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RESUMO 

 

Atualmente, a teoria da evolução biológica se constitui como fundamental na compreensão da             

biologia como ciência. Sendo assim, o estudo desta se faz relevante para a formação de               

professores, gerando consequências também na clareza de cidadãos quanto ao papel das            

ciências biológicas e da ciência em geral para a análise do mundo. A teoria evolutiva, desde a                 

sua proposição a partir de Charles Darwin (1809-1882), tem sido relacionada não somente ao              

mundo natural, mas também ao mundo social, sendo utilizada para justificar ou fundamentar             

ações e teorias sobre o ser humano e a realidade que nos cerca. Considerando que a ciência é                  

um empreendimento humano que não pode se desligar de elementos sociais, intentei neste             

trabalho reconhecer se e de que modo a teoria da evolução biológica está sendo utilizada para                

compreender e explicar elementos sociais pelos licenciandos do curso de ciências biológicas da             

Universidade Federal de Goiás. Para isso, foi elaborado um questionário aberto, o qual foi              

aplicado aos estudantes do referido curso, abrangendo os cursistas dos primeiros e últimos             

períodos da graduação. As questões foram elaboradas a partir do referencial usado na             

dissertação, e versam sobre a relação da evolução biológica com as áreas da teologia/teleologia,              

psicologia, ética/moral e valoração da vida humana. Os dados foram analisados e discutidos,             

concluindo-se disso que os estudantes aderiram, com índices representativos, ao biologicismo,           

no qual a biologia e suas teorias científicas são utilizadas para realizar asserções que excedem               

as competências das ciências naturais. Este dado foi obtido principalmente diante da temática             

“teologia/teleologia”. Todavia, é notório nos questionários que, provavelmente devido às          

disciplinas específicas da licenciatura, o mundo social apresentou autonomia diante do           

biológico no que compete aos assuntos abordados, o que pode ser observado principalmente             

nas três últimas questões. A tipo de relação mundo social/biológico varia de acordo com a               

temática analisada. Também se destacou o alto índice de falta de clareza opinativa, por parte               

dos participantes da pesquisa, quanto às temáticas abordadas, sugerindo a existência de            

obstáculos para a construção de relações entre a teoria evolutiva e questões sociais. Chamou a               

atenção o fato de, em algumas questões, as opiniões dos ingressantes e concluintes do curso               
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tenderem à igualdade, sugerindo que a graduação pouco contribuiu para reflexões referentes ao             

tema. 

 

Palavras chave: Ensino da teoria da evolução. Filosofia da biologia. Ensino em ciências.  
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ABSTRACT 

Nowadays, the theory of biological evolution is fundamental to the understanding of biology as              

a science. Thus, the study of this is relevant for teacher training, also having consequences for                

the clarity of citizens regarding the role of biological sciences and science in general for the                

analysis of the world. Evolutionary theory, since its proposition from Charles Darwin            

(1809-1882), has been related not only to the natural world, but also to the social world, being                 

used to justify or ground actions and theories about the human being and reality that surrounds                

us. Considering that science is a human enterprise that can not detach itself from social               

elements, I have tried in this work to recognize if and how the biological evolution theory is                 

being used to understand and explain social elements by teachers-in-training of the course of              

biological sciences of the Federal University of Goiás. For this, an open questionnaire was              

elaborated, which was applied to the students of the referred course, covering the students of               

the first and last periods of the graduation. The questions were elaborated from the reference               

used in the dissertation, and deal with the relation of biological evolution with the areas of                

theology/teleology, psychology, ethics/morals and valuation of human life. The data were           

analyzed and discussed, concluding that the students adhered, with representative indices, to            

biologicism, in which biology and its scientific theories are used to make assertions that exceed               

the competences of the natural sciences. This data was obtained mainly in the subject of               

"theology/teleology". However, it is noteworthy that, probably due to the specific disciplines of             

the degree, the social world presented autonomy in relation to the biological one in which it is                 

related to the subjects discussed, which can be observed in the last three questions. Also               

highlighted was the lack of clarity regarding the topics addressed, suggesting the existence of              

obstacles to the construction of relations between evolutionary theory and social issues among             

the participants. Attention was drawn to the fact that, in some questions, the opinions of the                

participants of the first period and last periods of the course tended to equality, suggesting that                

the undergraduate did not contribute much to reflections on the subject. 

