência particular dos sujeitos.   

De acordo com a noção de obstáculo epistemológico bachelardiana, temos que no 

processo de formação científica, o primeiro obstáculo é a experiência primeira, ou seja, 

aquela colocada antes e acima da crítica. Para Bachelard (1996) a crítica é um elemento 

necessário no processo de formação de um espírito científico. Isso porque como a critica 

não pode intervir de forma explicita, a experiência primeira não se fundamenta em 

conhecimentos seguros. Ele sustenta que “o espírito científico deve formar-se contra a 

Natureza, contra o que é, em nós e fora de nós, o impulso e a informação da Natureza, 

contra o arrebatamento natural, contra o fato colorido e corriqueiro” (p.29).  

Bachelard (1996) apresenta-se contrario ao estabelecimento de pontes imaginárias 

entre o conhecimento comum e o conhecimento científico, no processo de ensino-

aprendizagem. Isso significa que para ele a racionalidade do conhecimento científico não 

deve ser considerada um refinamento da racionalidade do senso comum, pelo contrário, 

deve romper com os seus princípios, exigindo assim uma nova razão que se constrói na 

medida em que os obstáculos epistemológicos são superados. Bachelard (1996) acredita 

que aprendizagem se dá contra um conhecimento anterior, ou seja, a partir da 

desconstrução desse conhecimento. Assim, o aluno só aprenderá se lhe for dada razões que 

o faça mudar sua razão, ou seja, razões que substituíam um saber fechado e fixo por um 

conhecimento dinâmico (LOPES, 2007). 

Para Lopes (2007), não devemos considerar o aluno como “tabula rasa” (p. 59) 

pois, este possui vários conhecimentos empíricos constituídos a partir do senso comum, no 

entanto, esses conhecimentos obstaculizam a aprendizagem do conhecimento científico. 

Assim, a mudança de cultura, dialeticamente, pode determinar e ser determinada pelo 

rompimento com os obstáculos epistemológicos provenientes do cotidiano, o que 

promoveria a aprendizagem. Nesse sentido, temos uma visão distorcida com relação ao 

ensino, “o continuísmo dos conhecimentos comum e científico e a crença de se conhecer a 

partir do nada” (p. 59). Erramos também em considerar que o conhecimento científico seja 

uma ampliação do conhecimento comum e ao negar a existência de conceitos prévios sobre 

os mais diferentes assuntos. Isso faz com que os preconceitos, erros e concepções não 

                                                           
24

 De acordo com o sociólogo e professor Waldemar de Gregori, a cosmovisão trata-se do “produto do 

relacionamento explicativo do encéfalo individual ou coletivo com o meio ambiente, ao longo de um 

processo que tem, no começo, algumas imagens e conceitos descobridores e classificadores que, depois, se 

ordenam gerando explicações e teorias; no fim, tornam-se crenças e critérios de certo e errado e chave para 

previsões” (GREGORI, 1988, p.18). 
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sejam questionados, o que os torna obstáculos aos novos conhecimentos, estagnando assim 

falsos conceitos (LOPES, 2007). 

Segundo Lopes (2007), Bachelard entende que o professor pode assumir um papel 

importante quando trabalha no sentido de uma contínua mobilização da cultura do aluno. 

No entanto, esse mesmo professor pode se transformar em um grande obstáculo à 

aprendizagem quando trabalha preso a dogmatismos. Nesse sentido, percebe-se que uma 

das posturas frequentes do professor na educação básica é a abordagem e discussão de 

conhecimentos superficiais, passageiros e desordenados, marcados pelo status de 

autoridade do professor. Lopes (2007), salienta que um caminho para que o professor se 

distancie dessa postura dogmática é o de procurar também ser aluno, ou seja, “ser aprendiz 

entre seus pares. Afinal, a cultura científica exige o papel de estudante de todos os seus 

participantes. Os verdadeiros cientistas são aqueles que se colocam como estudantes, 

frequentando a escola uns dos outros, no inesgotável processo de ensinar e aprender” (p. 

61). 

No que se refere à superação dos obstáculos epistemológicos, Lopes (2007, p. 64) 

conclui que: 

[...] De acordo com Gaston Bachelard todo ensino precisa ser iniciado com uma 

catarse intelectual e afetiva capaz de psicanalisar o conhecimento objetivo. O 

processo de introduzir o aluno no racionalismo aplicado exige a superação dos 

obstáculos epistemológicos advindos do conhecimento comum. Para tanto, o 

aprendiz deve adquirir a consciência da retificação constante da ciência, do 

eterno recomeço da razão que se faz toda nova a cada desilusão. [...] É 

importante ressaltar que a psicanálise do conhecimento nunca é definitiva, 

chegando-se a ponto de haver superação total dos obstáculos epistemológicos. 

Exatamente por serem intrínsecos ao conhecimento, os obstáculos estão sempre 

presentes, exigindo o constante trabalho de superá-los. Assim como, afirma 

Bachelard, mesmo na aplicação do racionalismo a um problema novo 

manifestam-se antigos obstáculos à cultura, nunca totalmente superados.   

 

Para Bachelard (1996), se formos além dos programas escolares e em direção às 

realidades psicológicas, compreenderemos que o ensino das ciências deve ser todo revisto. 

Além disso, as sociedades modernas parecem não ter integrado a ciência em sua cultura 

geral, usando justificativas de que a ciência é difícil e que se especializam. Porém, quanto 

mais difícil é uma obra, mais educativa esta será, e quanto mais especial for uma ciência, 

mais concentração espiritual ela exigirá e também, maior deve ser o desinteresse que a 

guiará. Assim, Bachelard (1996) afirma que “na obra da ciência só se pode amar o que se 

destrói, pode-se continuar o passado negando-o, pode-se venerar o mestre contradizendo-o. 

Aí, sim, a escola prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a 

negação da cultura científica. Só há ciência se a escola for permanente” (p. 310).  
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3.3.1- A Teleologia 

 

A teologia natural teve como um de seus principais representantes do século XVIII 

Christian Wolff, que foi um dos primeiros, se não o primeiro pensador a fazer uso do termo 

teleologia. Para Wolf, “além destas ciências que integram a física, existem também outras 

partes da filosofia natural que explicam a finalidade das coisas. Não há nome para esta 

disciplina, apesar de ser muito importante e mais do que útil. Ela poderia ser chamada 

teleologia” (WOLFF, 1963, p. 44, apud PERIN, 2010).  

No decorrer da Era Moderna, as ações, de estudiosos das questões naturais, 

relacionadas à teleologia corroboraram com as várias mudanças conceituais cientificas. 

Mesmo sofrendo profundas alterações durante a Revolução científica e na introdução dos 

preceitos da Teoria da evolução de Darwin e de Wallace, o pensamento teleológico e sua 

relação com as mentalidades dominantes, entre outras ciências, foi definida por inúmeras 

contestações e implicações (FERREIRA, 2003). Para Mayr (2005), talvez nenhuma outra 

ideologia tenha influenciado a biologia como a ideologia teleológica, isso porque antes da 

biologia assumir sua autonomia e, antes mesmo de Darwin, a visão de mundo teleológica 

já existia. Mayr (2005) considera que “esta visão de mundo finalista tem muitas raízes e 

reflete-se nas crenças milenaristas de muitos cristãos, no entusiasmo pelo progresso do 

Iluminismo, no evolucionismo transformacionista e na esperança de todos em um futuro 

melhor” (p. 55). Contudo, esta visão finalista de mundo era apenas uma entre outra 

infinidade de visões (MAYR, 2005). 

Para Claude Bernard (1878), que dizia que enquanto fisiologistas e filósofos 

“podia-se admitir um tipo de finalidade particular ou de teleologia intraorgânica, na qual 

todo ato de um organismo tem seu fim na interioridade desse organismo e que o 

agrupamento dos fenômenos vitais em funções é a expressão desse pensamento” 

(CAPONI, 2003, p. 31). No entanto, para entendermos os organismos enquanto seres vivos 

e, não como sistemas físicos complexos e indecifráveis, é preciso analisar além da 

fisiologia e da teleologia intraorgânica. Nesse sentido, somos levados a aceitar outra forma 

de conformidade a fim que se remete diretamente, à relação que existe entre o organismo 

vivo e seu meio ambiente. A Teoria darwiniana da seleção natural surge então como aquela 

ideia que nos permite analisar tal adequação de um ponto de vista científico. Com isso 

podemos afirmar que, a Teoria darwiniana contribuiu, principalmente, no que se refere a 

uma colocação e tratamento não-teológico de questões como, por exemplo, o problema 
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proposto por Newton, que questionava o design dos corpos dos animais e as respectivas 

funções de suas várias partes (CAPONI, 2003).  

Para compreendermos melhor a polêmica relação de Darwin com a teleologia 

naturalista, primeiro precisamos conceber que Darwin se posicionou em concepções mais 

gerais, que afirmavam a existência de transformações sucessivas, nas diferentes espécies 

de seres vivos, animais ou plantas. Foi justamente, na não aceitação de relatos bíblicos 

sobre a origem das espécies, presentes no livro do Gênesis, que o posicionamento de 

Darwin se fez manifesto. Os relatos influenciavam até os mais conceituados cientistas do 

século XIX, que assumiam tais pressupostos bíblicos que afirmavam que as diferentes 

espécies vivas foram criadas por Deus, e que eram i/mutáveis, uma vez que se manteriam 

estáveis ao longo do tempo (MARTINS, 2010).  

Todavia, não podemos nos esquecer, que Darwin fora um ortodoxo inveterado e 

que chegou a direcionar seus estudos para se formar padre. Tendo recebido tal formação 

cristã, era quase que impossível não possuir resquícios teológicos provenientes de seu 

processo de formação cultural, social e subjetivo. E isso mesmo, se considerarmos que a 

teleologia seja parte constitutiva do intelecto e psique humana, e que seja uma ideologia 

historicamente anterior à própria ideologia religiosa, ela sempre fará sombra nos campos 

do conhecimento científico, porém resta-nos, como cientistas e formadores de opiniões nos 

posicionarmos. Assim, Mayr (2005), constata que muitos dos amigos e opositores de 

Darwin, ocasionalmente, o consideravam como um verdadeiro teleologista. O autor 

também afirma que “de fato, Darwin fora em seu princípio de carreira naturalista, mas 

abriu mão da teleologia depois de ter adotado a seleção natural como mecanismo de 

mudanças evolutivas” (p. 58). Mayr (2005) aponta também que, não há apoio para a 

ideologia teleológica em A origem das espécies, mesmo que por vezes, particularmente, 

nas últimas correspondências Darwin se descuidasse em sua linguagem (MAYR, 2005).  

Entretanto, devemos levar em conta toda essa polêmica teleologista, até o ponto em 

que esta não se torne um obstáculo epistemológico, tanto para o ensino quanto para a 

aprendizagem dos conceitos biológicos da Teoria da Evolução. Podemos pensar em quão 

difícil foi para Darwin abrir mão de pressupostos teleológicos de sua formação como 

pessoa, para que postulasse suas teorias, como um cientista/naturalista; ainda mais a teoria 

da seleção natural. No entanto, podemos pensar também que ele passou por um árduo 

processo de ruptura, que possivelmente se completou perante o caráter de conhecimento 

científico das suas teorias em voga. E é nesse sentido, que entendemos que a teleologia, 

como um componente do conhecimento religioso, possa ser um obstáculo epistemológico 
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no processo de ensino-aprendizagem da teoria da Evolução durante a formação do 

professor de Biologia. 

 

3.3.2- O Dualismo 

 

As cosmovisôes de cunho religioso são bastante numerosas na história da 

humanidade, no entanto, são mais abrangentes que a própria questão religiosa em si, 

porque acabam por legitimar sob o manto do sagrado, os sistemas sociais, políticos, 

jurídicos e econômicos. Gregori (1988) qualificava as cosmovisões em três diferentes 

paradigmas: “cosmovisões monádicas, diádicas e triádicas”. Na modernidade ocidental a 

cosmovisão dominante foi a monádica, ou também monolética, esta parte do principio de 

causa e efeito. Entre seus pressupostos principais a ideia de que só é possível, na 

atualidade, uma sociedade de mercado, democrática-liberal, e qualquer alternativa a está é 

considerada ineficaz ou pode apresentar perigo à ordem social vigente. São oriundas desse 

tipo de cosmovisão ideias como monoteísmo, monogamia, monarquia, alopatia, 

monopólio, monocultura, racismo, machismo, nacionalismo, verdade única, exclusividade, 

privilégios, primazia, entre outras. Para Sant’anna (1997), a cosmovisão-instrumento
25

, da 

modernidade ocidental do capitalismo, é tão monádica quanto a do feudalismo originado 

no ventre do catolicismo. No entanto, existe o deslocamento renascentista do teocentrismo 

para o antropocentrismo. Assim, o autor afirma que foram muitos os artífices responsáveis 

por esta visão: 

[...] Descartes, com sua filosofia, favoreceu, e Newton fundamentou 

cientificamente a lógica mecanicista da revolução industrial; Hobbes pregou o 

monopólio estatal da violência; Lucke pregou a tolerância religiosa e é o pai do 

Estado liberal moderno; Malthus, com sua teoria do controle populacional, que 

transfere a responsabilidade aos pobres por sua pobreza em razão de sua grande 

quantidade de filhos em vez da exploração do capitalismo de sua época; Darwin 

que, em última instância, justifica a tese de que só os mais aptos sobrevivem
26

; 

Calvino, que resgata a doutrina judaica do povo eleito de Deus, a qual, nesse 

contexto, privilegiava os ricos como abençoados por Deus e, consequentemente, 

os pobres figuram como culpados e malditos; e Adam Smith com sua doutrina do 

trabalho e do livre mercado, por um lado condenava o trabalho escravo, mas por 

outro, escravizava todos ao trabalho como único elemento integrador do 

individuo à sociedade (SANT’ANNA, 1997, p. 20). 

 

                                                           
25

 Para Sant’anna (1997) “Tendo em foco o encéfalo, como processador da cosmovisão individual ou 

coletiva, tem-se no início do processo as imagens e os conceitos pressupostos, como recorrências já firmadas 

anteriorimente e reformuladas permanentemente, que irão produzir depois de um certo ordenamento de 

conteúdos as explicações plausíveis e, de forma um pouco mais elaboradas, as teorias. 
26

 Após a teoria sintética da evolução, configurou-se outro entendimento para essa tese de Darwin, uma vez 

que hoje já está mais que esclarecido o fato de que, não são os organismos mais aptos que sobrevivem, mas 

aqueles que têm maior valor adaptativo em relação aqueles que têm valores adaptativos mais baixos. 
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Quanto à cosmovisão diádica, Sant”Anna (1997) a divide entre diádica assistêmica 

ou dualista e diádica sistêmica ou dialética. Para o autor o dualismo é tão antigo quanto o 

paradigma monádico, e que por um lado acaba por fortalecer seus conceitos. No paradigma 

monádico existe uma única verdade, apenas um principio ou mônada, enquanto que “no 

dualismo o segundo elemento é invariavelmente dissidência ou negação da causa primeira 

e, portanto deve ser excluído para não destruir a fonte primordial” (p. 21). É como se fosse 

algo maligno que se não for extirpado do organismo o destrói. O dualismo, o 

maniqueísmo, a dicotomia presente nas mitologias religiosas do zoroastrismo-judaísmo-

cristianismo-ismlamismo, como sendo a entidade maligna que levanta contra a divindade 

do bem. A dialética por sua vez, também é antiga e fora encontrada desde os primeiros 

escritos gregos. No entanto, na dialética os dois princípios que se contradizem, não se 

excluem um ao outro, como no dualismo. Porém, o que ocorre na dialética é que “da 

contradição há uma complementação recíproca de um para com o outro, de modo que a 

tese e a antítese gerem uma síntese” (SANT’ANNA, 1988, p.21). 

De acordo com Abbagnano (2007), “o termo dualismo foi cunhado no século 

XVIII, e aparece pela primeira vez, provavelmente, nos pensamentos de Thomas Hyde, em 

Historia religionis veterumpersarum, 1700, cap. IX, p. 164” (p. 294); e foi usado para 

indicar a doutrina de Zoroastro, que admitia dois princípios ou divindades, o bem e o mal 

em uma eterna batalha entre si. Os pensadores Bayle e Leibniz empregaram essa palavra 

no mesmo sentido, no entanto, Christian Wolff deu-lhe um significado diferente, dizendo 

que são dualistas os que reconhecem a existência de substâncias tanto materiais quanto 

espirituais. E “este foi o significado que se tornou mais comum e difundido na tradição 

filosófica” (p.294). Para Christian Wolff, o fundador do dualismo seria Descartes, que 

admitindo a existência de duas espécies diferentes de substâncias: a corpórea e a espiritual, 

difundira essa ideia. No entanto, o termo dualismo fora, por vezes estendido para indicar 

outras oposições reais e naturais que os filósofos descobriram no universo. Como exemplo, 

temos a oposição aristotélica entre matéria e forma, a medieval entre existência e essência 

e uma oposição que ocorre em todos os tempos, entre aparência e realidade. Além de 

oposições naturais, que observamos desde nossa existência, como o dia e a noite, o quente 

e o frio, o seco e o molhado, entre outras (ABBAGNANO, 2007). 

No campo da psicologia evolutiva, segundo Dawkins (2007), psicólogos 

evolucionistas sugerem que, da mesma forma que o olho é um órgão que evoluiu para a 

visão e a asa para voar, o cérebro trata-se de um conjunto de “módulos” trabalhando em 

prol de necessidades especializadas em processamento de dados. Assim, há um módulo 
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específico para cada relação, seja familiares, trocas recíprocas, módulos para lidar com a 

empatia entre outras. A religião, por sua vez, pode ser vista como sendo um “subproduto 

do ‘erro’ de alguns desses módulos, por exemplo, os módulos para a formação de teorias 

sobre outras mentes, para a formação de coalizões e para a discriminação a favor de 

indivíduos de dentro do grupo, em detrimento de estranhos” (p. 191). O psicólogo Paul 

Bloom, também defensor da visão da "religião como subproduto", destaca que crianças 

têm uma tendência natural para uma teoria dualista da mente. A religião, para ele, é um 

subproduto desse dualismo instintivo. Nós, seres humanos, sugere ele, especialmente as 

crianças, somos dualistas por natureza. O indivíduo dualista reconhece a distinção 

fundamental entre matéria e mente. O monista, por outro lado “acredita que a mente é a 

manifestação da matéria — o material do cérebro ou talvez de um computador — e não 

pode existir sem ela”. Um dualista crê que a mente seja um tipo de espírito fluido que 

habita o corpo, mas que ao mesmo tempo poderia deixar o corpo e existir em algum outro 

lugar. Os dualistas prontamente interpretam as doenças mentais como possessão por 

demônios, sendo que esses demônios são espíritos cuja residência no corpo é temporária, 

de modo que eles podem ser expulsos. Os dualistas acreditam na personificação de objetos 

físicos inanimados, e enxergam espíritos e demônios em coisas como cachoeiras, nuvens, 

fenômenos da natureza, como tempestades, a escuridão, entre outros (DAWKINS, 2007). 

 

3.3.3- A Aceitação de forças sobrenaturais 

 

A aceitação de forças sobrenaturais, enquanto componente do conhecimento 

religioso, assim como, o dualismo e a teleologia, constitui um conjunto de ideais que 

unidas em um contexto religioso, cultural, social ou individual, contribuem para o 

entravamento de outras ideias e conhecimentos não- religiosos. Nesse sentido, quando o 

professor de biologia, por exemplo, se nega a ensinar os princípios da Teoria Evolutiva, 

porque esta é contrária a sua crença, isto foge aos estatutos preestabelecidos 

constitucionalmente dos processos educacionais. Ou seja, em um país e estado, laicos, a 

crença de cada um não deve influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, Dawkins (2007) nos mostra o quão confuso é separar aspectos 

específicos da religião de aspectos seculares mais gerais. Segundo Dawkins (2007), 

Einstein por várias vezes invocara o nome de Deus, no entanto, ele não foi o único cientista 

ateu que fez esse tipo de citação. Ao fazer isto ele dava espaço para que más interpretações 

surgissem, por parte de adeptos do sobrenaturalismo, por exemplo, que sempre estavam a 
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postos para fazer contraditórias as suas teorias. As más interpretações sempre existiram, 

por isso é de suma importância analisar mais de perto determinadas colocações e 

pressuposto teóricos que baseiam e influenciam determinados conhecimentos. Em uma 

obra de Stephen Hawking, Uma breve história do tempo, uma frase aleatória pode causar 

uma má interpretação sem precedentes; quando Hawking diz que podemos conhecer a 

mente de deus, ele leva as pessoas a acreditarem que ele crê em uma força espiritual 

superior, deus. Outro exemplo é a bióloga celular Ursula Goodenough, já no título de sua 

obra assume o risco, com a coloção: As profundezas sagradas da natureza, o uso do 

aspecto religioso causa repercussão entre aqueles que de fato acreditam nisso. Porém, uma 

leitura minuciosa desta obra e de muitas outras, nesse sentido, mostra que tais colocações 

foram utilizadas apenas como representações figurativas, sem nenhuma relação direta que 

modificasse o conteúdo das ideias postas em discussão e reflexão (Dawkins, 2007).  