 

Key words: Teaching of the theory of evolution. Philosophy of biology. Education in sciences.  
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EM QUE CONTEXTO ACONTECE A PESQUISA? 

 

Como passar pela universidade e continuar pensando as mesmas coisas? A dedicação aos             

estudos e ao cumprimento das responsabilidades exige uma persistência desafiadora a qualquer            

ser humano, principalmente quando unidas às dificuldades externas aos campus acadêmicos. O            

crescimento é inevitável: a interação com amigos, colegas, professores experientes e           

pesquisadores fornece um grande enriquecimento. O constante confronto de ideias tende a nos             

desafiar, pois nos leva ao reconhecimento de nossas limitações pessoais e da contínua demanda              

por novas e profundas leituras. De algum modo, somos chamados ao crescimento, à mudança,              

ao ato de repensar, de se identificar ou definir, à urgência de se fundamentar naquilo em que se                  

acredita; ou então, no fim, temos a opção de simplesmente decidir não nos preocuparmos com               

grande parte dessas inquietações. 

É um caminho fácil fingir que o incômodo não incomoda. Todavia, precisamos decidir,             

em algum momento da vida, se desejamos o caminho estreito, incluindo nele os seus desafios e                

os seus bons frutos. No meu caso, além destes dilemas apresentados, encontrei ainda na              

trajetória universitária um desejo singular, antes desconhecido, com o qual deveria lidar: o de              

desbravar o mundo dos livros e das pesquisas, de adentrar na reflexão sobre a educação e a                 

realidade, o ensino e a vida, mesmo diante das dificuldades político-sociais desse campo - e               

este era, e ainda é, um caminho e uma opção afunilada, uma desafiadora peregrinação. 

A graduação se constitui como um período de grandes oportunidades e provocações.            

Nesta esfera da vida, iniciei a caminhada ao ingressar na Universidade Federal de Goiás (UFG)               

no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. De forma singular, para além das disciplinas              

específicas da biologia, a área educacional me chamou a atenção. Neste sentido, me envolvi em               

projetos de pesquisa que permitiram um aprofundamento em leituras, bem como a produção de              

trabalhos e a experiência de apresentá-los. Trabalhei com temas como formação de professores,             

epistemologia e história da ciência, sendo estes assuntos permanentes alvos de interesse para             

pesquisas da pós-graduação e, quem sabe, ofícios futuros. 

Compreender (ou pelo menos tentar) o que era a ciência e qual a sua natureza foi o                 

princípio de qualquer ideia para o mestrado. A ciência, com todas as suas proposições, não é                

somente uma instituição isolada, que produz conceitos soltos e teorias desligadas da realidade             

social. Ela se constitui como um artefato cultural, uma caracterizadora de nosso tempo e              

profundamente interligada com nosso estilo de vida, em diferentes modos. Segundo Millar            
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(2003), compreender e apreciar a Ciência é necessário, uma vez que esta se constitui não               

somente como uma importante aquisição de nossa cultura, mas também como um produto             

definidor desta cultura. A ciência dialoga constantemente com outros campos do saber,            

afetando diretamente o modo como compreendemos o mundo ao nosso redor. Não somente             

pesquisadores estão em contato com os feitos científicos, mas cada cidadão em seus diferentes              

momentos do dia, o que evidencia uma necessidade pública de compreensão deste modo de              

produção de conhecimento, o que pode ocorrer, por exemplo, nos ambientes da educação             

básica e superior. 