A ambiguidade da palavra "Naturalista" se constitui em um entendimento mais 

simples, em uma oposição à palavra sobrenatural. Assim, dizer que o sobrenatural é aquilo 

que está acima, maior, superior ao natural, é se fazer valer apenas de conhecimentos 

habituais desse contexto explicativo. Nos séculos XVIII e XIX, o termo naturalista 

significava o que ainda hoje é usual, aquele que estuda o mundo da natureza. Nesse 

sentido, Dawkins (2007), em suas palavras nos mostra que “os naturalistas, a começar por 

Gilbert White, muitas vezes eram sacerdotes. O próprio Darwin estava destinado à Igreja 

quando jovem, na esperança de que a vida tranquila de padre rural lhe permitisse explorar 

sua paixão pelos besouros” (p.28). Mas, os filósofos usam o termo naturalista num sentido 

bem diferente, como sendo algo realmente oposto de sobrenaturalista. “Julian Baggini 

explica em sua obra Atheism: A very short introduction o significado do comprometimento 

de um ateu com o naturalismo: ‘O que a maioria dos ateus acredita é que, embora só haja 

um tipo de matéria no universo, e é a matéria física, dessa matéria nascem a mente, a 

beleza, as emoções, os valores morais” (p.28), em suma, a gama completa de fenômenos 

que enriquecem a vida humana (DAWKINS, 2007). 

Como componente do conhecimento religioso, a aceitação de forças sobrenaturais 

se configura em atitudes e expressões excepcionais, como no caso da ideia preestabelecida 

de milagre. O milagre relaciona-se com ideias como: coincidência, acaso, sorte, entre 

outros. Mas, em uma análise habitual, apenas a ideia de milagre está fortemente vinculada 

à intervenção sobrenatural. De acordo com a tese de Dawkins (2001), eventos 

denominados de milagres não são sobrenaturais, mas parte de espectros de eventos 

improváveis. Para ele não há como classificar os eventos em naturais e milagres, portanto, 
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se um milagre ocorrer será um grande golpe de sorte. Todavia, a própria aceitação da sorte 

para determinadas explicações deve ter limites, isso porque o próprio tempo geológico com 

uma infinidade de eventos nos possibilita considerar mais coincidências improváveis do 

que podemos imaginar. Assim, podemos entender que a chave para explicações sobre as 

origens da vida, se estabelece no que Dawkins (2001) chamou de seleção cumulativa, que 

“encadeia uma série de eventos fortuitos aceitáveis (mutações aleatórias) em uma 

sequência não aleatória de modo que, no fim da sequencia, o produto acabado dá a ilusão 

de encerrar sorte demais, de ser demasiado improvável para ter surgido meramente por 

acaso” (p.208).  

Portanto, podemos dizer que a aceitação de forças sobrenaturais, baseadas em 

ideias de criadores – onipresentes, oniscientes e onipotentes – do universo e sua 

diversidade de organismos vivos, implica a aceitação de ideias baseadas em conhecimentos 

precisos, factíveis. Para que um sujeito, que possui um sistema de crenças consolidado e 

resistente, aceite ideias contrárias a esse sistema, é preciso exigir um esforço tremendo de 

suas entidades físicas dentro de seu cérebro. E talvez o processo de ruptura desse sujeito 

não chegue a ser efetivado, uma vez que ele se negue a conhecer os fatos que possam 

explicar/solucionar suas crenças. Shermer (2012), discute em seu livro Cérebro e Crença 

os motivos de “por que as pessoas acreditam” (p.21). Para o autor o sistema de crença é tão 

poderoso, penetrante e duradouro, que ele dedicou mais de trinta anos de pesquisa para 

responder como e por que acreditamos no que acreditamos. Shermer (2012) defende a 

seguinte tese: 

[...] Construímos nossas crenças por várias e diferentes razões subjetivas, 

pessoais, emocionais e psicológicas, em contextos criados pela família, por 

amigos, colegas, pela cultura e a sociedade. Uma vez consolidadas essas crenças, 

nós as defendemos, justificamos com uma profusão de razões intelectuais, 

argumentos convincentes e explicações racionais. Primeiro surgem as crenças e 

depois as explicações (p.21).  

 

O nosso cérebro é uma máquina produtora de crenças, e é a partir dos dados que 

decorrem dos nossos sentidos, que o cérebro naturalmente começa a procurar e encontrar 

padrões para dar significado. O autor chama esse primeiro processo de padronicidade: que 

atribui uma tendência de encontrar padrões significativos em dados que podem ser ou não 

significativos. Ao processo de infundir significado a esses padrões, o autor chama de 

acionalização: que seria a intenção de dar aos padrões encontrados um significado, uma 

intenção e uma ação. Para Shermer (2012) esses processos fogem ao nosso controle. Ele 

explica que “nosso cérebro evoluiu para conectar os pontos de nosso mundo em padrões 
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significativos” (p. 21). E que esses pontos conectados são capazes de explicar o porque as 

coisas acontecem, assim esses padrões significativos se transformam em crenças. 

No entanto, a atribuição de um sistema de crenças articulado por nosso cérebro, 

pode ser ultrapassado pelo poder de atuação desses sistemas de crenças sobre nós. Ou seja, 

somos livres para nos comprometermos ou não a viver segundo essas crenças. Portanto, 

um ateu é um sujeito que acredita que não existe nada além do mundo natural e físico, nega 

a existência de um mundo sobrenatural e inteligências sobrenaturais que vagam através do 

universo observável. Um ateu não acredita em uma alma que sobrevive ao corpo, e nem 

em milagres, a não ser em eventos naturais que não compreendemos ainda. Nesse sentido, 

Dawkins (2001), diz que àqueles que de alguma forma se consideram ateus, quando dizem 

que, “se houver alguma coisa que pareça estar além do mundo natural, conforme o 

entendemos hoje, esperamos no fim ser capazes de entendê-la e adotá-la dentro da 

natureza. Assim como acontece sempre que desvendamos um arco-íris, ele não será menos 

maravilhoso por causa disso” (p.28). 
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CAPÍTULO 4 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS, 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Metodologicamente nossa pesquisa está fundamentada em uma abordagem 

qualitativa, no que se refere às descrições e reflexões criticas provenientes de um recorte 

epistemológico (LUNA, 1989). A pesquisa caracteriza-se dentro de uma abordagem 

Dialética, nos moldes apresentados por Demo (1981). A dialética aqui referida é entendida 

como um método que possibilita o conhecimento da realidade concreta, no que se refere ao 

seu próprio dinamismo e a suas inter-relações. Para Sánchez-Gamboa (2007) essa é a 

dialética que Marx, em sua obra “Método da Economia Política (1983)”, apresenta como 

um processo de construção do concreto do pensamento partindo do concreto real. O 

concreto é a síntese de múltiplas determinações elementares, é o resultado, no pensamento, 

de numerosos elementos cada vez mais abstratos que ascendem até que se construa o 

concreto (SÁNCHEZ-GAMBOA, 2007). 

Podemos encontrar uma denominação para essa construção do pensamento 

concreto e do concreto real, nas palavras de Saviani (1980): 

[...] A construção do pensamento se daria, pois, da seguinte forma: parte-se do 

empírico se passa pelo abstrato e se chega ao concreto. Diferentemente, pois, da 

crença que caracteriza ao empirismo, ao positivismo etc. – que confundem o 

concreto como o empírico – o concreto não é o ponto de partida senão o ponto de 

chegada do conhecimento (p. 12). 

 

Como já mencionado, os objetivos desta pesquisa se justificam na identificação, 

durante o processo de formação inicial do professor de Biologia, dos obstáculos 

epistemológicos, provenientes de alguns componentes específicos do conhecimento 

religioso. O trabalho objetiva também investigar as concepções que os professores em 

formação possuem sobre ciência, especificamente a evolução; além de caracterizar o 

conhecimento científico/específico da Evolução como um dos eixos norteadores no 

processo de formação do professor de Biologia. Buscamos então destacar a necessidade da 

inclusão de discussões epistemológicas na formação científica; e compreender que o 

processo de ruptura com o conhecimento religioso vai além da formação inicial científica. 

A definição do objeto a ser pesquisado teve sua origem numa percepção e 

questionamento, da pesquisadora sobre: como obter uma formação inicial pautada 

numa perspectiva científica e epistemológica, superando assim obstáculos causados 

pelo conhecimento não-científico, no caso dessa investigação, o conhecimento 

religioso? As informações que delimitaram a pesquisa foram extraídas das observações de 
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três aulas, com aproximadamente três horas de duração, na disciplina de Biologia 

Evolutiva, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, observadas e registradas em 

áudio e vídeo, além das anotações feitas em diário de campo, pela pesquisadora. Durante a 

análise das aulas, destacamos alguns grupos de ideias, as quais possuem características de 

categorias, porém não usamos tal denominação, mas a denominação: ideias emergentes. 

Com relação ao tipo de abordagem assumido nesta pesquisa, podemos afirmar que 

a pesquisa qualitativa engloba a compreensão do processo, mediante o qual podemos 

construir significados e descrever, ao mesmo tempo, no que consistem tais significados. 

Portanto, a compreensão do pesquisador abarca vários aspectos referentes não apenas ao 

sujeito, mas ao fenômeno em estudo (BOGDAN & BIKLEN, 1994). Nesse mesmo sentido, 

Triviños (2008) atribui à pesquisa qualitativa um caráter também descritivo, porém não o 

isentando das reflexões críticas emergentes, as quais são fundamentais no processo da 

pesquisa.  

Dessa forma, assumimos que uma pesquisa pautada na abordagem qualitativa, não 

deve ter, obrigatoriamente, várias hipóteses estabelecidas, nem tampouco resultados 

esperados, uma vez que sua complexidade e validade se pautam numa descrição 

sistematizada, em conjunto com as reflexões críticas, baseadas no suporte teórico que 

lançamos mão, com o intuito de compreendermos bem, o objeto escolhido para a 

investigação.  

 

4.1- Ideias emergentes no transcorrer da análise 

 

As ideias emergentes possibilitaram a caracterização de algumas concepções dos 

professores em formação sobre a Evolução Biológica e sobre as implicações do 

conhecimento religioso como obstáculos epistemológicos na formação científica inicial do 

professor de Biologia. A primeira ideia encontrada consistiu na constatação de um 

Desconforto epistemológico, no que se refere ao conhecimento científico específico da 

Biologia Evolutiva. A segunda consistiu na Postura docente do professor formador, o que 

possivelmente acabou refletindo na postura e no posicionamento do professor de Biologia 

em formação inicial. Durante a análise dos dados, surgiram também outras duas ideias, que 

denominamos de Rupturas e Discussões epistemológicas, porém estas duas ideias foram 

incorporadas, ordenadamente, às duas primeiras. A ideia emergente referente às Rupturas, 

significa que os processos de rupturas pelo qual nós, independente do papel social que 

ocupamos, passamos no decorrer de nossas vidas, porém, direcionamos este processo de 
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ruptura no que se refere ao próprio processo de ensino-aprendizagem durante a formação 

cientifica inicial. Portanto, entendemos que é na formação inicial que esse desconforto 

epistemológico deva sofrer um processo de ruptura, garantido assim um caráter crítico e 

reflexivo sobre a prática do ensino e da aprendizagem. Quanto às Discussões 

epistemológicas, levamos para o direcionamento de uma postura docente, além da 

necessidade de se ter uma disciplina específica de epistemologia para os cursos de 

formação de professores. 

Devido a todo o Desconforto epistemológico gerado a partir das colocações e 

discussões propostas pelo professor formador, no que se refere à Teoria da evolução, 

emergiu a segunda ideia que chamamos de Postura docente. Mesmo que a primeira tenha 

abrangido grande parte da turma analisada, houve também concepções divergentes. A 

postura do professor formador em defender somente as discussões pertinentes à Teoria da 

evolução e dispensar a abordagem do criacionismo na sala de aula de Biologia na 

Educação Básica; além das discussões epistemológicas sobre as questões teóricas 

científicas e sua importância para o professor em formação; fez com que analisássemos 

essa postura de um ponto de vista puramente epistemológico. Ressaltamos assim, que essas 

posturas e posicionamentos do professor formador podem ter contribuído no processo de 

formação inicial, no que se refere à posturas e posicionamentos futuros dos professores em 

formação. Podemos dizer também que algumas concepções equivocadas sobre a Ciência e, 

especificamente, sobre a Teoria da Evolução foram, possivelmente, reestruturadas e 

apreendidas nesse processo de formação inicial. 

 

4.2- Professor formador e professores em formação 

 

Para caracterizar o professor formador, é preciso antes, delinear o perfil dos 

professores em formação inicial, com os quais o professor formador trabalhou nas aulas 

observadas. A turma mediada pelo professor cursava a disciplina de Biologia Evolutiva do 

quinto período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás, na cidade de Goiânia – Goiás. A turma tinha trinta e dois (32) alunos – professores 

em formação inicial – matriculados, porém apenas vinte e nove (29) frequentaram as aulas 

durante o período das observações e coleta dos dados. Baseado nas observações e 

anotações da pesquisadora, conclui-se que o perfil dos professores em formação era o de 

uma turma jovem, e pelas falas durante as discussões em sala de aula, constatou-se que, 
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poucos possuíam uma prática docente já estabelecida; embora seja comum no Brasil os 

professores em formação inicial – nas licenciaturas – ministrarem aula para a Educação 

Básica durante esse período de formação. Assim, os que já possuíam certa experiência 

docente, já estavam no último período do curso (oitavo período), porém frequentando a 

disciplina do quinto período para completar a quantidade de horas de Núcleo Comum 

(disciplina comum para o bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas) da grade 

curricular.  

Nas observações e anotações para o registro dos dados, pudemos notar que grande 

parte dos professores possuíam princípios cristãos, ou seja, pertenciam a algum segmento 

religioso cristão. Isso foi possível obsevar durante as discussões e debates colocados pelo 

professor formador; os discursos dos professores em formação consistiram em concepções 

provenientes de elementos específicos do conhecimento religioso, como a crença em forças 

sobrenaturais, forte ideia atribuída ao criacionismo cristão. Apresentaram também 

concepções deturpadas sobre a ciência e seus atributos como teoria, fato, entre outros. 

Foram poucos aqueles que não apresentavam crenças religiosas, e isso também foi possível 

observar devido ao fato de que, praticamente todos expuseram algum tipo de opinião sobre 

as várias falas do professor, referentes ao conteúdo específico da Teoria da Evolução, e ao 

embate entre evolucionismo versus criacionismo. 

O professor formador é licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Genética e 

Melhoramento de Plantas, e está no segundo ano do doutorado do mesmo programa, tudo 

pela Universidade Federal de Goiás. O professor assumiu a disciplina de Biologia 

Evolutiva em substituição à professora efetiva; no entanto, foi selecionado através de um 

edital de concurso especificamente para essa e outras disciplinas de responsabilidade da 

professora substituída. Em um primeiro momento o professor se mostrou firme ao assumir 

uma postura crítica, aberta ao diálogo e principalmente reflexiva, não apenas no que se 

refere ao conteúdo especifico da Biologia evolutiva, mas de toda discussão que esta possa 

suscitar durante as aulas. 

Dentro de seu plano de curso o professor formador, no segundo dia de aula, propôs 

uma palestra ministrada pelo professor Rodolfo Carvalho do Instituto Federal Goiano, que 

fora aluno da UFG, e cursou o mesmo programa de mestrado que a pesquisadora – 

Educação em Ciências e Matemática. O tema da palestra foi: Criacionismo e 

Evolucionismo: polêmicas na formação docente, baseado no livro de mesmo título e de 

autoria do próprio Rodolfo Carvalho, produto de sua dissertação de mestrado. A palestra 

foi realizada em um dos auditórios do Instituto de Ciências Biológicas e contou com a 
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presença de outros professores da Biologia, além de alunos de outros períodos do curso de 

Ciências Biológicas.  

A intenção do professor formador em propor a palestra à turma foi, segundo ele, 

promover discussões e reflexões críticas acerca do tema da Teoria da Evolução e do 

Criacionismo, na formação docente inicial. Diante da complexidade do tema, 

Evolucionismo e Criacionismo, a perspectiva almejada foi puramente científica e voltada 

para a formação docente; com isso o professor viu a possibilidade de discussões teórico-

epistemológicas pertinentes à formação cientifica inicial da turma e como futuros 

professores de Ciências e Biologia da Educação básica. Por isso, entendemos diante dessa 

postura do professor que este assume de fato o paradigma epistemológico, respaldado pelo 

conteúdo científico específico da Biologia evolutiva. Nesse sentido, percebemos também a 

preocupação do professor com relação à formação inicial, uma vez que se dispõe a colocar 

em evidência as concepções científicas da turma, pensando, muito provavelmente, nas 

contribuições futuras, que as discussões e reflexões críticas e epistemológicas, sobre 

determinado tema, podem promover para alcançarem efetivamente uma prática docente de 

qualidade. 

 

4.3- Abordagens epistemológicas adotadas pelo professor formador durante o  

desenvolvimento do conteúdo específico em suas aulas  

 

No presente trabalho esta abordagem epistemológica indicou, no contexto 

educativo, uma preocupação em destacar alguns aspectos de posicionamento apresentados 

pelo professor formador durante a investigação. Assim, compreendemos que para uma 

abordagem epistemológica significativa é preciso posturas pautadas em caminhos e 

instrumentos que levem à construção da ciência. Nesse sentido, uma abordagem 

epistemológica teria como papel fundamental questionar continua e especificamente o 

processo de formação científica do professor de biologia. Portanto, o professor formador 

adotou em suas aulas métodos amparados, epistemologicamente, pelo questionamento da 

cientificidade dos conteúdos trabalhados; pelo questionamento crítico da construção do 

objeto (Biologia Evolutiva) cientifico; pelas possibilidades de temas, pressupostos e 

carências teóricas, além de vazios analíticos; pelas abordagens das ciências sociais, 

biológicas, e pelos diversos modos de interpretar a realidade.  
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4.3.1- Aula 01 – Introdução à Biologia Evolutiva: histórico do pensamento 

evolucionista. Quarta-feira, 27 de abril de 2013 – Centro de aulas A – UFG. 

 

Com exceção da palestra ministrada, na segunda semana de aula, as outras aulas 

observadas trataram do conteúdo teórico específico da Biologia evolutiva ministrado pelo 

professor formador. O professor iniciou a aula organizando seus materiais e recursos para a 

realização das explicações, falando um pouco sobre sua trajetória como discente e docente. 

Disse que estava cursando o segundo ano do doutorado em Genética e melhoramento de 

plantas pela UFG; além de, estar substituindo a professora efetiva nessa disciplina de 

Biologia Evolutiva, através do último concurso para professores substitutos dessa mesma 

instituição. O professor explicou então sobre o plano de ensino e suas atribuições durante o 

semestre. Fez a síntese do plano, começando sobre a primeira aula (a presente aula) que 

seria apenas a introdução à Biologia Evolutiva e um pouco do histórico do pensamento 

evolucionista ao longo dos tempos. Ele iniciou essa introdução situando o pensamento 

sobre a Evolução biológica antes das descobertas de Charles Darwin. Falou sobre os 

caracteres estudados pelos naturalistas antes e depois da Teoria darwiniana e a 

proximidade com os caracteres genéticos estudados por Mendel. Salientou a grande 

importância histórica e científica dessa Teoria para o mundo, esclarecendo que a 

pertinência da disciplina de Biologia evolutiva está na grande possibilidade de se 

integralizar com as demais disciplinas da Biologia, ou seja, esta disciplina perpassa, ou 

pelo menos deveria, por todas as áreas da Biologia.  

Logo em seguida, o professor convocou os alunos para assistirem, sem falta, à 

palestra do professor Rodolfo Carvalho, dizendo o quão importante é para a formação 

científica inicial a discussão, dento da Biologia evolutiva, da dualidade entre 

Evolucionismo e Criacionismo. Enfatizou ainda sobre a dificuldade de se formar o 

professor de Ciências e Biologia que chega à academia com um berço cristão e concepções 

provenientes de conhecimentos religiosos. No trecho 1 abaixo transcrito
27

, a fala do 

professor formador é bem veemente quanto a sua preocupação com a formação teórico-

epistemológica do professor de Biologia. 