O ensino de ciências tem passado por diferentes desafios, e um deles compete à              

dificuldade de compreensão, no ambiente escolar, da natureza da atividade científica,           

juntamente com a falta de interesse neste tipo de conhecimento (MATTHEWS, 1995). Esta             

afirmação é reforçada a partir dos estudos de Gil-Pérez et. al. (2001), que demonstram a               

presença de visões deturpadas de ciência até mesmo entre professores de ciências com             

formação regular. Produções científicas são comumente percebidas como        

empírico-indutivistas, rígidas e infalíveis, aproblemáticas, ahistóricas, exclusivamente       

analíticas, acumulativas e de crescimento linear, elitistas e socialmente neutras. Já as pesquisas             

de Zamunaro (2002) evidenciam que entre professores e alunos há o predomínio de uma              

concepção estereotipada de cientista, tendo este frequentes associações com características          

como genialidade, uso de jaleco, velhice, loucura e trabalho majoritariamente laboratorial. Leta            

(2003) destaca a percepção deste profissional como predominantemente masculino, e          

Fernandez et. al. (2002), corroborando com Gil Pérez et. al. (2001), discute a problemática de               

uma concepção de cientista solitário e isolado socialmente, formando uma imagem de ciência             

individualista. Além disso, autores como Villani (2001) e Auth e Angotti (2003) propõem uma              

próxima relação entre prática pedagógica e concepções epistemológicas. Neste sentido, é           

reconhecida a constante necessidade de se investigar e propor alternativas para este campo             

educacional, realizando uma análise crítica de sua relação com a integralidade do mundo e,              

ainda assim, avaliando as particularidades de cada temática pertencente às Ciências Naturais. 

As discussões sobre educação em ciências se uniram ao meu interesse especial pela teoria              

da evolução, em toda a sua complexidade. Esta teoria está ligada à própria origem das ciências                

biológicas e à sua estruturação como conhecimento científico, o que leva autores como Ramos              

(2010) a defenderem que esta deveria perpassar todos os conteúdos formais referentes à             

compreensão do ser vivo. Nascimento Jr. (2010) argumenta que as ciências biológicas possuem             
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pelo menos cinco teorias fundamentais que sustentam o seu Estatuto Conceitual           1

(conhecimento conceitual de conteúdos) e que apontam para os elementos centrais desta área; e              

uma delas é a teoria da evolução (NASCIMENTO JR, 2010).  

Assumindo esta perspectiva, a evolução se mostra vital para o entendimento da biologia             

como ciência autônoma. A influência benéfica das noções evolutivas neste campo científico é             

inegável diante da análise histórica, e seus frutos para a compreensão do mundo natural são               

incontáveis. A teoria da evolução, estruturada inicialmente por Charles Darwin (1809-1882),           

fundamentando-se em diferentes pensadores precedentes, e posteriormente modificada a partir          

da manifestação de novos conhecimentos concernentes aos seres vivos, possui hoje um status             

de “paradigma” na biologia. Isto é, esta teoria se estabelece como modelo-base em várias              

pesquisas, sendo tanto pressuposto como objeto de análise, e é utilizada como referência geral              

de leitura da história da natureza. Ela também se mostra fecunda na geração de temas de                

pesquisa e frutífera na forma como abrange e explica fenômenos da área do conhecimento              

biológico. 

Apesar de existirem questões não consensuais na comunidade científica a respeito desta            

teoria, e de não ser descartável a potencial necessidade de modificação em seu corpo de ideias,                

ela aparenta estar longe de ser abandonada por cientistas como modelo básico para a              

compreensão da história da vida na Terra. Ela está presente, nem sempre de maneira correta do                

ponto de vista conceitual, nas universidades, escolas, livros populares, filmes e em todo tipo de               

via midiática. Além disso, está influenciando temas polêmicos e discussões necessárias à            

sociedade, como: busca por curas e previsibilidade de doenças; explicação de comportamentos            

humanos; determinismo genético; e até mesmo está sendo relacionada à uma face do racismo              

contemporâneo, no qual se usa a evolução para justificar a seleção de seres humanos e suas                

características, principalmente na forma embrionária, de tal modo, que se beneficie não            

somente caracteres como menor vulnerabilidade à doenças, mas também a predominância de            

fenótipos específicos, a ausência de limitações fisiológicas ou anatômicas, entre outros (ver            

mais em ALEXANDER et al, 2013). Diante da compreensão do impacto da teoria da evolução               

1 Para este autor, os elementos básicos da Biologia como ciência são os estatutos ontológico,               
epistemológico, conceitual e histórico-social. Para o autor, “a noção de estatuto se refere a um conjunto                
de atributos que sintetizam a constituição da Ciência (...) Tais estatutos são indicados como elementos               
orientadores para um olhar histórico e filosófico do processo de construção da Biologia numa              
perspectiva materialista dialética” (NASCIMENTO JR, 2011, p. 229). 
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no modo de se entender as ciências biológicas e alguns temas sociais, seu estudo aparenta ser                

essencial para o posicionamento diante de atualidades. 

Como indicado anteriormente, no decorrer do tempo e enquanto estudava, me interessei            

por discussões referentes à evolução que nem sempre atraiam os demais colegas. A partir de               

diversas experiências pessoais, comecei a refletir sobre a teoria da evolução e suas relações              

com a compreensão de nós mesmos, como seres biológicos e também sociais, e do mundo ao                

nosso redor; me interessei por entender suas implicações para dilemas contemporâneos e sua             

validade e autoridade para sustentar argumentos em diferentes debates - afinal, a ciência possui              

uma legitimidade em determinados campos, o que não deve ser desconsiderado. Nesta            

caminhada, além das leituras e conversas com amigos, me vinculei à Associação Brasileira de              

Cristãos na Ciência (ABC2) , por meio da qual participei de eventos e grupos de discussões que                2

refletiam sobre as conexões existentes entre o pensamento científico, em suas diversas            

disciplinas, e outras esferas da realidade. Foi inevitável o surgimento de inquietações em             

relação a este tema, principalmente diante de vivências na graduação. Nos próximos            

parágrafos, tentarei explicitar melhor tais questões. 

Ao ingressar no curso de biologia, encontrei amigos cristãos pertencentes a esta e a              

outras áreas do conhecimento. Em momentos distintos, alguns deles me perguntaram, curiosos,            

como eu poderia fazer um curso que era hostil à minha fé. Recordo-me ainda de uma amiga                 

relatar a história de um ex-aluno da biologia que desistiu do curso por não conseguir lidar com                 

este suposto conflito entre suas crenças pessoais e as ciências biológicas. Também posso me              

lembrar de outras reuniões com estes amigos, nos quais os cursistas da área de biologia               

relatavam as experiências negativas com professores da graduação no que compete a este             

assunto. Percebi então que, em alguns casos, as ciências biológicas eram associadas à             

implicações teológicas específicas, isto é, algumas vezes o conhecimento científico sobre os            

seres vivos era utilizado para obter conclusões sobre realidades transcendentais, excedentes ao            

mundo material/físico, tais como a (in)existência de divindades, a (in)existência de propósito e             

intencionalidade por trás da vida humana, a condução inteligente da existência do mundo             

natural, entre outros. Neste contexto, eu me perguntava: “com base em quê as pessoas              

2 A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência é vinculada à Associação Kuyper para Estudos               
Transdisciplinares (AKET) e Templeton World Charity Foundation (TWCF), e tem como propósito            
promover a comunicação e a integração entre a comunidade cristã e o campo científico no Brasil.                
Informações presentes no site: <http://www.cristaosnaciencia.org.br/>. 
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realizavam tais implicações diretas entre o estudo do mundo natural e uma realidade             

metafísica, e até que ponto realmente há um conflito entre estas questões e os conteúdos               

biológicos?”. 