 

Trecho 1 

                                                           
27

 Todos os trechos transcritos nesse trabalho foram extraídos das transcrições das aulas analisadas. 
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1-Professor formador: Na semana que vem, dia 03, vocês estão convocados a 

participar da palestra com o professor palestrante. Ele foi um veterano meu aqui 

(UFG) em Biologia e fez o mestrado que a pesquisadora está fazendo aí; mas ele 

terminou deve ter uns dois anos, não sei. Mas, ele trabalhou com essa questão 

que, feliz ou infelizmente, a gente tem que tratar quando trabalha com Biologia 

Evolutiva, que é essa dualidade entre Criacionismo e Evolucionismo. O 

Palestrante trabalhou isso durante o seu mestrado, principalmente, dando ênfase 

à dificuldade que é formar o professor que teve, na grande maioria das vezes, um 

berço totalmente cristão; e quando ele chega para estudar Biologia evolutiva, 

como que ele se depara com tudo isso? Será que ele consegue estudar de maneira 

correta ou não? Então quarta-feira que vem dia 03, às quinze horas, no anfiteatro 

do ICB IV, todo mundo lá! Vocês e os outros alunos que não vieram hoje, por 

favor, avisem que a aula vai ser lá, que vai ter lista de presença; e que a palestra 

não vai ser só para a gente, tem alguns cartazes por aí na faculdade. [...] Por isso 

não percam essa palestra, pois na aula do dia 10 de abril, na segunda parte da 

aula, nós discutiremos os pontos levantados na palestra, que são pontos 

importantes para a formação inicial de vocês como professores de Ciências e 

Biologia. Deixei o primeiro capitulo do livro dele na copiadora para vocês lerem, 

para a próxima aula, além do capítulo primeiro do texto do Stephen J. Gould, 

Evolução como fato e teoria.  

 

Ao apresentar esta preocupação com a formação inicial do professor de ciências, 

proporcionando-lhes discussões epistemológicas e o contanto com temas desse porte, o 

professor formador abre espaço para a discussão das concepções dos estudantes de 

Biologia, sobre o dualismo entre Criacionismo e Evolucionismo, além da forte influência 

dessas concepções no processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula de Biologia. 

Com relação às concepções dos estudantes de Biologia, discutiremos, uma questão que há 

muito se faz presente nas pesquisas educacionais, tanto nacionais quanto internacionais e 

que recebem variadas identificações: concepções alternativas, conhecimento prévio, ideias 

prévias, etc. 

No que se refere a este tema, Driver et al (1992) nos trazem algumas características 

do que identificam como concepções alternativas, e que também são referenciadas por 

González Galli (2011). De acordo com analises de Driver et al (1992), as concepções 

alternativas apresentam três caracteres principais, o pessoal, o grau de coerência e a 

estabilidade. No entanto, nos atentaremos apenas ao caráter pessoal das concepções 

alternativas. O caráter pessoal resulta do fato de que cada pessoa interioriza sua 

experiência de forma particular; pelo menos parcialmente, cada individuo constrói os seus 

próprios significados. Dessa forma, caso dois indivíduos compartilhem da mesma 

experiência não apreenderão nem reterão os mesmos aspectos desta experiência. Este fato 

pode ser análogo à própria concepção epistemológica segundo a qual “a atividade 

científica tampouco é totalmente objetiva, uma vez que depende também de fatores 

pessoais” (p. 141). Portanto, reconhecer o caráter pessoal das concepções alternativas não 
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implica negar que muitas destas ideias sejam compartilhadas por muitas pessoas 

(GONZÁLEZ GALLI, 2001). 

Consequentemente, ao tratarmos da questão das concepções alternativas, ideias 

prévias, ou como forem distintamente denominadas na literatura, surgirá outra questão 

essencial à compreensão dessa problemática: a mudança conceitual. Primeiramente, 

devemos esclarecer que tais questões serão abordadas, na intenção de entendermos a 

posição, especificamente do professor formador investigado – representante da vertente 

científica – perante os professores em formação – portadores de concepções e ideias 

prévias do conhecimento religioso. Compreendemos que esse processo não se trata de uma 

mudança conceitual, mesmo que exista um conflito psicológico-cognitivo entre o 

conhecimento religioso e o apresentado pelo professor formador, em se tratando do 

conteúdo específico da Teoria da evolução. Mas, se trata de um processo de ruptura – que 

talvez em casos particulares também atinjam mudanças conceituais – mais profundo e 

complexo para o individuo. Diante disso, se os obstáculos não forem superados, nesse caso 

específico, se a concepção prévia provinda do conhecimento religioso prevalecer, o 

processo de ruptura não se efetivará. Nesse caso os professores em formação inicial que se 

tornarão docentes e formadores de opiniões, acabarão por perpetuar uma ideologia não 

cientifica
28

 em espaços, que teoricamente, deveriam tratar de conhecimentos e concepções 

estritamente científicas. 

Diante disso, entendemos que o professor formador assume uma postura de forma 

consciente, quanto a estas percepções alternativas e prévias dos alunos (professores em 

formação), expondo-os ao contato com discussões que suscitam paradigmas e definem 

posturas, além de proporcionar um ensino que faça sentido para esses professores em 

formação. Diferentemente de alguns outros professores formadores, o nosso professor 

investigado parece compreender a importância da formação inicial, uma vez que estes 

professores que estão sendo formados cientificamente hoje, também serão formadores de 

ideias amanhã. E é nesse sentido também que, observamos a relevância de uma efetiva 

mudança nas concepções dos professores de ciências e biologia; porém, entendemos que 

antes de qualquer mudança, determinados conhecimentos religiosos, como a aceitação de 

forças sobrenaturais, possam se tornar obstáculos epistemológicos tão grandes que talvez 

jamais sejam superados.  

                                                           
28

 O termo ideologia não científica, utilizado aqui, não desconsidera a Ideologia do processo de construção 

das Ciências, isso significa dizer que entendemos que a Ideologia é um aspecto importante na construção da 

Ciência em geral.  
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Em seguida, o professor formador inicia a primeira parte das explicações sobre os 

conceitos constituintes da Biologia Evolutiva. De forma abrangente, perfaz o histórico do 

pensamento evolutivo no decorrer dos séculos, evidenciando aos alunos as inúmeras 

influências da Teoria Evolutiva de Charles Darwin. Enfatizou uma célebre frase atribuída 

ao Biólogo russo Theodosius Dobzhansky, a qual diz: “Nada em Biologia faz sentido 

senão à luz da Evolução”. A partir dessa frase explicitou os trabalhos desse Biólogo que, 

juntamente a outros nomes, como o de Fisher (Geneticista e estatístico inglês que usou os 

trabalhos de Mendel para desenvolver pesquisas sobre Genética, Estatística e Evolução), 

utilizaram a Teoria de Darwin para também elaborar e integralizar estudos sobre a Biologia 

Evolutiva. Explicou também sobre a abrangência e o impacto do pensamento evolutivo nas 

diferentes épocas e datas, além da influência do pensamento evolutivo para diferentes 

estudiosos e cientistas de todo o mundo. 

Pontuou alguns critérios de credibilidade que sustentam a Teoria Evolutiva, 

efetivamente, nos moldes científicos no transcorrer dos séculos. Começou pelo próprio 

Evento Reprodutivo em si; dizendo que o fracasso de outras teorias evolutivas se dá, 

justamente, por excluírem a Reprodução de suas explicações. Esclareceu sobre os estudos 

e pensamentos de Lamarck, que também fez suas explanações sobre a Evolução Biológica, 

e o qual acreditava na herança de caracteres adquiridos. Tal pensamento lamarquista foi 

refutado, mais tarde, pela própria Teoria Evolutiva de Darwin. Então, de forma clara o 

professor afirma que, Darwin tinha em sua mente que para haver o processo evolutivo era 

preciso, necessariamente, de um evento reprodutivo. Falou ainda das várias colocações de 

Thomas Malthus (uma delas seria que, as populações crescem em Progressão Geométrica e 

os alimentos em Progressão Aritmética), mas advertiu que, em uma população são poucos 

indivíduos que vão cruzar e deixar descentes de uma geração para outra. 

Por conseguinte, estabeleceu uma definição para o Processo Evolutivo, mostrando 

que tal definição se iniciou com definições mais basais e que a definição mais atual (não a 

mais correta) se estabelece no fato de que: “a Evolução é uma alteração na frequência 

dos alelos de uma população ao longo das gerações”. Segundo o professor formador 

essa definição passa então a ser acunhada a partir da década de 1930 com os trabalhos da 

teoria sintética da evolução. Deixou claro que Darwin pensava que a Evolução se dava nas 

mudanças (fenotípicas, genotípicas, fisiológicas e comportamentais) que ocorriam entre 

uma geração e outra, e que tais mudanças se dão em termos de valor adaptativo, maior ou 

menor, dos indivíduos de uma população. 
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Outro ponto que o professor deixou claro foi que, a Evolução não é um processo de 

desenvolvimento pelo qual os indivíduos, as espécies e/ou as populações passam durante 

sua existência na terra. Citou então, o simples exemplo da metamorfose, dizendo que esta 

não se caracteriza num processo de Evolução. Completou ainda, explicando que Evolução 

não significa complexidade (os indivíduos não vão se tornar seres cada vez mais 

complexos e desenvolvidos ou extremamente adaptados), que ela não possui uma direção, 

um sentido e que a Seleção ela não seleciona os indivíduos “melhores”, mas elimina os 

indivíduos “piores”. Nesse sentido, o professor destacou que Lamarck foi infeliz em 

defender na sua teoria da Evolução, que o pescoço das girafas cresceria com uma 

característica que era adquirida e transmitida de uma geração para outra, para alcançar as 

folhas mais altas das árvores; e de que o indivíduo era a entidade que direcionava ou 

responsável pela Evolução.  

Em outro exemplo, o professor formador usou outra frase de Dobzhansky: “os 

genes mudam, os indivíduos são selecionados e as populações evoluem”, e afirmou que, 

caso consigamos entender cada parte dessa frase, compreenderemos melhor a Biologia 

Evolutiva e a Genética de Populações. Destacou que do ponto de vista darwiniano a 

unidade evolutiva são as populações e que, ainda assim, a Evolução não ocorre somente 

em nível de populações, mas em níveis taxonômicos também. O professor pediu aos alunos 

que não se esquecessem de que, a Teoria Evolutiva proposta por Darwin foi uma Teoria 

baseada em um fator evolutivo capaz de explicar a adaptação dos seres vivos em seus 

respectivos ambientes, a Seleção Natural. Nesse sentido, o único fator evolutivo capaz de 

explicar a Adaptação Biológica é a Seleção Natural; em seguida, o professor retomou um 

ponto “fraco” da Teoria Evolutiva de Lamarck, a qual também não conseguiu explicar a 

adaptação dos organismos. 

Quanto a isto, surgiu o seguinte questionamento: “toda alteração no genótipo 

interfere sempre no fenótipo dos organismos ou não?” O professor em formação respondeu 

segundo, Morgan e Johanssen, os quais escreveram princípios da Genética clássica, e 

depois da Genética de Populações, que: “o fenótipo de um individuo, é o genótipo mais o 

ambiente; portanto, não é toda a variação em nível de genótipo que influenciará no 

fenótipo do indivíduo.” O professor em formação que fez tal questionamento, novamente, 

questiona o professor se esse fato pode influenciar na classificação das espécies, por 

exemplo, para diferenciar uma da outra, hoje em dia pode afetar?” O professor reafirma 

que, o fato da variação genética em si, pode sim afetar o fenótipo. Contudo, deixa claro 

também que a Taxonomia clássica (Ciência que classifica os organismos), baseava as 
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classificações em caracteres fenotípicos; mas, que a Taxonomia atual (molecular) baseia-

se, também, em caracteres genotípicos, isso devido a descoberta dos marcadores 

moleculares. 

Por conseguinte, o professor incentivou os alunos a questionarem, perguntarem, 

exporem suas dúvidas para que a dinâmica da aula seguisse caminhos diferentes, mais 

proveitosos para os alunos. Em seguida, expos outros méritos da Teoria Evolutiva, ainda 

no contexto de Darwin, como a Teologia unida ao Naturalismo (biológico), citando alguns 

teólogos naturalistas como William Paley e John Wayne, ambos da igreja ortodoxa; 

explicando que, dentro dessas igrejas havia partes específicas para se formar esses teólogos 

naturalistas. O objetivo dessa formação seria o conhecimento e as explicações, por esses 

teólogos naturalistas, sobre dilemas considerados polêmicos envolvendo a origem e 

diversidade da vida em nosso planeta, a existência ou não de um Deus, entre outros. Mais 

adiante, o professor diz que as explicações sobre tais dilemas sempre envolviam a obra 

divina; por exemplo, a adaptação dos indivíduos em seus ambientes, também se dava por 

obra de um Deus, de um criador, mas que Darwin mostrou, em sua Teoria da Evolução, 

que isso não estava correto, afirmando que a Seleção Natural atua nos organismos 

selecionando os caracteres adaptativos. Para o professor, uma contribuição importantíssima 

de Darwin no contexto entre Evolucionismo versus Criacionismo, foi sua conclusão de que 

as espécies não são estáticas, ou seja, as espécies não são imutáveis, derrubando assim as 

teorias ortodoxas e o fixismo da época e de algumas vertentes atuais também. Outro ponto 

importantíssimo destacado pelo professor, da Teoria Darwiniana, foi o da ancestralidade 

comum entre as espécies, ou seja, a ligação filogenética entre elas. 

Nesse contexto, e já finalizando a primeira parte da aula, o professor salientou 

ainda algumas das diferenças básicas da Teoria da Evolução de Lamarck e a Teoria da 

Evolução de Darwin; na qual Darwin consegue mostrar a ancestralidade comum entre as 

espécies, além de explicar o mecanismo da Adaptação pela Seleção Natural. Mostrou 

também, que essa diferença está na formação das espécies por Clados, numa relação 

filogenética entre as espécies, partindo de um ancestral comum. Completou ressaltando 

que no processo de Cladogênese, onde duas espécies se formam a partir do mesmo 

ancestral, segundo Dobzhansky, é preciso que essas espécies diferentes que foram 

formadas se mantenham em populações também diferentes, para que o processo do 

Isolamento Reprodutivo favoreça ambas as populações. Por conseguinte, o professor 

esclareceu tal processo, dizendo que se trata de um processo que, na existência de duas 

populações diferentes, indivíduos ao migrarem de uma população à outra podem deixar 
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descendentes férteis. O professor seguiu introduzindo explicações sobre os conceitos de 

Migração (Genético e Ecológico), de Especiação (Alopátrica, Parapátrica, etc.), Espécie, 

entre outros conceitos.  

Após o intervalo, o professor formador dá início à segunda parte da aula. 

Retomando a vida e os trabalhos sobre a Teoria Evolutiva de Charles Darwin, agora de 

uma forma mais específica. Começou a falar sobre a família de Darwin, sobre sua 

nacionalidade inglesa, e sua vida na zona rural de Londres. Darwin vinha de duas gerações 

de médicos renomados e tradicionais, avó e pai; profissão que também, por algum tempo, 

seguiu. O professor também salientou sua condição familiar abastada e influente na 

sociedade inglesa da época. Em seus vinte e poucos anos, Darwin saiu para estudar 

Medicina na Alemanha, porém, ficou por pouco tempo e ao voltar para a casa de sua 

família, revelou que não iria seguir com a profissão de seu pai e avó. E por determinação 

de seu pai e consenso na família, ele então foi para Cambridge estudar Teologia para 

tornar-se padre. Darwin também não se interessou pela Teologia e ainda em Cambridge 

migrou para o Departamento de História Natural e lá conheceu grande parte dos 

naturalistas com os quais mais tarde viria a se relacionar para estudos e pesquisas na área 

da Evolução Biológica. 

Em seguida, e já finalizando a aula, o professor ressalta que, foi em Cambridge que 

Darwin teve a oportunidade de embarcar no Beagle, uma viagem de cinco anos, com 

financiamento do governo inglês e vários nomes da Ciência da época como tripulantes. 

Descreveu os acontecimentos que antecederam e sucederam a viagem do Beagle; 

acontecimentos estes, que influenciaram vários estudos sobre a História Natural de 

diversos lugares pelos quais desembarcou o Beagle. O professor citou alguns lugares pelos 

quais o Beagle desembarcou e sua tripulação explorou a flora e a fauna, coletando diversas 

amostras. Brasil, especificamente Bahia e Rio de Janeiro fizeram parte desse roteiro de 

viagem, além da Argentina. No entanto, seu destino mais revelador, em nível de 

descobertas naturais, foram as Ilhas de Galápagos já no oceano Pacífico. Duas coisas que, 

segundo o professor, impressionaram bastante Darwin em sua passagem pelo Brasil, foram 

a grande diversidade de espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica e floresta 

Amazônica, além da escravidão presenciada por ele, a qual foi criticada em suas cartas, 

enviadas a sua família em Londres. Já há algum tempo depois, Darwin entrou em contato 

com Alfred Russel Wallace, o qual desenvolveu teorias e estudos semelhantes aos estudos 

e teorias de Darwin. O professor expos que Wallace havia escrito questões chaves sobre 

Evolução antes mesmo de Darwin, no entanto, ambos sempre eram convidados pela 
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sociedade acadêmica científica da época, a promoverem debates e discussões sobre suas 

teorias e achados científicos. Destacou também que, mesmo que Wallace não tenha 

recebido todo o reconhecimento que Darwin recebeu da comunidade acadêmica, ele 

também merece créditos pelas suas descobertas e contribuições sobre a Biologia Evolutiva. 

 

4.3.2- Aula 02 - Palestra: Criacionismo e Evolucionismo: polêmicas na formação 

docente. Quarta-feira, 03 de abril de 2013 – Auditório do Instituto de Ciências 

Biológicas IV. 

 

Esta palestra foi proposta pelo professor formador como uma atividade constituinte 

do seu plano de curso da disciplina de Biologia evolutiva, que demonstra sua preocupação 

com a formação inicial do professor de ciências, proporcionando-lhes então momentos de 

discussões teóricas e epistemológicas, pertinentes à práxis educacional futura. A palestra 

aconteceu na segunda semana de aula, e também segunda semana de acompanhamentos da 

disciplina, por parte da pesquisadora. A palestra foi ministrada, por um professor do 

Instituto Federal Goiano – que chamaremos de Palestrante – mestre em Educação em 

Ciências pela Universidade Federal de Goiás, concluído no Programa de Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática da UFG. Na ocasião, o palestrante teve sua 

dissertação de mestrado transformada em livro, e foi convidado por nosso professor 

formador para ministrar essa palestra aos alunos da turma de Biologia evolutiva, uma vez 

que o tema e título de seu livro – Criacionismo e Evolucionismo: polêmicas na formação 

docente – era pertinente às discussões pretendidas pelo professor formador. 

A palestra durou aproximadamente duas horas, sem intervalos. O Palestrante 

iniciou com uma introdução sobre os caminhos percorridos por ele para concretizar sua 

pesquisa; enfatizando alguns processos desde sua formação inicial, a prática na sala de 

aula, até a conclusão de seu mestrado. Sua palestra seguiu a mesma estrutura disposta em 

seu livro, ele foi então apresentando cada parte, fazendo as atribuições e promovendo 

discussões, interagindo assim com o público presente. Nesse primeiro momento, o 

Palestrante levanta algumas questões que o levaram à investigação desse tema, considerado 

por ele como polêmico: diante da dualidade entre Criacionismo e Evolucionismo, como 

ensinar Evolução Biológica? Como trabalhar isso na sala de aula de Ciências ou de 

Biologia? O que eu preciso? Quais as ferramentas? Que tipo de discussão devo levar? 

Como conseguir de fato que haja processo de ensino-aprendizagem sobre isso? 

Entendemos que estas questões são também para nós pontos importantes a serem 
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discutidos, uma vez que, a chave ou o caminho, para as possíveis respostas a estes 

questionamentos estão no processo de formação inicial do professor de Ciências. Dessa 

forma, destacamos os principais levantes pertinentes a nossa proposta de pesquisa. 