As perguntas não pararam por ali. Diferentes professores lecionaram no curso,           

fornecendo diferentes experiências. Grande parte destes não afetou minha compreensão sobre a            

relação da teoria da evolução com dilemas sociais, sendo estes teológicos ou não. Outros              

forneceram oportunidades de reflexão.  

Como ilustração, participei de aulas em que debates saudáveis foram levantados para se             

entender as interferências do gene e do histórico evolutivo em comportamentos humanos, tais             

como o altruísmo, a fidelidade, a monogamia, o amor materno, a preferência pela instituição de               

relações com determinados tipos de pessoas do que outras, etc. Todavia, vivências            

problemáticas existiram e aguçaram ainda mais minhas inquietações. Por exemplo, durante           

uma aula na instituição pública na qual me graduei, um professor disse a nós, alunos, que                

“deveríamos saber que Deus não existe”, afinal, “estamos num curso de Ciências Biológicas”.  

Outro professor utilizou durante a aula a teoria da evolução para confrontar a ideia de               

“planejamento da existência”, mostrando ser esta visão de mundo incompatível com           

determinadas estruturas anatômicas presentes nos mamíferos. Sua justificativa era que haviam           

imperfeições funcionais no corpo, o que comprovaria a ausência de uma inteligência por trás da               

existência, sendo a estrutura anatômica melhor explicada por processos não-intencionais e           

fortuitos. Frequentemente vi colegas de sala comentarem que se sentiam desconfortáveis nas            

aulas de professores de algumas disciplinas porque estes últimos faziam afirmações como as             

citadas acima.  

Outro docente utilizou ainda uma abordagem histórica da ciência para propagar uma            

narrativa que desqualificava explicações mitológicas/religiosas diante das explicações        

científicas para a realidade, não se preocupando em discorrer sobre os motivos e a cultura que                

permeavam diferentes períodos. Ao fazer isso, sugeria a suficiência da ciência atual para             

obtenção de respostas à questões antigas da humanidade, antes respondidas também pela            

perspectivas mitológicas e religiosas, como a busca pela felicidade e melhor modo de se viver,               

pelo aperfeiçoamento humano e consistência de princípios ético-morais. 

Também recebi slides de aulas de evolução nas quais o professor utilizava o mito da               

caverna de Platão (428/427 – 348/347 a.C), o filósofo grego, para ilustrar que as pessoas               

criacionistas estavam dentro de uma caverna, presas na escuridão, e que o verdadeiro sol,              
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visualizado pelo lado de fora da caverna e que iluminava a humanidade, era a biologia               

evolutiva. E ainda em outras aulas, também estive em discussões pedagógicas, principalmente            

relacionadas à teoria Vigotskiana, nas quais elementos biológicos que formam o ser humano             

foram, aparentemente, suplantados por fatores sociais e históricos, como se o elemento social             

estivesse não somente em interação com o biológico, mas fosse preponderante diante de uma              

biologia que se constitui como básica e ponto de partida semelhante em todos os seres               

humanos. Um exemplo disso é a visão de que, pela evolução, todos os humanos chegaram à                

mesma condição biológica, que capacita todos a se desenvolverem do mesmo modo. Deste             

ponto de partida, caberia à cultura estimular o desenvolvimento dos indivíduos, independente            

do biológico. 

Fora de sala de aula também presenciei situações específicas referentes ao conhecimento            

biológico e temas sociais. Como exemplo, tive a oportunidade de perceber a teoria da evolução               

ser utilizada como fator de influência na reflexão sobre o valor da vida humana diante de                

outros seres vivos. O raciocínio era o seguinte: se todos os seres vivos se igualam em sua                 

origem biológica (ancestralidade comum) e nos mecanismos de sobrevivência (luta por           

sobrevivência, perpetuação genética, competição intra e interespecífica, necessidade de         

adaptação, etc.), e se são estes fenômenos que regem e constituem a essência dos seres vivos,                

que razão haveria para que seres humanos se compreendessem como superiores ou mais             

importantes do que outras espécies? Outro exemplo é a reflexão sobre a relação entre a teoria                

da evolução biológica e a consistência de noções morais e éticas: isto é, a origem integral do                 

ser humano pode ser vista somente em bases evolutivas? Se sim, o que estabeleceria a               

consistência de valores ético-morais, e de que modo estes últimos podem (ou não) ser              

explicados a partir de necessidades biológicas de nossa espécie, como busca por sobrevivência             

e reprodução?  

Ainda há outra discussões que abrangem diferentes assuntos, como por exemplo a            

filosofia da mente, na qual se pode perguntar se a mente humana deve ser compreendida               

somente a partir de bases biológicas ou se estas últimas são uma porção de uma realidade                

maior. No que compete aos impactos da evolução no entendimento deste assunto, se proporia              

que os pensamentos mais frequentes na sociedade, ou então que as ideologias e religiões              

existentes, seriam fruto de necessidades evolutivas e estariam se perpetuando devido à            

benefícios conferidos à espécie. Deste modo, a mente seria conduzida, em diferentes graus,             

pelas necessidades biológicas.  
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Dentro da diversidade de questões citadas neste texto, ressalto que não considero tais             

discussões como ilegítimas, mas pelo contrário, as considero complexas e dignas de serem             

avaliadas com zelo e fundamentação. A fuga do debate e da fundamentação é extremamente              

prejudicial à compreensão geral deste assunto. 

Este contexto apresentado me permitiu refletir sobre as relações entre estas experiências e             

a interpretação docente quanto aos usos da teoria da evolução para a compreensão de várias               

temáticas. Através de diferentes leituras, percebi que alguns autores que tratam deste assunto             

assumem que as determinadas posturas diante das implicações das teorias científicas para            

dilemas sociais podem trazer consequências negativas, tais como (1) desrespeito à integridade            

das diferentes esferas da realidade (filosofia, direito, psicologia, sociologia, educação,          

jurídica...), pois uma ciência expansionista, que tenta responder a questões que estão fora do              

campo científico, pode suprimir outras áreas do saber que são legítimas nos campos nos quais               

atuam; e (2) desrespeito e prejuízos à legitimidade e autonomia da própria ciência, pois quando               

uma má compreensão do papel da ciência é disseminada, aceitações ou aversões/rejeições            

extremistas em relação a esta instituição podem ser formadas, distorcendo a validade de suas              

verdadeiras contribuições à humanidade. 

Em vista do exposto, me interessei por investigar um pouco mais sobre este assunto na               

instituição na qual fui formada como licenciada em biologia. Assim, surgiu a pergunta: os              

alunos licenciandos do curso de ciências biológicas constroem relações explicativas entre a            

teoria da evolução e questões sociais (como teológicas, psicológicas, ético-morais e           

valorativas)? Aqui se tem como objetivo compreender se e de que modo a teoria da evolução                

biológica está sendo utilizada para compreender e explicar elementos sociais pelos licenciandos            

do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Goiás, abrangendo cursistas dos             

primeiros e últimos períodos da graduação. Propósitos específicos da pesquisa são           

compreender relações estabelecidas pelos licenciandos entre teoria da evolução e questões           

teológicas, psicológicas, ético-morais e valorativas, os quais serão explicados a seguir; e            

também compreender que relação há entre este tema e a formação da visão de ciência e de seu                  

papel social entre professores em formação inicial. 

Para responder a estes objetivos, realizei a pesquisa na Universidade Federal de Goiás,             

restringindo a investigação ao curso de licenciatura em biologia. Ela abrangeu os licenciandos             

dos primeiros e últimos períodos do curso, vinculados aos turnos noturno e integral.             

Assumindo que a investigação de natureza quanti-qualitativa responde mais adequadamente às           
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inquietações e ao objeto analisado, esta foi a abordagem escolhida para a realização da              

pesquisa. 