 

4.3.3- Ideias emergentes da Palestra: Criacionismo e Evolucionismo: polêmicas na 

formação docente 

 

No decorrer das aulas acompanhadas e posteriormente estudadas, surgiram grupos 

de ideias que foram analisadas criticamente, e dispostas a reflexões mais aprofundadas, 

juntamente com os seus respectivos referenciais teóricos. Em seguida, desses grupos de 

ideias emergentes foram escolhidas algumas ideias que nos serviram de pontos chaves para 

o direcionamento da pesquisa como um todo. No entanto, nesse primeiro momento 

ficaremos com as ideias emergentes apenas da palestra ministrada pelo Palestrante.  

Após todas as apresentações formais de estruturação de seu livro e de sua sequente 

fala na palestra, ele iniciou seu discurso com os critérios de cientificidade; passando por 

Chalmers (1993) indo em direção a Pedro Demo (2009). No entanto, em um determinado 

trecho, a esse respeito, observamos na fala do Palestrante, em relação ao ponto de vista, 

defendido por ele, sobre sua concepção de Ideologia – que difere da concepção assumida 

nessa pesquisa, no entendimento da especificidade desta para com as ciências. O trecho 2 a 

seguir exemplifica tal ponto de vista defendido pelo palestrante: 

 

Trecho 2 

1- Palestrante: [...] Para iniciar esse entendimento (dos critérios de 

cientificidade), é importante nós fazermos um distanciamento, e observar certas 

estruturas de conhecimento que não é Ciência; duas abordagens que não são 

Ciência: a primeira delas é o senso comum, o conhecimento de senso comum; 

esse conhecimento básico é o conhecimento simples, um conhecimento coletivo 

que, e isso aqui é abordado pelo Pedro Demo (?), o conhecimento que nos dá a 

garantia de sobrevivência. [...] E, um outro conjunto de informações, não vou 

nem dizer que é conhecimento, mas um outro conjunto de informações no geral 

distorcidas, numa perspectiva marxista, aqui para deixar claro, é chamado de 

ideologia; o que é ideologia?  É um conjunto de conhecimentos distorcidos de 

uma verdade, para beneficiar determinado grupo; com o intuito de benefício de 

um determinado grupo, de uma determinada classe, no geral, dominante. Então, 

numa perspectiva marxista nos temos a ideologia como esse intuito do 

mascaramento de uma realidade por determinado grupo. 

 

A relevância do destaque desse ponto de vista específico – do palestrante – se 

encontra na maneira que concebemos e compreendemos a Ideologia no contexto de nossa 

pesquisa. Todas às vezes que tratamos de Ideologia, Ideologia religiosa ou Ideologia não-
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científica, durante a construção desse trabalho, a intenção nunca foi de desconsiderar a 

Ideologia, de forma geral, como aspecto da construção da ciência; mas enfatizar a 

influência de determinadas ideologias tidas como componentes do conhecimento religioso 

(Ideologia cristã), como possíveis obstáculos epistemológicos na formação inicial. No caso 

do ponto de vista do Palestrante, sua fala nos leva a entender que a Ideologia, em sua 

significação geral, está no mesmo grupo que o conhecimento comum, ou seja, que não há 

para ela critérios científicos, mas apenas critérios comuns e distorcidos de uma 

determinada realidade. Nesse contexto, procuramos estabelecer algumas definições para a 

Ideologia por nós empregada. Sem nos aprofundarmos em uma discussão, mesmo que de 

extrema importância para a ciência, sobre as bases filosóficas e suas implicações no mundo 

científico; faremos uma visita às concepções materialistas e idealistas de explicações do 

mundo natural e social. 

Significativamente, diante de um problema filosófico – há muito avito – a relação 

entre o material e o espiritual se baseia em duas vertentes. Uma está representada pelo 

Idealismo Filosófico, que considera primário a ideia, o espírito, o pensamento, a 

consciência. A outra está representada pelo Materialismo Filosófico, que discursa o 

contrário, ou seja, que primeiro é a matéria e depois o pensamento, a ideia; a consciência 

seriam aspectos secundários. Dessa forma os idealistas defendem que a ideia, a consciência 

criaram a realidade objetiva, enquanto que os materialistas defendem o espiritual como 

derivação do material (TRIVIÑOS, 2009).  

Triviños (2009), no que se refere ao Idealismo Filosófico, diz que os 

posicionamentos idealistas podem ser reduzidos a dois tipos: Idealismo subjetivo e 

Idealismo objetivo. Com relação ao posicionamento idealista subjetivo, Triviños (2009) 

afirma que, para o idealista subjetivo, a realidade se torna a própria consciência do sujeito, 

ou seja, “conjunto de suas sensações, vivências, estados de ânimo e ações” (p. 20). Para o 

autor os principais representantes clássicos desse tipo de idealismo são Berkeley, Fichte e 

Hume. Para Berkeley, na obra, Tratado acerca dos princípios do conhecimento humano, 

publicada no inicio do século XVIII, o estudo dos objetos do conhecimento humano, por 

quem quer que seja, se tornará evidente que os objetos representem ou ideias realmente 

impressas nos sentidos, ou aquelas adquiridas através da observação de emoções e 

operações da mente, ou ainda, ideias formadas a partir de memórias e da imaginação.  

Berkeley, destaca também que além destas ideias ou objetos do conhecimento humano, 

existe aquilo que as percebe: a mente, o espírito, a alma, o eu. O pensamento de Berkeley 

recebeu um destaque por representar melhor o idealismo subjetivo (TRIVIÑOS, 2009). 
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Quanto ao outro tipo de posicionamento: o Idealismo Objetivo:  

 

[...] A outra tendência dentro do Idealismo Filosófico está representada pelo 

Idealismo Objetivo, que rejeita a ideia de que o primário seja a consciência 

individual humana. Ele considera que a base primária da existência é a ideia 

suprema, a consciência objetiva, o espírito absoluto. Schelling e Hegel, no século 

XX, são representantes do Idealismo Objetivo. O segundo criou o sistema 

universal do Idealismo Dialético. Sem dúvida a grande figura do Idealismo 

Objetivo é Hegel (1770-1831) representante da filosofia clássica alemã. A ideia 

fundamental da filosofia de Hegel é a da identidade do ser e do pensamento. Isso 

quer dizer que o mundo real deve ser compreendido como uma manifestação do 

espírito, da ideia absoluta. Define Hegel o espírito como “a essência absoluta e 

real que se sustém a si mesma.” O espírito objetivo “é Ideia absoluta, mas só 

como ideia que é em si; e estando aquele, portanto, no terreno da finidade, sua 

racionalidade real conserva o aspecto da aparência exterior”. Em geral, podemos 

dizer que ele se encontra dando apoio às ideias que constituem os princípios 

básicos das religiões (TRIVIÑOS, 2009, p. 20). 

 

Antes de falarmos sobre o Materialismo Filosófico para destacar o contra ponto 

entre as afirmações sobre os dois tipos de Idealismo; situaremos o posicionamento que 

adotamos com relação às concepções de Ideologia na nossa pesquisa. Isso significa dizer 

que, diante das afirmações de Triviños (2009), da relevância da Ideologia para a 

construção da ciência e da contribuição dos pensadores idealistas (os citados além de 

vários outros) para as ciências; consideramos que, a Ideologia é sem dúvida elemento 

importante para o desenvolvimento do conhecimento científico. Nesse sentido, destacamos 

que a concepção de Ideologia contemplada nessa pesquisa, especificamente, está inserida 

no Idealismo Objetivo. Contudo, convém explicar ainda que, apenas a Ideologia referente 

às concepções religiosas, é que está ligada ao Idealismo Objetivo; uma vez que as bases 

filosóficas que orientam a análise dos dados da pesquisa em geral estão inseridas no 

Materialismo filosófico, dentro de suas concepções históricas e dialéticas. 

O Materialismo Filosófico, para Trivinõs (2009), está apoiado nas conclusões da 

ciência para explicar a realidade e seus componentes como o mundo, o homem e a vida. 

Para os materialistas a matéria é o principio primeiro, sendo o espírito e a ideia, um aspecto 

secundário, no qual suas concepções mudam de acordo com a evolução do pensamento 

científico. Quanto à gênese do materialismo, Triviños (2009) diz que: 

 

[...] O materialismo encontra suas raízes nos povos antigos do Oriente. Chineses, 

egípcios, babilônios e outros defenderam uma concepção de mundo materialista. 

Com os gregos este tipo de explicação da natureza da sociedade alcançou relevos 

sistemáticos. A Idade Média, que fez tudo para sepultar a ciência, especialmente 

a que surgia da criatividade espiritual dos árabes, apagou o desenvolvimento do 

materialismo. Mas logo, com a Renascença e os grandes avanços que se 

produzira na astronomia, navegação, artes e ciência, o materialismo dos 
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pensadores gregos e romanos apresenta-se com nova força. Os grandes 

descobrimentos científicos, como os da lei da conservação e transformação da 

energia, realizada pelo médico alemão Mayer (1814-1878); da teoria celular que 

demonstrou a unidade interna de todos os seres vivos e surgiu indiretamente a 

unidade de sua origem; a teoria da evolução de Darwin (1809-1882), que dá, pela 

primeira vez, uma base científica à biologia teórica, que termina com a ideia de 

que as espécies animais e vegetais são absolutamente desligadas entre si, casuais, 

“criadas por deus” e imutáveis, deram impulso extraordinário ao 

desenvolvimento científico e com ele, ao materialismo filosófico. O progresso da 

ciência permitiu a Marx e Engels colocarem as bases do materialismo dialético e 

histórico que se constituiu sistematicamente após a metade do século XIX (p.21). 

 

Nesse contexto, Marx e Engels em A Ideologia Alemã (Título original Die deutsch 

Ideologie) refletem sobre os pressupostos ideológicos, afirmando que os velhos e novos 

hegelianos
29

 tinham em comum a crença em que dominava a religião, os conceitos e o 

pensamento universal dominavam no mundo existente. Assim, para os jovens hegelianos 

as representações, os pensamentos, os conceitos – em uma palavra, a produção da 

consciência transformada por eles em autônoma – são considerados os verdadeiros grilhões 

da humanidade (da mesma forma que os velhos hegelianos viam neles os elos verdadeiros 

da sociedade humana), e assim se torna evidente que os jovens hegelianos têm de lutar 

simplesmente contra essas ilusões da consciência. Isto porque, para eles (jovens 

hegelianos) as relações dos homens, toda a sua atividade, seus grilhões e seus limites são 

produtos de sua consciência, de modo coerente com isso, propõem aos homens o seguinte 

postulado moral: substituir sua consciência atual pela consciência humana, crítica ou 

egoísta, eliminando, assim, seus limites. Tal exigência de transformação da consciência 

significa o mesmo que interpretar de modo diferente o que existe, ou seja, reconhecê-lo por 

meio de outra interpretação (MARX & ENGELS, 2012). 

Dessa forma, compreendemos que a Ideologia, numa perspectiva histórica, 

materialista e dialética, pode ser entendida como um meio pelo qual o homem utiliza 

determinadas formas de representações da realidade, e que esses meios se traduzem nas 

várias maneiras de pensar essa mesma realidade. Isso permite ao homem criar suas escalas 

de princípios, valores, moral, etc. alcançando assim os seus objetivos. Isso também dá ao 

homem a possibilidade de utilizar a Ideologia para a construção de pensamentos 

científicos, no entanto, estes necessitam estar sempre direcionados à concretude de sua 

práxis.  

                                                           
29

 Esse termo foi usado na obra A Ideologia Alemã (2012) por Marx e Engels para determinar que, os velhos 

heguelianos, sucessores de Hegel (1770-1831) a grande figura do Idealismo Objetivo, haviam compreendido 

tudo, desde que tinham reduzido tudo a uma categoria da lógica hegeliana. E que os jovens hegelianos tudo 

criticavam, substituindo tudo por representações religiosas ou proclamando tudo como teológico.  
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Em outro momento da palestra o Palestrante descreve parte de sua pesquisa e 

explica que uma de suas intenções em sua investigação – que gerou seu livro – foi 

exatamente propor uma situação, passível de ocorrer em sala de aula, na qual fosse 

possível extrair uma percepção real e imediata do seu sujeito pesquisado. Ele investigou o 

primeiro e o último período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, também da 

Universidade Federal de Goiás. A situação proposta está descrita abaixo no Trecho 3: 

 

Trecho 3  

1-Palestrante: [...] Um professor em uma aula de Biologia, no Ensino Básico, 

faz a seguinte afirmação: “Notamos uma grande diversidade de espécies no 

planeta Terra, essa diversidade é explicada por várias ideias. Uma delas é a da 

Evolução Biológica, que afirma que a diversidade de vida no ambiente terrestre 

surgiu a partir de transformações gradativas na matéria viva, de modo a 

prescrever a vida, bem como os caminhos percorridos pelos seres vivos durante 

milhões e milhões de anos, até chegar à diversidade atual.” A partir dessa 

suposta afirmação propus a seguinte situação para gerar polêmica: a partir da fala 

do professor um aluno faz a seguinte colocação: “eu não acredito nisso 

professor! Eu acredito na única verdade que foi Deus que criou a Terra e os seres 

vivos que nela vive; se tudo é perfeito só pode ter vindo de um ser perfeito, que é 

Deus!”  

[...] Esta é uma situação didática que qualquer um de nós em sala de aula poderia 

vivenciar, como formadores de opinião em Biologia. E ai em um questionário 

faço as seguintes questões: “o que você acha da resposta do aluno? O que você 

acha da afirmação do professor? E de que forma você trabalharia essa situação 

em sala de aula?” No questionário não houve identificação para que a idoneidade 

das informações fosse garantida.  

 

A partir da descrição do Palestrante, analisamos o trecho anterior como uma 

situação didática concreta dentro de um contexto escolar, levando em conta a perspectiva 

histórica, cultural e social dos sujeitos pesquisados. A partir dessa proposta em sua 

pesquisa o palestrante afirma ter conseguido construir grupos de categorias para respaldar 

o seu processo de investigação. Algumas das ideias que segundo ele surgiram foram 

provenientes das questões colocadas em seu questionário; ideias essas que convergiram em 

características como, por exemplo, a formação familiar e religiosa, a respeitabilidade, a 

tendência didático-pedagógica, a tendência ao hibridismo e a tendência científica
30

. 

                                                           
30

 Tais características foram explicadas pelo Palestrante da seguinte forma: 1º Eixo de análise: Formação 

familiar e religiosa – falas que justificam a resposta dos discentes que ressaltam essa formação familiar com 

bases religiosas; Respeitabilidade – falas que caracterizam a opinião desses discentes, na tentativa de se 

omitirem e serem tolerantes com relação ao conflito (apresentado pelas questões colocadas), um 

posicionamento do não conflito, do não julgamento, etc. 2º Eixo de análise: Tendência didático-pedagógica 

– categoria relacionada às falas dos sujeitos pesquisados que argumentaram com um posicionamento 

didático-pedagógico a sua resposta, isto é, propuseram estratégias e modo de realizar aulas que envolvem a 

polêmica em estudo; Tendência ao Hibridismo – categoria de Hibridismo, por encontrar várias falas que 

misturam argumentos Criacionistas e Evolucionistas para a explicação da origem e diversidade da vida; 

Tendência Científica – falas que demonstraram como objetivo central a mediação do conhecimento 
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Segundo ele, dos setenta e sete (77) sujeitos pesquisados, mais de noventa por cento (90%) 

eram católicos ou protestantes, o que torna a formação familiar e religiosa uma 

característica marcante; além de concluir que, mais da metade dos sujeitos pesquisados 

acreditam que se deve trabalhar a Evolução Biológica dentro da sala de aula de Biologia, 

no entanto, a mesma parcela não descarta a possibilidade de se discutir também o 

criacionismo nessa mesma sala de aula. 

Diante disso, chegamos a um ponto importante da nossa pesquisa. Os professores 

em formação – sujeitos desta pesquisa – ao assistirem a palestra, mostraram-se solidários 

aos sujeitos pesquisados pelo palestrante. Evidentemente, por apresentarem características 

semelhantes, como por exemplo, a formação familiar religiosa. Evidentemente, que houve 

exceções, que puderam ser analisadas a partir da fala de alguns professores em formação 

durante a palestra. Nesse sentido, podemos adentrar num ponto importante para discussão: 

as concepções religiosas dos professores em formação como obstáculos no processo de 

ensino-aprendizagem do professor de Biologia e Ciências. Observamos que no 

transcorrer das aulas analisadas, as discussões propostas pelo professor formador (na sala 

de aula) e as discussões suscitadas pelo Palestrante (na palestra) causaram uma situação 

que se repetiu várias vezes e que denominamos de Desconforto Epistemológico; isso 

devido às concepções apresentadas pela maioria dos professores em formação. 

Observamos nas falas desses professores em formação as concepções religiosas que são 

provenientes de uma formação familiar, cultural e, claro, histórica.  

Buscamos analisar e entender essa situação de Desconforto Epistemológico de um 

ponto de vista histórico, cultural e epistemológico. Podemos dizer que esse Desconforto 

Epistemológico é uma situação que vem se arrastando há séculos, quando se trata da 

origem e diversidade da vida e das inúmeras explicações para esses fenômenos naturais. As 

explicações, desde a visão dos Gregos, do mundo e de seus fenômenos não eram 

constituídas em termos de causas naturais, mas tinham Deus como causa última de tudo. 

Dessa forma, qualquer explicação contrária a de um Deus criador e provedor dos 

fenômenos naturais no mundo, sempre gerava um desconforto, além de grandes 

mobilizações a favor desse desconforto. Isso mudaria – pouco – com explicações 

científicas posteriores para esses fenômenos. Pode-se argumentar que a origem da ciência 

se deu em épocas iletradas, quando as pessoas começaram a levantar questionamentos do 

tipo “como?” e “por quê?” a respeito do mundo. A chamada Revolução Científica dos 

                                                                                                                                                                                
científico em sala de aula, a evolução biológica, para explicar a origem e diversidade da vida nas aulas de 

Biologia (CARVALHO, 2010, pp. 72-86). 
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séculos XVI e XVII, descrita por Galileu, Descartes, Newton e outros, foi o início real do 

que hoje é chamado de ciência (MAYR, 2005).  

A Revolução Científica (séculos XVI e XVII) iniciou um processo crescente de 

divergência entre a interpretação do mundo feita pelas religiões, principalmente a judaica e 

as cristãs, e as descobertas científicas que começavam a se acumular. Mesmo que as 

primeiras discrepâncias estivessem restritas ao domínio da física, inicialmente com 

Copérnico e Galileu, a interpretação literal da Bíblia começou também a ser desafiada por 

estudiosos de outras áreas do conhecimento. Por exemplo, já no século XVIII estudos de 

geologia mostravam a idade avançada do nosso planeta, o que se mostrava incompatível 

com uma tradução literal da Bíblia. As muitas respostas da Igreja a essas discrepâncias 

foram se aprimorando do ponto de vista moral; ameaças de excomunhão ou morte na 

fogueira evoluíram para retóricas alternativas, as quais deram outras interpretações às 

escritas sagradas. A Igreja Católica foi capaz de se “arrepender” e de se retratar somente 

359 anos depois, quando o Papa João Paulo II reabilitou Galileu Galilei. De certa forma, 

atualmente a Igreja Católica até aceita a Teoria da evolução de Darwin, porém como uma 

teoria a parte e secundária para a explicação divina pautada nos fundamentos do 

criacionismo. Ainda assim, a posição da Igreja até meados do século XVII foi também 

facilitada pela ausência de respostas materialistas a dois pontos principais que instigam a 

humanidade há milênios: 1- o papel e a posição do homem na natureza; e 2- a finalidade da 

nossa existência. Nesse sentido, a visão Teleológica desses processos naturais predominou 

por séculos (SOUZA, 2009). 

Para González Galli (2011, p.101), “pode ser qualificado como “teleológico” 

qualquer sistema de pensamento que apele às noções de fim, objetivo ou meta. Não se 

impõe, nesta perspectiva, a condição de que certos fins respondam a um agente intencional 

ou consciente”. Essa visão Teleológica, juntamente a outras, era a visão de mundo que 

prevalecia antes de Darwin, uma visão de mundo finalista que possui muitas raízes e que 

reflete-se nas crenças milenaristas de muitos cristãos e no entusiasmo pelo progresso 

promovido pelo Iluminismo; no evolucionismo transformacionista e na esperança de todos 

em um futuro melhor. No entanto, tal visão de mundo finalista era somente uma entre 

várias visões de mundo de ampla aceitação (MAYR, 2005).  