Para iniciar esta investigação, o primeiro passo dado consistiu na submissão do projeto             

de pesquisa ao Comitê de Ética da UFG. Posteriormente, foi recolhida a autorização com o               

diretor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) para a realização da pesquisa. Em seguida,              

foram elaborados os materiais necessários para a coleta de dados, o qual consiste no              

questionário para os alunos, com 4 questões discursivas. Os materiais obtidos como fruto             

destas etapas estão disponíveis nos apêndices. Antes da coleta de dados, testamos um             

questionário-piloto com uma turma de licenciandos que não participaria da pesquisa. A partir             

disso, foram realizadas modificações nas perguntas, a fim de melhor atender aos propósitos da              

pesquisa. Para a aplicação do questionário, foram escolhidas disciplinas de caráter obrigatório            

para os períodos de interesse, a fim de alcançar o número máximo de alunos. Assim, me                

comuniquei com os professores destas disciplinas, solicitando que concedessem 1 hora e 30             

minutos de suas aulas. Juntamente com o questionário, os alunos receberam o Termo de              

Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) para que assinassem voluntariamente e garantissem           

a permissão para o uso dos dados colhidos. No total, tivemos a participação de 77 estudantes.                

Destes, 51 são integrantes do primeiro período (sendo 25 do período integral e 26 do período                

noturno), e 26 são cursistas dos últimos anos (sendo 21 do período integral e 5 do noturno). Os                  

participantes calouros variam entre a idade de 18 e 20 anos, em média, enquanto que os                

estudantes veteranos variam entre 22 e 26 anos, em média. 

A elaboração do material para coleta de dados foi realizada a partir de leituras, se               

destacando principalmente Barbour (2004), que discute a relação das ciências naturais com a             

religião. Ressalto que estes autores, apesar de focarem suas discussões no campo da teologia,              

abrangem também outras discussões referentes à compreensão do ser humano e do mundo,             

feito que contribui para as análises realizadas nesta dissertação. As quatro perguntas foram             

criadas a partir de quatro eixos temáticos prévios, os quais nortearam as investigações sobre as               

possíveis implicações da teoria da evolução para temas sociais. Estes eixos foram criados por              

mim; todavia, isto foi feito diretamente a partir das discussões apresentadas em Barbour             

(2004). Os eixos são: (a) implicações teológicas/teleológicas; (b) implicações psicológicas; (c)           

implicações ético/morais; (d) implicações valorativas ao ser humano. Estes são explicados a            

seguir: 
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a) Implicações teológicas e teleológicas da teoria da evolução: Intenta-se investigar a            

opinião dos professores em formação sobre as implicações da teoria da evolução para             

afirmações teológicas, como por exemplo a (in)existência de Deus e/ou de realidades            

transcendentes, bem como teleológicas, como noções de propósito, planejamento, diretividade          

e intencionalidade por trás da existência. Alguns conceitos da teoria, como mutação,            

aleatoriedade, seleção natural e ancestralidade comum podem afetar a discussão. 

b) Implicações psicológicas da teoria da evolução: Se intenta investigar a opinião dos             

professores em formação sobre as implicações da teoria da evolução para a compreensão do              

aspecto psicológico do ser humano, como por exemplo suas emoções, vontades, mente, razão e              

consciência. Interessa compreender se professores associam a evolução ao dualismo          

mente/corpo (isto é, à ausência completa de ligações entre o biológico e o psicológico), ou se a                 

associam à negação da subjetividade ou de aspectos psicológicos que transcendem a realidade             

material. 

c) Implicações éticas/morais da teoria da evolução: Intenta-se investigar a opinião dos            

professores em formação sobre a possibilidade de a teoria da evolução explicar a origem e               

consistência dos valores que influenciam comportamentos humanos, bem como o que ela pode             

implicar no entendimento sobre as influências do biológico na relação          

liberdade-responsabilidade. Aqui, “ético-moral” é compreendido como abrangendo tanto        

normas de comportamento, como também princípios que fundamentam e antecedem estes           

padrões, e que norteiam as ações humanas (PEDRO, 2014). 

d) Implicações valorativas, no que compete ao ser humano, da teoria da evolução:             

Intenta-se investigar a opinião dos participantes da pesquisa sobre as implicações da teoria da              

evolução na compreensão do valor da vida humana diante da existência de outros seres vivos.               