Para González Galli (2011):  

[...] A forma mais frequente de pensamento teleológico, em especial na era pré-

darwiniana implicou o recurso a entidades sobrenaturais que impunham uma 

finalidade ao universo todo. Outras formas de teleologia estavam vinculadas com 

as escolas “vitalistas” de pensamento. A direção aos fins dos fenômenos 

biológicos estava dada por certas forças internas, não identificadas 
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necessariamente como a vontade de um ser supremo. Seja pela ação de um 

artífice intencional ou pela ação de forças vitais intrínsecas, as análises 

teleológicas resultaram em duas ideias recorrentes com relação à evolução. A 

primeira supõe que o processo evolutivo geral de divergência, que gerou a 

diversidade biológica que hoje conhecemos está orientada até a consecução de 

certos fins, até a aparição de certas linhagens. Tipicamente, a aparição da espécie 

humana constituiria a meta do processo evolutivo. A segunda ideia, central para 

as posturas “neo-lamarckianas”, supõe que as variações individuais emergem de 

um modo orientado a satisfazer as necessidades dos organismos (p.102). 

 

Por quase dois mil anos essa visão teleológica da nossa existência pareceu ser a 

resposta mais plausível (e certamente a mais conveniente e adequada), pelo menos no 

mundo ocidental. No entanto, muita coisa mudou em 24 de novembro de 1859, talvez uma 

das datas mais importantes para a história da humanidade. Neste dia, o mundo, e mais 

precisamente os cidadãos londrinos, tomaram conhecimento do que muitos consideram 

uma das maiores obras já escritas por um ser humano
31

. A obra A origem das espécies por 

meio da seleção natural, que ficou conhecida como A origem das espécies, forneceu uma 

resposta materialista à questão sobre a origem e diversidade da vida, além da origem do 

homem e de todos os animais. Darwin, já era na época um naturalista conhecido e 

respeitado. O impacto dessa obra foi imediato, fazendo com que a primeira edição do livro 

se esgotasse em poucas horas. Um dos aspectos mais perturbadores de A origem das 

espécies foi a mensagem puramente materialista. Isso significou que, pela primeira vez, em 

milhares de anos uma teoria cientifica alternativa à concepção da criação divina era 

apresentada de forma convincente (SOUZA, 2009). 

No entanto, Darwin no último capitulo de A origem das espécies, talvez em um 

exímio suplício de culpa, diz não ver motivos concretos para que os pontos de vista 

apresentados em sua obra, abalem os sentimentos religiosos de quem quer que seja. Talvez 

Darwin tenha feito essa afirmação devido aos inúmeros ataques à sua tese; ou por também 

querer que sua descoberta não o motivasse a desacreditar os seus próprios sentimentos 

religiosos, ou porque ele sabia que tais fatos e considerações a respeito da Evolução das 

espécies, mudariam para sempre o cenário estático sobre o qual operava suas convicções. 

Contudo, Darwin estava totalmente convencido da veracidade de suas opiniões expostas 

em seu trabalho, e afirmou várias vezes que não nutria qualquer expectativa de 

convencimento aqueles que se diziam naturalistas experientes com opiniões adversas as 

suas. Portanto, em suas próprias palavras deixou bem clara a opinião de que: “é muito fácil 

esconder nossa ignorância debaixo de expressões como ‘plano de criação’, ‘unidade 
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 O filósofo Daniel Dennett afirmou que “se fosse dar um prêmio à melhor ideia já tida, daria a Darwin, e 

não a Newton ou Einstein”. 
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padrão’, etc., e pensar que explicamos um fato apenas por reafirmá-lo” (DARWIN, 2014, 

p. 546). 

Mesmo diante da materialidade dos mecanismos utilizados por Darwin para 

demonstrar, por exemplo, a inconstância das espécies entre outros fatores evolutivos, por 

muito tempo – e ainda hoje – o pensamento teleológico perdurou paralelamente ao 

pensamento evolucionista. Para Mayr (1988):  

[...] A razão, mesmo tendo a demonstração de Darwin sobre a inconstância das 

espécies e sobre a descendência comum de todos os organismos tornando 

inevitável a aceitação da evolução, foi que a seleção natural – o mecanismo 

proposto por Darwin – era tão desagradável a seus oponentes entre os 

evolucionistas que eles lançavam mão de qualquer outro mecanismo concebível 

como estratégia antidarwinista. Um deles foi a Ortogênese
32

, um princípio 

estritamente finalista, que não ruiu de fato até a síntese evolucionista dos anos 

1940 (p. 236). 
 

Nesse sentido, entendemos que desde sua publicação, até os dias de hoje, o 

mecanismo proposto por Darwin para demonstrar uma explicação diferente das outras, 

sobre a origem e diversidade dos seres vivos, foi tido como desagradável, provocando 

assim um desconforto epistemológico naqueles que compartilham e possuem uma visão 

teleológica especificamente religiosa do mundo natural (MAYR, 2005). Nas discussões 

provenientes da palestra foi possível percebermos que esse Desconforto Epistemológico 

com relação à Teoria Evolutiva, pode de fato tornar-se um obstáculo para aprendizagem 

desse conteúdo; isso devido às concepções religiosas dos professores em formação; uma 

vez que estas concepções religiosas se constituem no pensamento teleológico. No entanto, 

entendemos também que numa situação real em sala de aula, o conhecimento prévio, as 

concepções anteriores dos aprendizes sempre estarão presentes, e poderão ser colocadas 

frente ao novo conhecimento, ao conteúdo específico e científico. Na situação didática 

apresentada pelo Palestrante, temos um exemplo desse choque, na qual a resposta do 

aprendiz à colocação do professor, torna-se um desafio para esse professor, assumir uma 

determinada postura em sala de aula.  

No segundo momento da Palestra, de discussões e questionamentos, esse ponto 

chave tornou-se alvo das discussões e dos questionamentos, por parte dos professores em 

formação e de outros professores formadores
33

 presentes na palestra. Nos trechos a seguir, 

a discussão gira em torno da Postura docente – outra ideia emergente das análises das 
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 Teoria evolucionista não darwiniana. Postulava que as tendências evolutivas, mesmo as não adaptativas, se 

deviam a um impulso intrínseco.  
33

 Chamaremos de Professor Formador 02, outro que não seja o Professor Formador da disciplina de 

Biologia Evolutiva, analisada. 
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aulas– no que se refere à abordagem ou não das concepções e dos conhecimentos 

religiosos dos aprendizes, na sala de aula de Biologia. 

 

Trecho 4 

1-Professor em formação 01: [...] A Evolução é uma coisa que você tem que ter 

desde criança, que você tem que pontuar como professor seja em qual estágio; 

que foi uma coisa que teve na aula, o que são teorias, o que não é teoria. É a 

teoria da Evolução, é a teoria do Criacionismo, é a teoria seja do que for; então, 

você não vai falar ou chegar num menino e falar assim: Olha Deus não existe e a 

terra não tem dez mil anos! Mas aconteceu assim, assim e assim! E você também 

não pode falar para uma criança com uma formação religiosa, vinda de uma 

família totalmente religiosa, que é desse jeito mesmo, que Deus não criou todas 

as espécies e tudo mais! Você tem que ensinar, mostrar e sempre pontuar o que é 

segundo uma teoria. Eu acho que isso é difícil até para nós como alunos da 

Biologia, essa questão da relação do conceito religioso que a gente ainda tem; e 

isso, por mais que você acredite na Evolução, por mais que você seja um 

professor e saia um biólogo formado, você ainda tem um conceito religioso. E 

você, às vezes, fica confuso, não sabe como ensinar tudo isso; como que você vai 

ensinar Evolução se ainda tem aquele conceito religioso, se você acredita que 

não é bem aquilo ali?  

 

2-Palestrante: [...] Então, concordo 98% com suas colocações. Os outros 2% 

são para debate. Valorar o Criacionismo na mesma intensidade que a Evolução 

científica, eu discordo. 

[...] Por exemplo, chamar de “Teoria” o criacionismo para mim é um erro. Um 

erro que promove que eu estou qualificando os dois – evolucionismo e 

criacionismo – com o mesmo valor de verdade, em termos explicativos. Então, 

isso é um perigo, pois quando trazemos o criacionismo para dentro da sala de 

aula – a escolha do currículo, somos nós professores quem fazemos – se torna 

uma situação perigosa. Perigosa porque, é uma situação de trabalho, e essas duas 

situações de demonstrar que o Criacionismo não é teoria, pode gerar um 

processo de confusão inicial em sala e um pouco de desconforto; mas, é 

essencial você trabalhar conhecimento científico na sala de aula. E nós temos, 

assim, a concepção de professor, eu vou te falar como professor! Nós não 

estamos aqui para agradar todo mundo. Eu não vim aqui e te garanto que estou 

desagradando grande parte de vocês; mas, assim, desagradando não como uma 

pessoa desagradável, mas com as informações que estou trazendo para discutir. E 

esse fato, do “respeito” de querer agradar o que o outro pensa, de valorar demais 

o que o outro pensa sem gerar incômodo; isso pode prejudicar o processo de 

formação daquele aluno com o qual você está trabalhando. Da mesma forma que 

muitos de nós fomos prejudicados, na nossa formação. Isso por desde crianças 

nos falarem que determinado mito é uma explicação é uma verdade única e 

acabada; e que se você discutir aquilo ali você vai para o mármore do inferno. 

Então, a questão ideológica é tão forte, tão arraigada que nós carregamos desde a 

vida uterina; você já está sendo bombardeado por crenças dogmáticas. E aí 

porque que o trabalho do professor de Biologia gera incômodo? Porque nós 

estamos numa situação que envolve a parte filosófica, porque é a origem e 

diversidade da vida. Só a Ciência, ela não consegue explicar tudo, mas, acredito 

que nós não precisamos da religião para explicar ou para buscar as verdades 

sobre esse tema. Podemos utilizar a filosofia, junto com a Ciência para dar uma 

base boa, coerente e uma base mais próxima da verdade, uma base legítima, 

para... (Inaudível). 

[...] Então, às vezes, a forma que eu opinei aqui tenha sido intencional. Perdão, 

mas, se falo de bater no criacionismo é no bom sentido, e sem querer também ser 

dogmático; mas, essa catarse segundo Bachelard, ela tem que ser provocada a 

todo momento. Se não, jamais a gente vai romper um obstáculo. Se você tenta ir 

por uma linha tênue onde não há escolhas, aí eu estou falando sobre a origem e 
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diversidade da vida, e se você faz uma escolha você anula a outra. Não tem como 

ter essas duas escolhas ao mesmo tempo para explicar sobre esse fenômeno, da 

origem e diversidade da vida; se eu assumo essas duas concepções em sala de 

aula eu vou criar uma situação que gera conforto, uma situação confortável, 

porém uma situação irreal. 

 

3-Professor em formação 01: [...] Assim, eu acho que não ficou muito claro; 

não que eu esteja defendo o Criacionismo. No meu caso, assim, eu acredito, 

claro, completamente na Evolução, mas eu falo assim, que você tem que 

questionar, igual você falou aí, claramente, tem que colocar isso enquanto 

professor, mas não só aqui na faculdade, a gente não tem que ter o conhecimento 

científico a partir da faculdade, mas sim, desde quando você começa a ter 

Ciência, no Ensino Fundamental. E você colocar isso é complicado; eu penso 

que para muitos professores, essa questão da religião e tudo mais, é difícil; por 

exemplo, eu, durante todo meu Ensino Médio e Fundamental os professores, não 

discutiam esse embate, a evolução era muito pincelada, não sei se é ainda, mas 

era muito pincelado isso no Ensino Médio; era sempre deixado para depois, 

porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que causa discussão. É um 

assunto que envolve os pais também; e eu como professora não posso virar para 

o meu aluno, e falar olha primeiro é Evolução, é assim e assim, para um aluno 

que é extremamente dogmático, de família extremamente religiosa, ele chega na 

família e vai começar a questionar, aí depois a mãe vem reclamar com o 

professor. 

 

4-Palestrante: [...] Fantástica a sua colocação, se isso acontecer, e isso já 

aconteceu comigo, da família chegar a reclamar; aí eu vou respaldar a família 

com um conhecimento legal, com um conhecimento teórico, com um 

conhecimento filosófico do por que eu assumi aquilo ali no currículo. Nós como 

professores precisamos assumir o currículo, e aí eu estou extrapolando além do 

conteúdo, pensando um currículo bem além do conteúdo; mas nós precisamos 

assumi-lo. Agora, isso vai gerar um embate, esse incômodo vai gerar um embate. 

[...] Agora, algumas pessoas jamais vão romper esse obstáculo. Vão nascer, 

crescer e morrer acreditando, fielmente na sua crença. Mas, para os que estão 

meio balançados, você tem que ter um espaço de oportunidade; e a sala de aula 

de Biologia é o espaço para dar oportunidade ao conhecimento científico, no 

caso o biológico e o evolutivo. Essa é uma concepção, eu não estou falando de 

uma opinião apenas como professor, eu estou falando de uma base filosófica por 

trás, de um conhecimento sólido, de um conhecimento que já vem desde Darwin, 

tem o quê, mais de 150 anos que não conseguiram derrubá-lo. 

 

Nos trechos acima, as discussões giram em torno da questão se o professor deve ou 

não levantar o embate sobre o criacionismo dentro da sala de aula de biologia. O 

palestrante defende que o professor de biologia deve assumir o currículo que este leva para 

sua sala de aula, isso porque esse professor deve assumir uma Postura docente, onde esta 

seja coerente com sua prática em sala de aula. Os professores em formação – no caso dos 

trechos acima o professor em formação 01 – dizem acreditar na evolução, porém ressaltam 

que deve haver uma complacência para com a crença de cada aluno/aprendiz durante as 

explicações da Teoria da evolução. Essa postura, quando praticada, se torna incoerente 

com o currículo da biologia e com o próprio conhecimento científico, uma vez que, o 

criacionismo não é uma teoria científica. No entanto, existem vertentes políticas e 

filosóficas que defendem o criacionismo como uma teoria alternativa ao evolucionismo. 
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Essas vertentes, em sua maioria, estão presentes na América do Norte, especificamente, 

nos Estados Unidos.  

Para Souza (2009), apesar da origem filosófica, o debate sobre 

evolucionismo/criacionismo vem ganhando contornos mais mundanos nas últimas décadas, 

com uma intensa repercussão política nos Estados Unidos. Fomentado por uma 

comunidade religiosa fundamentalista forte e politicamente influente, os criacionistas vem 

tentando impor ao sistema educacional americano uma agenda religiosa. No início do 

século XX, o debate criacionismo/evolucionismo centrou-se na legalidade do ensino da 

evolução. Dessa forma, diante as muitas derrotas no campo legal os criacionistas 

começaram a questionar o evolucionismo como ciência e colocar o criacionismo como 

uma teoria “científica” alternativa. Esse mesmo autor faz alguns questionamentos, 

destacando que: um dos pontos mais importantes do debate criacionismo/evolucionismo 

reside na seguinte pergunta: podemos caracterizar o criacionismo como uma ciência? Vale 

ressaltar que também no Brasil a Constituição dissocia o Estado da Igreja, tornando, então, 

inconstitucional o ensino de religião nas escolas públicas (SOUZA, 2009). 

No entanto, não é isso que presenciamos aqui no Brasil. Constitucionalmente, a 

escola é laica, assim como a universidade pública, porém, há a disseminação 

indiscriminada de princípios religiosos em qualquer escola pública que se tenha notícias. 

Contudo, o fato de se ter o ensino religioso nas escolas, poderia ser minimizado caso 

houvesse uma abordagem geral de todos os segmentos religiosos existentes. E isso sem 

falar no fato de que, se é um estado laico, não deveríamos ter nas matrizes curriculares a 

disciplina específica de Ensino Religioso. Mas, o que temos é um ensino religioso baseado 

apenas nos conhecimentos religiosos cristãos – especificamente protestantismo e 

catolicismo – perpetuando o domínio da Ideologia cristã no ocidente. As outras religiões, 

como o budismo, hinduísmo, religiões africanas, entre outras, além de outros segmentos do 

próprio cristianismo, como o espiritismo, o candomblé, e outros, não entram no campo 

curricular do ensino religioso; pelo contrário, são totalmente desconsiderados, tidos como 

verdadeiras heresias contra os princípios cristãos. Nesse sentido, fica fácil entender que a 

postura do professor de biologia deve ser coerente com a prática pedagógica científica, 

assumindo um currículo pautado em conhecimentos científicos validados pela comunidade 

científica. Porém, precisamos ter em mente, a condição de “verdades provisórias” para 

esses conhecimentos científicos, mesmo assim são estes que, legalmente devem ser 

disseminados e apreendidos no ambiente escolar, para que contribuam e sejam usados no 

processo de construção e desenvolvimento das ciências.  
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No que se refere, ainda, às discussões e debates sobre a Postura docente, expostas 

no segundo momento da palestra, apresentamos nos trechos seguintes o embate sobre a 

pertinência e o potencial do conhecimento/conteúdo especifico da Evolução biológica 

como proposta pedagógica integralizadora na formação inicial do professor de Biologia. 

Além da Postura docente, essa discussão leva em consideração a importância das 

discussões epistemológicas durante a formação científica inicial, uma vez que estas são 

proporcionadas por um currículo oculto, provido pelo professor formador. 

 

Trecho 5 

 

1-Professor formador 02
34

: [...] Primeiro eu quero parabenizar a fala, que 

trouxe a discussão epistemológica sobre Evolução. [...] Acho esse tema muito 

pertinente, porque poucos são os momentos para se discutir Evolução 

propriamente dita na formação inicial. Eu estou fazendo parte de uma ideia 

agora, que é sobre o docente estruturante, e lá falo que a Evolução não deveria 

ser uma disciplina; mas deveria entrar como uma proposta pedagógica de 

formação. Porque, o que observo, sou professor de Estágio, e quando os alunos 

chegam ao Estágio é muito difícil reunir todos esses conteúdos à luz da 

Evolução. Por quê? Porque, um obstáculo que, acredito ser epistemológico, é o 

próprio modelo de formação; que é um modelo falido, fracassado, pautado em 

disciplinas que não conversam uma com a outra. 

 

2-Palestrante: [...] Concordo. 

 

3-Professor formador 02: [...] Então, se “nada faz sentido senão à luz da 

Evolução”, acho que como proposta pedagógica de formação do professor de 

Biologia, a Evolução tinha que estar presente em todas as disciplinas da grade 

curricular. E ela não está. Entende? Então, fica assim, uma discussão muito 

localizada, nos muros disciplinares de uma única disciplina, e em um tempo 

muito curto, são apenas 64 horas de um total de quê, 3.612 horas de curso? 

 

4- Palestrante: [...] Sim, 3.612 horas de curso. 

 

5- Professor formador 02: [...] Então, acho que essa foi a primeira coisa. Agora, 

professor – Palestrante – uma coisa que me inquietou muito na sua fala, tenho 

muito medo de que, enquanto professores de Ciências adotemos uma postura 

muito dogmática sobre nossa atuação em sala de aula. Porque, nós mesmos, nós 

professores, não temos como dicotomizar a nossa postura, até mesmo porque 

somos seres históricos; eu posso ser o agora, o que eu fui ontem e ser o diferente, 

tudo ao mesmo tempo. 

 

6-Palestrante: [...] Ok!  

 

7-Professor formador 02: [...] É por isso que acho que os alunos também são 

seres uniduais, e que têm posicionamentos que são antagônicos, mas que se 

complementam em um sujeito só. Então, fico um pouco preocupado talvez de 

adotar posturas e sermos dogmáticos... Porque acho que isso talvez traga uma 

visão deturpada da Ciência; por exemplo, entendo que a Ciência seja uma 

possibilidade, uma entre “n” outras de se compreender a realidade... 
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 Alguns professores também compareceram à palestra, o professor formador 02 participou das discussões 

expondo seus pensamentos e trazendo contribuições para o debate. 
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8-Palestrante: [...] Concordo em número, gênero e grau quando se diz realidade; 

realidade no sentido amplo. Agora, em determinadas situações com assuntos 

pontuais, nós temos que dar crédito à Ciência. E aí quando falo situações 

pontuais, estou dizendo a Evolução; e repeti isso várias vezes, e queria ser 

entendido nessa situação, pelo fato de que, como já compreendo que a maioria 

dos sujeitos que compartilho essa discussão, já vêm imbricados de uma crença 

religiosa; acabo fazendo essa afirmação mais incisiva, não uma conotação em si 

dogmática. O intuito é dizer que, a origem e diversidade da vida, ou seja, a 

melhor forma de se explicar em sala de aula, a melhor forma, na minha 

concepção como professor de Biologia (palestrante se referindo a si próprio), a 

única forma de explicar isso é por meio do conhecimento científico da Evolução 

biológica. Outras situações de explicações, podem até contribuir, mas também 

podem ser perigosas na aprendizagem do conhecimento/conteúdo específico da 

Evolução, prejudicando assim a formação científica. 

 

9-Professor formador 02: [...] Mas, então, acredito que até o nosso 

compromisso é com o conhecimento científico; no entanto, até que ponto esse 

conhecimento científico nos apresenta a verdade? Por isso que, nas disciplinas de 

Ensino de Biologia e Ensino de Ciências, agora, a perspectiva de trabalho é 

discutir os estatutos do conhecimento biológico, bem como nos Estágios. Para 

discutirmos além do estatuto conceitual, o epistemológico, o histórico, o social e 

o filosófico. Acredito que, você como professor, concorde que deve haver espaço 

para debate; mas, para haver um espaço para debate não tem que considerar 

outras coisas para debater? 

 

10- Palestrante: [...] Novamente, reforço que devemos destacar a inserção do 

professor e de discussões da História, da Filosofia, da Sociologia para que essa 

temática seja trabalhada num campo específico. 

 

11- Professor formador 02: [...] O professor de Biologia não pode debater? 

 

12- Palestrante: [...] Poder ele pode, e em algum momento essa discussão vai 

surgir, mas demandar tempo e valorar o criacionismo... 

 

13- Professor formador: [...] Mas não é valorar o criacionismo. 

 

14- Palestrante: Se eu estou trazendo, esse conteúdo e, pode ser um conteúdo 

mesmo, não currículo, para a sala de aula, eu já estou valorando ele. Já estou 

dando crédito a ele. Vamos começar por aí, não estou querendo ser dogmático; 

mas acredito que discutir sobre criacionismo na sala de aula de Biologia, não 

contribua em nada!   

 

15- Professor formador: [...] Mas, como que podemos desconstruir as ideias do 

criacionismo sem debatê-las? 

 

16- Palestrante: [...] Utilizando outros espaços; aulas de História, aulas de 

Filosofia... 

 

17- Professor formador 02: [...] A Filosofia da Ciência não contém argumentos 

para discutir isso? 

 

18- Palestrante: [...] Tem, na Filosofia; aí entram os trabalhos interdisciplinares. 

Acho que esse é um momento interdisciplinar para se propor uma mesa redonda, 

por exemplo, criar espaços; outro exemplo é esta própria palestra, proposta pelo 

professor formador; no entanto, ali na sala de aula, não acredito que a abordagem 

do criacionismo possa trazer enriquecimento, qualidade e superação de 

obstáculos epistemológicos para a formação científica. 
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Nos trechos apresentados anteriormente, as discussões são pautadas na abordagem 

ou não dos preceitos religiosos do criacionismo em sala de aula. As falas permeiam desde 

implicações curriculares da disciplina de Biologia evolutiva, passando pela ausência de 

discussões epistemológicas na formação inicial do professor de Biologia até a abordagem 

ou não do criacionismo na sala de aula. Para o professor formador 02, a Evolução como 

disciplina/conhecimento deveria ser vinculada a todas as disciplinas curriculares dos cursos 

de formação de professores de Biologia. No entanto, a matriz curricular atual do curso em 

questão conta apenas com, 64 horas especificadas para a Biologia evolutiva. A posição e 

preocupação do professor formador é extremamente pertinente, pois, num curso de 3.612 

horas ter apenas 64 horas para uma disciplina que é fundamental no conhecimento 

científico da Biologia, abre-se precedentes para uma formação fragmentada; 

consequentemente havendo a fragmentação do conhecimento científico biológico em geral. 

Nesse sentido, compreendemos que, mesmo havendo divisões na própria Biologia, como o 

campo da Biologia funcional e da Biologia histórica, a Evolução permeia todas as 

atribuições biológicas. Tal afirmação pode parecer categórica, no entanto, apenas ressalta a 

autonomia da Biologia moderna. Isso significa que o pensamento evolutivo construído 

historicamente sempre esteve e está relacionado com todo e qualquer evento biológico, 

aceito ou não pela sociedade científica de determinada época. 

No período de duzentos anos de 1730 a 1930, testemunhou mudanças radicais no 

quadro conceitual da biologia; e outro período de 1828 a 1866 foi de inovações, nesse 

último período, estabeleceram-se os dois campos da biologia moderna, a biologia funcional 

e a biologia histórica, também chamada de evolucionista. No entanto, a biologia foi 

ignorada por filósofos da ciência, como Carnap, Hempel, Nagel e Popper até Kuhn. Até 

mesmo os biólogos, mesmo quando já rejeitavam o vitalismo e a teleologia, estavam 

insatisfeitos com uma filosofia da biologia mecanicista (cartesiana). Dessa forma, tornou-

se claro que, para desenvolver uma ciência autônoma da biologia, era preciso duas ações. 

Primeira, era preciso empreender uma análise crítica do quadro conceitual das ciências 

físicas. Isso revelaria então que alguns dos princípios básicos das ciências físicas 

simplesmente não são aplicáveis à biologia; era preciso eliminar e substituir por princípios 

pertinentes para a biologia. Segunda, era necessário investigar se a biologia estava baseada 

em certos princípios adicionais que fossem inaplicáveis à matéria inanimada. Isso requeria 

uma reestruturação do mundo conceitual da ciência muito mais fundamental do que 

alguém pudesse imaginar naquela época. Contudo, tornou-se evidente que a publicação de 
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A origem das espécies de Darwin, em 1859, foi de fato o princípio intelectual que ao final 

resultaria no estabelecimento da biologia como ciência autônoma (MAYR, 2005). 

Levando em consideração o fato de que a biologia atual é uma ciência autônoma, 

entendemos que é necessário um diálogo entre a Evolução, como conteúdo especifico, e as 

outras disciplinas num curso de formação de professores de Biologia. Outra questão 

importante dentro dessa discussão é a criação e organização de disciplinas curriculares 

relacionadas diretamente à epistemologia, ou seja, à filosofia da ciência e também à 

filosofia da biologia. Tais propostas curriculares proporcionariam ao professor em 

formação suporte para discussões epistemológicas, além de promover a reflexão crítica 

sobre o conhecimento cientifico estudado. No que se refere a esses apontamentos, 

corroboramos com o posicionamento tanto do palestrante quanto do professor formador 

02; porém, quando a discussão entra no mérito de se abordar ou não o criacionismo na sala 

de aula de biologia, entendemos que é preciso cautela, pois para lançar mão de um assunto, 

tema ou objeto de discussão em sala de aula é preciso demandar tempo hábil para se 

estabelecer os meios no processo de ensino e aprendizagem. 

Em nossa análise destacamos que, se o conhecimento religioso, destacado por 

alguns de seus elementos, se constitui como um obstáculo epistemológico na aprendizagem 

da evolução biológica, durante a formação inicial do professor de biologia, não podemos 

considerar ou abordar o criacionismo como tema específico de uma aula de biologia. Esse 

posicionamento tem duas razões primordiais. Primeira, a laicidade da universidade pública 

federal, constitucionalmente amparada; segunda, o fato de que o criacionismo não é 

científico, não comporta critérios de cientificidade. Um aspecto central dessa cientificidade 

é a discutibilidade, que não faz parte dos preceitos dogmáticos atribuídos aos segmentos 

religiosos. Nesse sentido, entendemos que a religião se trata de uma ideologia fomentada 

por uma crença pessoal, o que a torna um estatuto da fé humana. Ideologia esta, que não 

permite refutações em suas premissas, atestando assim, sua primazia dogmática; 

diferentemente, de uma ideologia científica pautada em fatos validados por uma 

comunidade científica. A esse respeito, Carvalho (2013), aponta que: 

[...] Em suas variadas vertentes, a ideologia é um dos fatores que mais interferem 

na realidade social e, consequentemente, no conhecimento científico. Com 

diversas roupagens, algumas ideologias, a fim de justificar poderes, se 

constituem burlando contestações e críticas; e utilizando-se do medo, do bom-

senso, do senso comum e, na mais inteligente de todas as versões (ideologia 

religiosa), veste-se de instrumentos e critérios científicos para obscurecer a 

realidade propriamente dita (p. 23).  
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Assim, compreendemos que não é aceitável a abordagem específica do 

criacionismo na sala de aula de biologia, devido a todos esses fatores até aqui 

apresentados, além da não cientificidade dessa abordagem. No entanto, fora de sala de 

aula, o debate evolucionismo/criacionismo se torna alvo de discussões acaloradas e ganha 

contornos mais genéricos, com grande repercussão política e cultural. Entendemos também 

que muitas vezes essas discussões chegam à sala de aula de biologia, pois o fato de abordar 

o conteúdo específico da Evolução biológica desvenda as questões criacionistas. No 

entanto, a postura do professor é de suma importância para que o criacionismo assuma o 

status de comentários e discussões esporádicas, ou seja, que este não se torne o centro das 

discussões na sala de aula de biologia. Isto devido a busca incessante de muitos 

criacionistas de imporem seus fundamentos como ideias centrais, nas escolas e na 

sociedade em geral. Muitas vertentes lutam pela proibição do ensino de Evolução nas 

escolas, e segregam grupos sociais dentro das comunidades. Elaboram obras literárias ou 

outras, onde exploram a ingenuidade e fé das pessoas, com promessas infundadas e 

baseadas em falsas experiências.  As táticas usadas por autores criacionistas em suas obras 

são variadas, no entanto, muitas delas, sem dúvida, fraudulentas. Muitos desses autores se 

apropriam de fragmentos de declarações feitas por evolucionistas, geneticistas, entre 

outros, estudiosos que defendem o evolucionismo, e deturpam a ideia central dos 

fragmentos a favor do criacionismo (SOUZA, 2009). 

 

4.3.4- Aula 03 – Seleção Natural e Variação: Discussões sobre o tema. Quarta-feira, 

17 de abril de 2013 – Centro de Aulas A - UFG. 

 

O objetivo desta aula, segundo o professor formador, foi de levar os conhecimentos 

acerca dos conceitos da Seleção Natural e da Variação biológica, além de proporcionar um 

debate sobre as discussões promovidas na palestra sobre Criacionismo e Evolucionismo: 

polêmicas na formação docente. Na fala do professor em vários momentos durante a 

análise dos dados, ele se mostrou preocupado com a forma que o conhecimento científico, 

geralmente, chega aos alunos. Isso porque, para ele, o conhecimento acerca da Seleção 

Natural, por exemplo, e de todos os outros fatores evolutivos da Teoria da evolução, não 

são apreendidos como poderiam e deveriam pelo professor em formação. Nesse sentido, 

entendemos que mesmo que haja muito de subjetivo na formação docente, ou seja, no 

sentido de que a participação do sujeito, em sua própria formação seja essencial; o 

conhecimento científico é peça fundamental na formação docente. Entretanto, 
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compreendemos também que o professor em formação, muitas vezes já possui uma prática 

docente; e que seus conhecimentos advindos dessa prática são bem diversificados e que 

não devem ser desprezados. Mesmo aquele professor em formação que nunca foi docente, 

traz conhecimentos construídos durante sua trajetória de vida, além de possuírem vivências 

como alunos, as quais podem ser revistas, reelaboradas e, principalmente, questionadas. 

A esse respeito Zeichner (1995) afirma que:  

 

[...] O processo de aprender e ensinar começa muito antes dos alunos 

frequentarem os cursos de formação de professores; por isso, temos de ter em 

conta as ideias e as regras que os alunos aliam à experiência e devemos ajudá-los 

a exteriorizá-las e a elaborá-las segundo concepções mais apropriadas (p. 130). 

 

Assim, podemos destacar alguns tipos de conhecimento, que o professor em 

formação necessita para sua práxis docente. Shulmam (1986) aponta três tipos de 

conhecimento, sendo o primeiro o conhecimento do conteúdo específico, o qual é próprio 

da área do conhecimento do professor, por exemplo, a biologia. Dessa forma, o professor 

precisa transformar o conhecimento próprio da biologia em conhecimento compreensível 

para o aluno, respeitando o nível de escolaridade em que esse aluno se encontra. O 

segundo tipo de conhecimento do professor é o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Para ele, este é o conhecimento que possibilita ao professor a percepção do nível de 

dificuldade de determinado tópico ou tema, além de, quais as experiências anteriores que 

os alunos possuem, seus conhecimentos prévios e as relações possíveis a serem 

estabelecidas pelo professor. Esse conhecimento também permite ao professor trabalhar as 

múltiplas formas (por exemplo, demonstrações, analogias, etc.) para transformar um 

determinado conteúdo específico em aprendizagem. Contudo, na mediação do professor 

entre o conhecimento previamente construído e aquele que aprende durante o processo de 

formação inicial está o conhecimento pedagógico, intrínseco ao conhecimento específico. 

O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento curricular, que diz respeito ao conjunto 

de conteúdos a ser ensinado nos diferentes níveis e séries de escolaridade, além dos 

respectivos materiais didáticos utilizados no processo de aprendizagem. Por exemplo, as 

diferentes formas de trabalhar um determinado assunto, a preocupação do professor com a 

compreensão do que está ensinando e as alternativas encontradas enquanto reflete sobre 

sua prática docente (SHULMAM, 1986). 

Nesse contexto, e de acordo com as reflexões das análises, acreditamos que nosso 

professor formador apresente características que abarcam esses três tipos de 

conhecimentos, uma vez que se mostrou preocupado com a formação inicial dos 
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professores em formação; além de, apresentar domínio do conteúdo específico de sua área, 

as Ciências Biológicas e, a apresentação de alternativas de recursos didáticos, como por 

exemplo, a disponibilização de uma palestra com tema pertinente às discussões do 

conteúdo específico, para a promoção de debates e reflexões epistemológicas, as quais 

contribuem sobremaneira para a formação inicial. Assim, entendemos que os professores 

formadores, devem ter clareza suficiente de que os professores que estão em formação, 

além da competência em relação ao conteúdo com o qual trabalharão, precisam saber como 

transformar o conteúdo científico aprendido em um conteúdo escolar de modo a ser 

aprendido pelo seu aluno (GONÇALVES & GONÇALVES, 2000). 

Na primeira parte da aula, o professor formador promoveu as explicações do 

conteúdo, e as discussões sobre o tema da aula, destacamos alguns trechos pertinentes à 

reflexão sobre a importância do conteúdo especifico e cientifico na formação inicial, no 

que se refere à formação do professor de biologia. Nesse primeiro momento da aula, o 

professor ressalta algumas informações sobre o conteúdo em geral, sobre as atividades a 

serem cumpridas nesta e em outras aulas, mantendo um discurso procedimental e de gestão 

de classe. Logo após a introdução da aula, o professor formador inicia seu discurso de 

conteúdo (MORTIMER & Scott, 2003). Nos trechos a seguir temos as explicações do 

conteúdo específico da Teoria da evolução, no entanto, para essa aula o professor formador 

se ateve aos conceitos da Variação biológica e Seleção natural, que são essenciais para o 

entendimento dos processos evolutivos como um todo. 

 

Trecho 6 

1-Professor formador: [...] A ideia de hoje é mostrar para vocês em termos de 

variação, que existem dois tipos de variação na natureza, dois tipos de variação 

biológica. Vou tentar desmembrar essa variação em: variação de caráter 

contínuo, que a gente chama, variação de caráter quantitativo e caráter 

qualitativo, isso para caracteres fenotípicos e para caracteres moleculares, ok? 

Então a ideia é mostrar essa diferença, o que é o caráter quantitativo e o que é o 

caráter qualitativo, de maneira que o caráter qualitativo e o quantitativo podem 

variar tanto para caracteres fenotípicos morfológicos quanto para caracteres 

moleculares...  

[...] Então a gente tem dois tipos de caracteres... (escrevendo na lousa) os 

caracteres de variação contínua... (lousa) são os caracteres que variam 

quantitativamente, são quantitativos. Os caracteres da variação discreta são os 

caracteres ditos qualitativos, os caracteres que variam qualitativamente... não de 

uma maneira contínua... caracteres de variação contínua são os caracteres que 

Darwin estudou, são os caracteres adaptativos. Grande maioria dos caracteres 

adaptativos são caracteres de variação contínua, são caracteres quantitativos. O 

caráter quantitativo ele se distribui de acordo com a distribuição normal, e a 

distribuição normal é uma distribuição onde a gente consegue definir com base 

em dois parâmetros, onde um dos parâmetros é a média e o outro parâmetro é a 

variância, ou seja, todos os caracteres de variação contínua, todos os caracteres 

adaptativos de Darwin são caracteres que se distribuem de acordo com a 
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distribuição normal. Peso, altura, grande maioria dos caracteres são caracteres de 

herança complexa, ou seja, a altura dos indivíduos de uma sala de aula, ela pode 

variar de 1,50m até 2,00m, mas a gente sabe que a grande maioria dos indivíduos 

vão estar na média, a grande maioria vão ter ai uma altura de 1,75m, mais ou 

menos, ok?! Então o caractere quantitativo ele pode variar, onde as suas medidas 

podem assumir números com casas decimais diferentes dos caracteres 

qualitativos. Os caracteres qualitativos são caracteres que não variam 

continuamente, variam em classes, a cor da flor da ervilha, ou ela é branca ou ela 

é roxa, ou da cor da semente ou ela é verde ou amarela. A cor dos olhos, ou é 

preta ou é azul ou é verde, sim?! Isso são caracteres qualitativos, variam em 

classes, não variam de uma maneira contínua. 

[...] Pessoal entenderam isso ai? O que é um caractere quantitativo e um 

caractere qualitativo? A gente precisa entender o que é um caractere quantitativo 

e um caractere qualitativo, porque quando Darwin publicou todas suas teorias, 

seus estudos, ele estava trabalhando somente com caracteres de variação 

quantitativa. O problema é que o Mendel, o problema não, a sorte do Mendel foi 

trabalhar com caractere de variação qualitativa e quando os dois trabalhos foram 

olhados pela comunidade acadêmica, percebeu-se que tinha um grupo de pessoas 

que acreditavam nos caracteres evolutivos e os caracteres adaptativos eram de 

variação quantitativa; tinha uma galera que acreditava que os caracteres de 

importância adaptativa eram caracteres qualitativos, simplesmente, porque 

Mendel não conseguia explicar a herança. Mendel não, o Darwin. Darwin tentou 

explicar a herança mais não conseguiu, e Mendel tinha uma explicação do 

trabalho muito clara para a herança, então a comunidade acadêmica da época se 

dividia em dois grupos. Eu já mostrei isso para vocês, na época a “galera” que 

acreditava no saltacionismo, ou seja, que a evolução se dava em saltos, 

mudanças através de caracteres qualitativos; ou seja, a cor da flor é branca e ela 

vai passar a ser roxa a partir de uma macromutação, costuma-se dar saltos. A 

galera que entendia a herança de caracteres qualitativos que Mendel trabalhou é 

que acreditam nisso. De maneira que, Darwin trabalhou com caracteres 

quantitativos, e era o pessoal que acreditava em uma teoria chamada de 

transformismo ou de gradualismo; mas o transformismo ou gradualismo do 

Darwin era com os caracteres de herança complexa, eram caracteres 

quantitativos e eles eram alterados de maneira muito pequena, a alteração era 

muito pequena de uma geração pra outra e, à medida que, olhasse os indivíduos 

no tempo geológico de gerações muito grandes se conseguia identificar uma 

variação até que significativa em termos de diferença dos indivíduos, certo?! Ah 

para gente trabalhar com variação, a palavra variação determina que a gente 

entenda que existe diferença entre indivíduos de uma população, mas a palavra 

que caracteriza variação sem dúvida nenhuma é a palavra polimorfismo. 

[...] A seleção natural só atua quando existe polimorfismo nas populações, ou 

seja, só atua quando existe variação. Claro, essa variação pode ser tanto 

morfológica, fenotípica, anatômica ou então uma variação bioquímica; ou 

citológica, quando eu trabalho com diferença no número de cromossomos ou 

uma variação molecular a nível de polimorfismo; de maneira que o polimorfismo 

ele vai ser caracterizado como uma variação, como um caráter que permite que 

eu diferencie indivíduos dentro da mesma população. Então pra qualquer 

caractere que eu olhe e eu consiga discriminar indivíduos dentro de uma mesma 

população, aquele caractere é dito como caractere polimórfico. Polimorfismo são 

diferenças que existem em indivíduos da mesma população. Seja essa diferença 

fenotípica, morfológica, seja essa diferença a nível molecular, ou a nível de 

DNA. 

 

Com as explicações do professor formador sobre a Variação biológica é possível 

chegar ao entendimento das teorias darwinianas, dentro da Teoria da evolução como um 

todo. De acordo com Mayr (2005), que dividiu em cinco as teorias de Darwin, a 

Descendência comum, a Multiplicação das espécies, o Transformismo ou Gradualismo e a 
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Seleção natural podem ser explicados pela Variação biológica. Assim, Mayr (2005, p.115) 

diz que: “desmembrei o paradigma evolucionista de Darwin em cinco teorias; obviamente 

outros poderiam preferir uma divisão diferente. No entanto, o próprio Darwin tinha em 

mente cinco teorias, mas que este chamava de minha teoria. São elas: evolução 

propriamente dita, descendência comum, gradualismo, multiplicação de espécies e seleção 

natural”.  

O Gradualismo ou Transformismo é a terceira teoria de Darwin, segundo Mayr 

(2005), e consiste em que a transformação evolutiva sempre procede gradualmente e nunca 

em saltos. Na época de Darwin havia grupos de cientistas que acreditavam numa teoria 

chamada de Saltacionismo, que era contrária a sua teoria, o Gradualismo. Mesmo que 

nessa época, grande parte da comunidade científica, não apenas em Londres, mas no 

mundo fosse considerada como Essencialista. Para os adeptos do Saltacionismo, a 

ocorrência de novas espécies, documentadas no registro fóssil, só poderia ter lugar por 

novas criações – isto é, por saltos. No entanto, como as novas espécies eram perfeitamente 

adaptadas e não havia evidência de produção frequente de espécies mal adaptadas, Darwin 

viu apenas duas opções: ou a nova espécie perfeita havia sido especialmente criada por um 

criador todo-poderoso e onisciente, ou então – se esse processo sobrenatural fosse 

inaceitável – havia evoluído gradualmente de espécies preexistentes por um processo lento, 

em que mantinha sua adaptação a cada estágio. Foi essa segunda opção que Darwin 

adotou. Os naturalistas foram os principais defensores da evolução gradual, que eles 

encontravam por toda parte na forma de variação biológica e geográfica. Anos mais tarde, 

geneticistas chegaram às mesmas conclusões pela descoberta de mutações mais e mais 

sutis, de poligenia
35

 e de pleiotropia
36

. O resultado é que o Gradualismo conseguiu celebrar 

uma vitória completa durante a síntese evolucionista, apesar da contínua oposição de 

alguns cientistas (MAYR, 2005).  

Analisando do ponto de vista, da pertinência do conhecimento científico na 

formação inicial, podemos dizer que as explicações do professor que suscitaram discussões 

posteriores no grupo de professores em formação, foram suficientes para que estes 

conseguissem relacionar o conteúdo explicado pelo professor com suas concepções e 

conhecimentos anteriores sobre o mesmo tema. Isso foi possível observar pelas falas de 

alguns professores em formação posteriores a esse trecho apresentado. Contudo, 

observamos também que algumas questões referentes ao conteúdo especifico, à genética da 

                                                           
35

 Vários genes atuantes sobre uma mesma característica. 
36

 Propriedade de um gene determinar mais de um traço no fenótipo. 
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Evolução não eram compreendidas pelos alunos naquele momento particular, devido à 

carência de conceitos genéticos necessários para a compreensão da Teoria da Evolução. 

Uma vez que já haviam cursado a disciplina de Genética, estes conceitos específicos já 

deviam fazer parte do entendimento desses professores em formação. De fato, devemos 

levar em consideração outro fator agravante nessa carência conceitual de conteúdos 

referentes à Genética, que seria a ausência de disciplinas específicas, como o caso da 

Genética de Populações na matriz curricular do curso de formação de professores, a 

Licenciatura em Biologia. Essa disciplina faz parte apenas do curso de Bacharelado em 

Biologia, mesmo sendo de caráter optativo, mas o estudante bacharel tem a oportunidade 

de fazê-la. Essa disciplina ajudaria sobremaneira, em questões conceituais também da 

Biologia Evolutiva. 

No trecho a seguir o professor formador continua as explicações na tentativa de 

fazer com que os professores em formação, compreendam os mecanismos para que a 

Seleção natural opere na natureza. 

 

Trecho 7 

1-Professor formador: [...] O que a gente precisa entender é o seguinte: apenas 

a variação que existe entre os caracteres é suficiente para que a seleção natural 

opere, ou seja, a variação que existe entre os caracteres é suficiente? A gente 

sabe que não! Ou seja, para que a variação seja uma variação evolutivamente 

com significado evolutivo, essa variação que existe entre os indivíduos, ela tem 

que conferir valores adaptativos diferentes entre os indivíduos, ou seja, de 

maneira que, vamos supor que os carecas vão se favorecer daqui cinquenta anos, 

por não ter cabelo. O valor adaptativo de um caractere desse vai ser maior do que 

o caractere de quem tem cabelo, por exemplo, e, a diferença desse valor 

adaptativo vai permitir que os indivíduos que tenham o valor adaptativo maior 

deixem mais descentes. Então, claramente, essa variação, esse polimorfismo que 

existe entre as populações só vai ter sentido evolutivo se ele conferir valores 

adaptativos diferentes; se caracteres diferentes estão sujeitos a pressões de 

seleção diferentes! De maneira análoga que, não adianta existir uma variação se 

ela não interfere na diferença do biótipo do individuo. As variações que tem 

sentido evolutivo, elas têm que alterar a probabilidade do individuo de deixar 

descentes! De maneira que, essa alteração da probabilidade do individuo de 

deixar descendentes, partindo de que todos os indivíduos tem a mesma 

probabilidade de deixar descendentes, é o que prega o equilíbrio de Hardy-

Weinberg, a gente tem uma variação que altera essa aptidão do individuo, essa 

variação tem um sentido evolutivo; porque se for uma variação que confere 

valores adaptativos baixos, consequentemente, aqueles indivíduos vão deixar 

menos descentes na próxima geração, a seleção natural vai atuar eliminando 

aqueles indivíduos com caracteres, de valores adaptativos baixos.  

[...] Bom, essa variação, como é que surge essa variação? Existe uma única força 

evolutiva? Quais são os fatores evolutivos que temos, que atuam nas nossas 

populações naturais? Quais são? 

[...] Existem as populações naturais, e a gente sabe que os fatores evolutivos que 

atuam nessas populações alterando as frequências dos alelos de uma geração pra 

outra, quais são esses fatores evolutivos? O que causa mudança na frequência 

dos alelos, ou mudança nos indivíduos de uma geração pra outra? 
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2-Professor em formação 02: [...] Mutação?! 

 

3-Professore formador: [...] Mutação. O que mais? 

 

4-Professor em formação 03: [...] Seleção natural! 

 

5-Professor formador: [...] Seleção natural. Que mais? 

 

6-Professor em formação 02: [...] Recombinação e Deriva. 

 

7-Professor formador: [...] Isso! Recombinação, Deriva genética, falta um! 

Qual? 

 

8-Professor em formação 04: [...] Especiação?! 

 

9-Professor formador: [...] Não. 

 

10-Professor em formação 02: [...] É migração? 

 

11- Professor formador: [...] Migração. Mas existe uma diferença entre a 

migração genética e a migração ecológica. 

 

12- Professor em formação 05: [...] Dispersão? 

 

13-Professor formador: [...] Não! Tudo bem! Migração vale, mas a palavra 

correta é, dentro da genética, fluxo gênico. Entendeu? Dentro da ecologia 

migração possui outro sentido. Então a gente tem cinco fatores evolutivos que 

atuam nas populações, moldando-as evolutivamente: Fluxo gênico, seleção 

natural (cultura evolutiva que o Darwin estudou), a recombinação, que é o tal do 

crossing over (que tem a capacidade de alterar as frequências alélicas ao longo 

das gerações), as mutações (criação de um novo alelo) e um processo chamado 

deriva genética aleatória (vamos ter uma aula só sobre deriva, mas é um processo 

de erro de amostragem onde nem todos os gametas de uma geração contribuem 

com a geração seguinte. Esse erro de amostragem faz com que as frequências 

dos alelos flutuem ao longo das gerações, eu vou mostrar isso para vocês). O que 

eu quero é que vocês tenham em mente, com relação a esses fatores evolutivos, 

que o único fator evolutivo capaz de criar variabilidade, criar variação, nesse 

caso, genética, dentro de uma população é a mutação. O único, o único fator 

evolutivo capaz de criar variabilidade, criar variação genética dentro de uma 

população são as mutações. Os outros fatores evolutivos têm a capacidade ou de 

recombinar essa variação ou de estruturá-la no espaço geográfico. Nesse caso, a 

mutação cria e a recombinação amplia, a regrinha é mais ou menos essa.  

[...] Imaginem então: que exista uma população, mas que não há nenhum 

migrante, nenhum subsujeito, não existe mutação, nem recombinação, não existe 

deriva genética; o único fator evolutivo atuante é a seleção natural. Então essa 

seleção vai atuar nessa população vai chegar um tempo em que ela não vai ter 

mais para onde mudar suas frequências alélicas, desde que, alguma outra 

mutação seja criada, ou algum outro fator evolutivo seja incorporado no modelo 

para estudar evolução. Sem sombra de dúvidas a relação que existe entre 

variação e adaptação, a gente tem que dar crédito ao Charles Darwin, porque isso 

foi símbolo do Darwinismo; como Darwin, a gente consegue mostrar que essa 

variação influencia de maneira muito clara em caracteres adaptativos, então a 

única teoria capaz de explicar a adaptação dos organismos em seus ambientes é a 

Teoria Evolutiva, por Seleção Natural. 

 

A teoria da Seleção natural de Darwin foi a sua teoria mais ousada e inovadora. 

Consistia no mecanismo da mudança evolutiva e, mais especificamente, como esse 

mecanismo podia dar conta da aparente harmonia e adaptação do mundo orgânico. A teoria 
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proporcionava uma explicação natural, em lugar da explicação sobrenatural da teleologia. 

A teoria de Darwin para esse mecanismo natural era única. Não havia nada de comparável 

na literatura filosófica desde os pré-socráticos até Descartes, Leibniz, Hume ou Kant. 

Substituía a teleologia na natureza por uma explicação essencialmente mecânica. Para 

Darwin, e desde então para todo evolucionista darwinista, a Seleção natural procede em 

duas etapas: a produção de variação e sua discriminação por seleção e eliminação (MAYR, 

2005). No capítulo quatro de A origem das espécies, Darwin une as observações sobre a 

variabilidade entre indivíduos e a competição pela existência. Nesse capitulo Darwin 

(2009) define o que é Seleção natural:  

[...] Como nascem muito mais indivíduos de cada espécie do que é possível 

sobreviver; e como, por consequência, a luta pela existência se renova a cada 

instante, segue-se que todo ser que varia, ainda que ligeiramente, de qualquer 

maneira proveitosa a si próprio, sob as complexas e às vezes variáveis condições 

da vida, terá maior chance de sobreviver, e portanto será naturalmente 

selecionado. Em virtude do principio tão poderoso da herança, qualquer 

variedade selecionada tenderá a propagar sua forma nova e modificada (p. 86). 

 

Assim, o processo de Seleção natural é a consequência natural da eliminação dos 

organismos com menores valores adaptativos e a decorrente sobrevivência dos organismos 

com maiores valores adaptativos. O termo Sobrevivência do mais apto
37

 não deve ser 

usual, mesmo que de certa forma represente o evolucionismo, pois este se relaciona com a 

aptidão dos organismos e não com a variação genética, que é o fator selecionado para 

garantir a sobrevivência dos organismos que a possuem. Nesse sentido, para que a Seleção 

natural opere é preciso existir variabilidade/variação/polimorfismo entre os indivíduos de 

uma população. É preciso que essa variação seja herdada, que seja transmitida de uma 

geração à outra, ou seja, seguindo as primeiras leis, principalmente a primeira lei de 

herança mendeliana. Precisamos também de um ambiente seletivo, o qual se dá por meio 

de um processo chamado de competição. Nesse processo de competição serão favorecidos 

indivíduos que possuam valor adaptativo maior, indivíduos que saibam explorar melhor os 

recursos naturais. E esse processo de sobrevivência diferencial e reprodutivo é o que 

chamamos de aptidão. Assim, podemos entender que indivíduos com valores adaptativos 

baixos têm dificuldades de se reproduzirem e deixarem descentes, tendendo a serem 

eliminados pelo processo de Seleção natural.  

                                                           
37

 O termo “sobrevivência do mais apto”, que também ilustra o pensamento darwiniano, não está presente nas 

primeiras edições de A origem das espécies. O termo foi cunhado pelo “pai do darwinismo social”, o filósofo 

Herbert Spencer, e depois adotado por Darwin. Muitos críticos argumentam que o termo é uma tautologia, 

visto que uma possível definição de adaptação é a capacidade de sobreviver (Souza, 2009, p.71). 
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Nos dois trechos anteriores (6 e 7), especialmente, no último, o professor formador 

elucida algumas questões importantes no ensino e aprendizagem da Evolução Biológica, 

como o caso da má interpretação da teoria da Seleção Natural. Buscando alguns exemplos 

da minha própria experiência como aluna, recordo que a ideia que tinha da Seleção Natural 

de Darwin, consistia na sobrevivência do mais apto e extinção do mais fraco. Professores 

da Educação Básica, passavam essa informação aos seus alunos, e me lembro bem em 

minhas aulas de Biologia do Ensino Médio, que essa era a ideia de Seleção Natural 

defendida por meus professores. Com certeza, ainda hoje deve haver inúmeras abordagens 

equivocadas como esta da Seleção Natural em sala de aula. Contudo, um aspecto 

importante destes dois trechos, consequentemente, da aula e explicações como um todo, é 

que o professor desmitifica e corrigi esse conceito mal interpretado na concepção dos 

professores em formação. Praticamente, 90% dos professores em formação manifestaram 

surpresa ao compreender o conceito trabalhado pelo professor formador: “Em populações 

que exista variação há a atuação da Seleção Natural. Algumas dessas variações permitem 

que os organismos portadores tenham maior probabilidade de sobreviverem e de se 

reproduzirem, ou seja, possuem maiores valores adaptativos. Assim, a Seleção Natural atua 

a nível de individuo eliminando indivíduos com valores adaptativos menores” (trecho 

retirado da aula analisada, explicação sobre o conceito de Seleção Natural). 

Na segunda parte da aula, o professor formador promoveu os debates e as 

discussões que foram geradas na palestra – Criacionismo e Evolucionismo: polêmicas na 

formação docente da segunda aula, ministrada pelo professor Rodolfo Carvalho, o 

palestrante – destacamos alguns trechos pertinentes à reflexão, e compreensão das 

concepções dos professores em formação acerca dos debates apresentados, tanto na 

palestra quanto nas aulas do professor formador. No trecho a seguir, o professor formador 

retoma algumas das discussões suscitadas na palestra, além de querer saber a opinião dos 

professores em formação, sobre os textos que leram acerca do tema, e do que acharam da 

palestra. 

 

Trecho 8 

1-Professor formador: [...] O objetivo da aula, nesse segundo momento, é 

discutir algumas questões sobre os textos que vocês leram e sobre a palestra. 

Onde, claramente, eu quero ouvir vocês! Falar menos do que eu venho falando, 

ouvir mais vocês, a opinião de cada um, com relação a um tema que... como a 

gente está em uma universidade pública, federal onde o estado é laico, então há o 

amparo legal, e a gente tem que promover esse tipo de discussão dentro da 

universidade, com base nesse laicismo do estado. Sem dúvida nenhuma, o 

interesse não é discutir fé de ninguém e nem ir para termos religiosos de cada um 
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de vocês. Mas, o objetivo principal da discussão é que vocês tenham lido, 

principalmente, o capítulo 1 do livro do Rodolfo, que é aquele capítulo, que eu 

acho que a gente pode começar por ele: Fronteiras Científicas, Biologia e 

Evolução Biológica. Eu me lembro de algumas pessoas aqui, que estavam na 

palestra do Rodolfo, lembro do pessoal levantar discussões lá... (Inaudível) 

Então, acho que devido à palestra do Rodolfo vocês já tenham um embasamento 

mais forte com relação a isso, não sei se vocês tinham essa ideia antes de entrar 

em uma disciplina de Biologia Evolutiva e antes de assistir à palestra do 

Rodolfo; mas a ideia é sem dúvida nenhuma, mostrar essa clara distinção que 

existe entre, o que a gente chama de método científico – que é fazer ciência – de 

uma abordagem religiosa, seja ela qual for, catolicismo, budismo, hinduismo, 

espiritismo, cristianismo, enfim. De maneira com que, no próprio livro do 

Rodolfo, e no texto do Stephen J. Gould, eles discutem essa dualidade que existe 

entre, fazer ciência, e elevar ao mesmo patamar de ciência, uma crença, uma 

história sobrenatural baseada em misticismos, conhecimentos não científicos e 

talvez não formais que se tem dentro de uma abordagem religiosa, do 

pensamento religioso! Eu acho que todo mundo aqui não tenha dúvidas, do que é 

fazer ciência, e do que é definir um conhecimento religioso; para fazermos 

ciência precisamos trabalhar com hipóteses; a gente tem que trabalhar com 

dados, com observação e, principalmente, em algum momento, não sei se é no 

livro do Rodolfo ou no texto do J. Gould, eu separei uma frase que diz: “somente 

pode ser científico o que for discutível”; então, eu acho que uma das grandes 

características da ciência, seja ela qual for, biológica, química, física, etc. e que 

faz de toda a ciência uma abordagem extremamente interessante, é a capacidade 

de discutir o método e a capacidade de discutir os resultados científicos. 

[...] Não dá para colocar as duas abordagens, a científica em termos de seleção 

natural e evolutiva, com a abordagem baseada na fé e na crença, no mesmo 

patamar; porque elas não estão no mesmo patamar. Claramente, a gente não está 

aqui para discutir ou, até podemos citar os benefícios da religião, os benefícios 

sociais, os benefícios humanitários que as religiões têm, mas não para discutir e 

tratar o conhecimento religioso como uma teoria.  

 

2-Professor em formação 02: [...] Eles colocam essa teoria como um dogma, 

como uma verdade absoluta, e não tem como debater sobre isso. 

 

3-Professor formador: [...] Quando se trata um dogma como uma verdade 

absoluta, precisamos, sem dúvida nenhuma, lançar mão de um artifício para se 

acreditar em dogmas, e esse artifício se chama fé. Se não temos essa fé para 

acreditar num dogma é melhor não irmos à igreja, por exemplo, mas acreditar 

então em outras coisas. 

 

4-Professor em formação 02: [...] Assim, você vai fechar sua cabeça para 

outros conhecimentos... (Inaudível) Você não vai poder discutir nada, porque só 

acredita numa verdade, num dogma. 

 

5- Professor formador: [...] Sem dúvida! Isso, querendo ou não, é como o 

próprio Rodolfo narrou lá na palestra; é algo, às vezes, difícil de lidar. A grande 

maioria de vocês, e até mesmo eu tenho um berço católico, um berço religioso, e 

aí chegamos em uma universidade dessa aqui, com um monte de fatos e teorias 

que nos confundem de maneira muito assustadora. O que precisamos na verdade 

é ter a capacidade de discernir as coisas; tudo bem, se faz bem continue 

frequentando e acreditando, mas saiba que aquilo lá é algo baseado em dogmas é 

algo totalmente sobrenatural, que não tem nenhum método, nenhum 

procedimento científico que o prove. 

[...] Outro ponto que eu acho que também merece discussão, e quem estava na 

palestra viu isso de maneira muito clara, é a seguinte questão: se a abordagem, se 

o conhecimento religioso deve ser abordado numa disciplina de Biologia dentro 

das escolas, as quais vocês e eu já trabalhamos, e que ainda vão trabalhar. Será 

que a gente deve como professores de Biologia, quando formos falar de 

Evolução biológica, da origem e diversidade das espécies, tratar o criacionismo?  



 

117 
 

 

6-Professor em formação 01: [...] Mas, será que isso não causaria medo e 

confusão, porque nem todos têm maturação de distinguir as duas coisas, ou de 

conseguir conciliar o criacionismo e a evolução? 

 

7-Professor formador: [...] É, sem sombra de duvidas! Essa confusão causa, 

claramente, até dentro do próprio ambiente universitário! 

 

8-Professor em formação 02: [...] Mas o professor, às vezes, ele pode falar da 

existência dessa Teoria (se referindo à “Teoria” do Criacionismo), mas que ela 

não tem embasamento nenhum científico, que ele vai mencionar – Oh existe essa 

coisa aqui e tal. 

 

9-Professor formador: [...] É, pois é, esse é o grande problema que eu... 

 

10-Professor em formação 02: [...] Mas, não vai ser como um estudo de base, 

não é a base. 

 

11-Professor formador: [...] É, está aí, entenderam? [...] Isso é uma coisa que 

me instiga porque querendo ou não, quando você vai caracterizar criacionismo, 

você já caracteriza como uma teoria criacionista e, primeiro ele não é uma teoria, 

entenderam? Se a gente for dar crédito como uma teoria, a gente tem que saber o 

que é uma teoria. Para se formular uma teoria você precisa de que? Você precisa 

de observação, de hipóteses, você levanta várias hipóteses, coleta dados, e será 

que esses dados corroboram com sua hipótese? Então, vira uma teoria. Outra 

coisa, por que a teoria evolutiva é chamada teoria? E outras teorias como a teoria 

da relatividade, a teoria da gravitação são chamadas de lei da gravitação, lei da 

relatividade? E a teoria evolutiva é uma teoria e não uma lei? Será que existe em 

termos de epistemologia científica detalhamento? Existe uma diferença entre lei 

e teoria? A teoria foi proposta, escrita e a lei é algo que foi escrita, mas já foi 

testada laboratorialmente, cientificamente? A teoria evolutiva já foi testada; tem 

mais de 150 anos que a galera testa ela. 

 

12-Professor em formação 03: [...] A questão é que a religião tem um peso 

muito grande, aí quando bate de frente com a religião, não tem jeito. 

 

13-Professor em formação 02: [...] Mas alguém tem que bater de frente. 

 

14-Professor em formação 01: [...] Se você for analisar a palavra teoria, ela 

quer dizer hipótese, suposição; o criacionismo é uma suposição, ele é uma 

hipótese de como o universo foi criado. 

 

15-Professor em formação 02: [...] Mas, teoria tem que ser discutível. O 

criacionismo, ele não abre espaço para ser discutido. 

 

No trecho 8, fica evidente a concepção de ciência de alguns professores em 

formação; mesmo o professor formador elucidando sobre o que caracteriza uma teoria 

científica, alguns defendem o criacionismo como uma suposta teoria. Na fala do professor 

em formação 01, isso fica totalmente explicito: “Se você for analisar a palavra teoria, ela 

quer dizer hipótese, suposição; o criacionismo é uma suposição, ele é uma hipótese de 

como o universo foi criado”. Se analisarmos tal fala sem considerarmos as implicações do 

criacionismo, poderíamos até concordar; no entanto, como sabemos que o criacionismo é 

pautado em dogmas e não em fatos, não podemos caracterizá-lo como científico.  
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Outro ponto chave de discussão é a questão da abordagem ou não do criacionismo 

dentro da sala de aula de biologia. Entendemos que tratar o criacionismo assim como a 

evolução, dentro da sala de aula, não é possível. Isso porque o currículo da biologia em si 

já é tão limitado, que nem mesmo há tempo suficiente para os conteúdos da evolução 

biológica. O que se poderia destacar, para que tenhamos discussões e embates com o 

objetivo de proporcionar o ensino e a aprendizagem para os aprendizes, seriam embates e 

reflexões alternativas, como foi o caso da própria palestra que o professor formador 

organizou para seus professores em formação. Na palestra houve discussões, embates e 

reflexões sobre os temas pertinentes à evolução e onde o professor em formação teve a 

oportunidade de colocar em prova suas concepções, nesse caso religiosas e debatê-las 

como a teoria da evolução que estavam apreendendo na sala de aula de biologia evolutiva. 

 

4.4- O Desconforto epistemológico 

 

A ideia emergente do Desconforto epistemológico, apresentada nos trechos 3 e 8, 

está relacionada, principalmente, com a insurgência de um verdadeiro desconforto em sala 

de aula (por parte de alguns professores em formação) no contraponto entre o 

conhecimento científico, específico da Teoria da Evolução, e suas crenças pessoais. O 

significado dessa ideia emergente se constitui na seguinte afirmação: Nas aulas analisadas 

foram identificadas situações em que a discussão promovida pelo professor formador, 

sobre o conteúdo específico da Teoria da evolução, gerou um desconforto em quase 90% 

dos professores em formação, ou seja, de um total de 32, aproximadamente 28,8% 

manifestaram-se desconfortáveis. Esse desconforto foi caracterizado como sendo um 

elemento epistemológico a ser discutido; uma vez que, os professores em formação se 

mostraram incomodados com as questões e conceitos expostos nas aulas. Entendemos que 

esse desconforto em discutir e expor opiniões e conhecimentos se deu, pelo fato de a 

Teoria da Evolução contrapor o sistema de crenças da maioria deles. Este sistema de 

crenças, por sua vez, basicamente se limita no cristianismo, uma vez que este tem como 

principal base ideológica, o criacionismo. 

Nos trechos 4 e 8 citados estão expostas as situações de discussões em sala de aula 

sobre a abordagem ou não da suposta “teoria” do criacionismo nas aulas de Biologia da 

Educação Básica. Estas discussões provocaram situações, quase que unânimes, de 

desconforto entre os professores em formação. O conteúdo específico da Teoria da 

evolução foi exposto pelo professor formador de forma dinâmica e com discussões 
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epistemológicas, assim os professores em formação deveriam expor suas concepções sobre 

tal conhecimento científico e ao mesmo tempo serem provocados por estas questões 

epistemológicas, pertinentes para a formação científica do professor de Biologia em sua 

prática. Durante as discussões pertinentes a esse tema, foi possível observar através de 

manifestações individuais ou coletivas, esse desconforto. Foi possível ouvir comentários, 

anedotas, e até mesmo ironizações sobre as discussões feitas, principalmente, durante a 

palestra. As falas foram anotadas em diário de campo, pois não foram transcritas por não 

serem audíveis no momento das transcrições. Alguns exemplos dessas falas: 

 

Trecho 9 

 

1-Professor em formação A: [...] Até parece que é assim... Impossível de 

acreditar nisso!  

 

2-Professor em formação B: [...] Concordo com você, não vou deixar de 

acreditar em deus para acreditar nisso! Prefiro nem entender... 

 

Essas duas falas foram direcionadas à discussão dos mecanismos da Evolução 

durante a palestra. O trecho a seguir apresenta falas direcionadas à discussão sobre a 

abordagem ou não do criacionismo na sala de aula de Biologia. 

 

Trecho 10 

 

1-Professor em formação C: [...] Na minha aula eu vou falar sim de deus... 

Seria um pecado eu não falar... Além disso, Darwin não ia se importar se eu não 

falasse da teoria dele, ele nem ia saber (risos).  

 

2-Professor em formação A: [...] Acho que falaria também na minha aula 

(referindo-se a deus). É difícil explicar uma coisa que nem a gente como 

professor entende. Os alunos vão ficar mais perdidos ainda. 

 

3-Professor em formação D: [...] Eu não sei por que perder tanto tempo assim 

estudando uma coisa que no fim é tudo mentira. Tenho até medo de estudar uma 

coisa assim, e ter que explicar isso então, ai que não dá mesmo. Prefiro estudar 

histologia. 

 

4-Professor em formação D: [...] Eu não sei... Acho que falaria que existem as 

duas coisas, mas claro que não negaria a deus. 

  
Diante disso, percebemos que alguns professores em formação assumem uma 

profissão sem ter conhecimento de suas implicações, e mais,  burlam o que a formação 

inicial lhes oferece. Quando dizem que “é impossível acreditar nisso”, se referindo a 

Evolução, fica clara, a ausência de qualquer conhecimento científico bem estabelecido. Os 
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conceitos científicos que possuem são suplantados pelo sistema de crenças que subjugam o 

conhecer científico, e tornam impossíveis a aceitação de ideias opostas. Em algumas dessas 

concepções está implícito o medo imposto pela crença no sobrenatural, que não permite a 

aceitação de outros preceitos. Esse medo torna, no caso especifico do professor em 

formação, mais resistente o posicionamento da abordagem do criacionismo, por exemplo, 

na sala de aula de Biologia. A proposta formativa para o professor de Biologia compete 

todas as áreas referentes a ela, como: a Anatomia, a Genética, a Fisiologia, a Evolução, a 

Ecologia, etc. todas essas frentes constituem um conhecimento unificado da Ciência 

Biológica, é uma conjuntura que não deve ser desmembrada durante a formação inicial. O 

profissional docente formado em Biologia deveria, teoricamente, dominar todas as frentes 

da proposta formativa original. No entanto, não é o que se observa.  

A ideia emergente do Desconforto epistemológico pode também, ser caracterizada 

como um componente do conhecimento religioso, e até atuar como obstáculo na 

aprendizagem do conteúdo específico da Evolução. No entanto, é possível analisar também 

esse Desconforto epistemológico do ponto de vista de uma probidade exagerada, isso 

significa que os professores em formação, tendem a se omitirem e serem tolerantes em 

relação às discussões expostas, nesse caso pelo professor formador. Assim, manifestam 

diversas opiniões que divergem do conflito exposto, para terem a sensação de estarem 

exercendo sua liberdade de expressão. Mas, o que ocorre é a fuga do conflito, do não 

julgamento, da não imposição e do não posicionamento sobre determinado conflito. Nesse, 

sentido, isso apenas garante uma falsa impressão de liberdade de expressão, e denota um 

obstáculo na aprendizagem do conhecimento científico posto em debate. 

 

4.5- A Postura docente 

 

A Postura docente, emergente nos trechos 1 e 4, significou a adoção, por parte do 

professor formador, de pontos chaves essenciais para discussões pertinentes para uma 

formação cientifica inicial; além de uma alternativa – palestra – para a promoção de 

discussões e reflexões sobre temas polêmicos envolvendo a Teoria da evolução, o 

conteúdo específico a ser trabalhado. Uma vez que, grande parte de outros professores 

formadores, se ateriam apenas ao conteúdo específico da Teoria da evolução, sem 

promover discussões epistemológicas, ou alternativas para que embates pudessem ser 

gerados e refletidos; e caso surgisse o contraponto entre a Teoria da evolução e as crenças 

dos professores em formação, poderiam, para evitar o desconforto epistemológico, não 
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discutirem as questões fundamentais da Teoria evolutiva. Tal fato se constituiria num 

verdadeiro obstáculo epistemológico, o que prejudicaria a formação científica desses 

professores em formação (BACHELARD, 1996). 

Nesse sentido, Lopes (2007) nos traz uma concepção muito pertinente nos dizeres 

de Bachelard, ao considerar que, por vezes, no processo de ensinar, existe o domínio da 

mente do aluno por parte dos professores. Isso significa dizer que o professor vigia o saber 

do aluno, e não se preocupa em tornar justa essa vigilância. Assim, o professor acaba 

impondo uma razão e educando seus alunos na desrazão, ou ainda obtém a revolta 

daqueles que se negam a essa imposição (LOPES, 2007). Para Bachelard (1996) os 

“professores de ciências imaginam que o espírito científico começa como uma aula, ou 

seja, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se 

pode fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto a ponto” (p. 23). Dessa forma, 

não levam em consideração que o aluno entra na aula de biologia, por exemplo, com 

conhecimentos empíricos já constituídos. Portanto, não se trata de adquirir uma cultura 

experimental, mas de uma mudança de cultura experimental, de romper os obstáculos já 

cristalizados pelo conhecimento geral (BACHELARD, 1996). 

Os trechos 1 e 3 mostram que a postura tomada pelo professor formador, da não 

discussão de conhecimento religioso em sala de aula, consegue fortalecer a concepção de 

alguns professores em formação, mesmo que minoria, em relação à relevância da formação 

científica inicial, do conteúdo específico e, principalmente, das discussões epistemológicas 

que podem ser construídas nesse processo de formação científica. Porém, é clara a 

concepção de alguns professores em formação, com respeito à ideia que têm sobre a 

ciência; a concepção mais recorrente foi a de que, o criacionismo é uma teoria com 

elementos científicos e deve ser abordado na sala de aula de Biologia na Educação Básica. 

No entanto, a postura do professor também ressalta os objetivos de uma instituição pública 

laica, onde é necessário ensinar o conhecimento científico e proporcionar ao professor e ao 

aluno, caminhos para sua emancipação social e individual. 

Diante disso, é interessante notarmos como o Desconforto epistemológico pode se 

caracterizar como um forte componente do conhecimento religioso, implícito nas 

concepções e na formação dos professores de Biologia que estão em processo de formação 

inicial. Uma característica também interessante desse processo diz respeito à relação 

estabelecida, pelos professores em formação, entre o conhecimento científico e o não 

científico. A relação se baseia em noções superficiais sobre a ciência, além de igualarem 

ambos os conhecimentos, nivelando-os teoricamente. Atribuem elementos científicos ao 
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criacionismo, defendendo sua abordagem em sala de aula, no entanto, não dominam o 

próprio conteúdo específico da Teoria da evolução biológica, o que poderá prejudicá-los na 

prática docente. Isso será perpetuado, uma vez que passarão à frente essas mesmas 

concepções e não serão capazes de promover nenhuma discussão de fato epistemológica 

com seus alunos, ou seja, estarão sempre sujeitos às discussões vazias de conhecimento 

científico e cheias de ideias superficiais e não provocarão nenhuma mudança de formação, 

muito menos indícios da construção de identidades epistemológicas. 

A Postura do professor formador se constituiu como uma habilidade em lidar com 

um potencial obstáculo componente do conhecimento religioso, o Desconforto 

epistemológico dos professores em formação. Uma vez que ele, mesmo diante de situações 

desconfortáveis, promoveu discussões pertinentes e provocou possíveis indícios de 

rupturas em algumas ideias e concepções, propiciando a construção de ideias científicas 

particulares e rompendo elos de um paradigma de longa data, Criacionismo versus 

Evolucionismo. Nesse sentido, Mortimer (2000, p. 317) nos esclarece que:  

[...] Ideias particulares – entidades ontológicas – conceitos organizadores, 

epistemologias e práticas da ciência dificilmente serão descobertas pelos 

indivíduos através de sua própria investigação empírica, as exposições orais por 

parte do professor são tão importantes como qualquer outro tipo de atividade 

mais participativa. 

 

O processo de construção do conhecimento científico pelo professor em formação 

pode ser prejudicado pelos obstáculos epistemológicos que perturbam a aprendizagem, o 

que tem influências na postura docente. Isto pode refletir negativamente na não superação 

de uma postura docente, que leva o professor de Biologia e Ciências a encarar o ensino 

como uma simples descrição teórica e experimental, distante do sentido e da significação 

de se ensinar o conhecimento biológico relacionado à realidade circundante. Portanto, 

qualquer postura docente que atue em detrimento de um obstáculo epistemológico poderá 

atravancar o conhecimento cientifico, e mais ainda, uma cultura cientifica, uma vez que 

professores são formadores de opiniões em potencial. Assim, entendemos que, no processo 

de formação inicial do professor de biologia o foco deve estar no conhecimento científico, 

ressaltando a discutibilidade de seus conceitos, e consequentemente, lançar mão de uma 

perspectiva epistemológica, que poderá ser refletida numa postura docente diferenciada no 

ambiente escolar, especificamente, na sala de aula de biologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando as evidências até aqui pontuadas, procurou-se ao longo do trabalho 

lançar mão da história do pensamento evolutivo como contribuição para contextualizar a 

produção do conhecimento científico como processo inacabado, social, histórico, criativo e 

humano. Assim como, buscou-se identificar no processo de formação inicial do professor 

de Biologia possíveis obstáculos epistemológicos no ensino e na aprendizagem dos 

conhecimentos científicos referentes à Teoria da Evolução nesse processo cientifico. 

Assim, entendemos que está no ato de ensinar a melhor forma de aprender e de avaliar a 

solidez de nossas convicções. Dessa forma, o trabalho educativo deve ser constituído 

através de relações dialógicas, nas quais não se desenvolvam apenas a troca de ideias, mas 

a construção de ideias.  

Compreendemos que não há respostas prontas para perguntas previsíveis, porém é 

necessária a constante aplicação do pensamento para a elaboração de novos contextos 

(LOPES, 2007). Portanto, para aprendermos algo é preciso mudar nossa cultura, ou seja, 

nossas concepções e valores. Bachelard (1996) deixa claro que é contrário às tentativas de 

se estabelecer no ensino pontes entre o conhecimento comum e o conhecimento científico. 

Isso não significa dizer que os conhecimentos prévios dos alunos não têm valor algum, 

mas que para se aprender de fato um conceito científico é preciso abandonar a cultura do 

conhecimento geral.  

A investigação descrita neste trabalho se realizou a partir das análises das três aulas, 

transcritas a partir dos registros áudio-visuais. A investigação também consistiu no 

interesse em verificar os possíveis meios de se obter uma formação científica inicial 

baseada em perspectivas científicas e epistemológicas, para assim contemplar uma possível 

superação de obstáculos epistemológicos provenientes de conhecimentos não-cientídicos 

como o conhecimento religioso.  

No decorrer das análises foi possível notar e descrever algumas das concepções que 

os professores possuem sobre ciência, evolução e sobre a história da construção do 

pensamento evolutivo. Nesse sentido, entendemos que a própria compreensão do 

conhecimento que está acessível ao professor, e que é apreendido por este, é crucial para a 

proposta de uma formação de professores tendo como um dos eixos norteadores a própria 

história do pensamento evolutivo, ou seja, parte do conhecimento científico historicamente 

construído. Diante disso, salientamos também, através de uma perspectiva analítica, a 
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importância da inclusão de uma disciplina específica no currículo dos cursos de formação 

de professores – licenciaturas – na qual o foco seja a Epistemologia, encarada como um 

segmento da ciência.  

As ideias que foram surgindo durante as análises das aulas e as quais, denominamos 

ideias emergentes, possibilitaram uma caracterização mais abrangente sobre o processo de 

formação científica inicial do professor de Biologia. Essas ideias consistiram no 

desconforto epistemológico, na postura do professor formador, nos processos de rupturas e 

nas discussões epistemológicas na formação inicial. A ideia referente ao Desconforto 

epistemológico ficou evidente, principalmente, na palestra ministrada pelo professor 

Rodolfo Carvalho. A própria palestra consistiu como uma característica da ideia de postura 

docente, uma vez que esta foi planejada pelo professor formador. Nesse sentido, foi 

possível verificar uma maior ocorrência desse desconforto epistemológico durante as 

discussões e debates da palestra, do que na sala de aula como as discussões propostas pelo 

professor formador.  

No que se referiu à Postura docente, consideramos que o professor formador 

proporcionou aos professores em formação um contato com discussões sobre o 

conhecimento/conteúdo especifico da Biologia Evolutiva numa perspectiva 

epistemológica. Acreditamos que essa postura possa ter contribuído para o processo de 

formação inicial dos futuros professores de Biologia, uma vez que esse contanto, possa ter 

dado início ao processo de ruptura com os conhecimentos não-cientificos, além de uma 

provável superação de obstáculos epistemológicos provenientes do conhecimento não-

científico, nesse caso, o conhecimento religioso. Quanto à ideia de Rupturas vinculada ao 

Desconforto epistemológico, entendemos que esta consiste em um longo processo, no 

qual estão atribuídas questões sociais, culturais, ideológicas e subjetivas. Isso significa 

dizer que mesmo que o processo de ruptura com o conhecimento não-científico/religioso se 

inicie na formação inicial cientifica, este talvez não se complete. Assim, podemos 

considerar que dando um valor epistemológico ao conhecimento cientifico apreendido na 

formação inicial, seja possível contribuir para formar docentes críticos e conscientes do 

processo de construção da Ciência.  

Entendemos também que muitos professores em formação que passaram por esse 

ou por outro processo de formação científica, vão em algum momento se abster dos 

ensinamentos científicos e continuar se valendo dos conhecimentos gerais. De maneira 

nenhuma, queremos desvalorizar, nessa análise, os conhecimentos prévios dos alunos (aqui 

professores em formação) de cunho cultural, social e pessoal. No entanto, pretendemos 
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mostrar a importância do conhecimento científico na formação inicial docente, e para isso 

é preciso romper com a doutrina do geral, ou seja, abandonar o conhecimento geral para 

apreender o conhecimento científico. E, nesse sentido, mesmo que levemos em 

consideração que haja variadas formas de se interpretar a realidade, e buscar verdades, o 

conhecer científico é um instrumento apropriado, dentro da Universidade para se 

interpretar a realidade, uma vez que esta Universidade tem o aval constitucional da 

laicidade.  

Quanto às Discussões epistemológicas relacionadas com a Postura docente, 

refletimos que durante a formação científica os debates pautados em contextos filosóficos e 

históricos das ciências, só contribuam para essa formação. Dessa forma, vale salientar que 

as discussões epistemológicas através de seu discurso corroboram aspectos importantes 

tanto, da filosofia, quanto da ciência, e isso contribui, sobremaneira, para uma formação 

cientifica crítica. Por isso, da relevância da criação de um espaço nos cursos de 

Licenciatura, nesse caso, em Biologia, para uma discussão especifica da natureza do 

conhecimento. 
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