Conceitos relacionados à teoria, como ancestralidade comum, luta por         

sobrevivência/reprodução, bem como comparação, em diferentes níveis, do ser humano à           

outras categorias de seres vivos, podem afetar a compreensão do assunto. 

Além destes quatro eixos, a construção do material de coleta de dados foi influenciada              

por alguns autores (PLANTINGA; TOOLEY, 2014; MCGRATH, 2008; HAACK, 2012;          

HARRISON, 2017; e outros) que apontam possíveis causas de compreensões inadequadas da            

teoria da evolução e de suas implicações para dilemas sociais. Todos estes autores criticam, de               

algum modo, o uso da ciência como fundamento de uma visão de mundo todo-abrangente, e a                

utilização de suas teorias como ferramentas que justificam essa posição reducionista. Neste            
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sentido, esta dissertação focará, ora em apontamentos sobre o papel conferido à ciência diante              

do homem e do mundo, ora às implicações desta para a compreensão da teoria da evolução em                 

sua relação com a realidade social. 

A principal causa escolhida nesta pesquisa, a partir da literatura, é o item (a), o               

naturalismo filosófico. Por este item, defende-se que a orientação filosófica do indivíduo            

exigirá conclusões específicas a respeito da função da teoria da evolução na leitura da              

realidade. Outras duas causas foram escolhidas, mas destaco que elas não se separam do              

naturalismo filosófico, mas se mostram, em parte, como consequências ou expressões deste.            

Estas são: (b) as narrativas simplistas da história da ciência; e (c) o cientificismo. Cada uma                

destas será discutida mais amplamente no decorrer da dissertação. Por ora, pode-se resumir             

estes pontos como sendo: 

(a) Naturalismo filosófico e ciência: o naturalismo filosófico é uma filosofia que assume,             

de modo geral, que a realidade total do mundo se reduz ao nível material/natural, e que deste                 

modo, o caminho mais adequado e validado para a compreensão deste mundo e a obtenção de                

conhecimento é a ciência, em especial através dos métodos das ciências naturais. Quando             

associada à teoria da evolução, afirma que os processos biológicos de origem da vida são               

completos e suficientes na explicação da diversidade biológica e de sua complexidade,            

abarcando temas como mente e comportamento humano, origem da moralidade, explicações           

sobre a confiabilidade do conhecimento, entre outros, sendo os métodos científicos os únicos             

confiáveis na busca de respostas sobre a vida humana e a existência do universo. 

(b) Narrativas simplistas da história da ciência: neste tópico, autores apresentam formas            

de narrativas históricas que se constroem sobre um pressuposto de compreensão da ciência             

como superior ou combatente de outras formas do conhecimento. Assim, atenta-se para a visão              

de ciência apresentada pela forma como descrevemos o estudo da natureza no decorrer da              

história. 

(c) Cientificismo: aqui se discute as implicações do cientificismo para a compreensão das             

teorias científicas, como a teoria da evolução. O cientificismo pode ser compreendido, de modo              

geral, como a visão da ciência como única referência de verdade, coerência e legitimidade              

intelectual, além de conceber este saber como sempre superior, confiável e determinante em             

todos os tipos de debates. 

Em síntese, a caminhada para a elaboração da pesquisa se iniciou com inquietações, fruto              

da coexistência de leituras e experiências chaves, e se seguiu pela fundamentação teórica e              
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conseguinte elaboração de estratégias para investigação da temática entre os estudantes da            

licenciatura do curso de Ciências Biológicas. Deste modo, a exposição de capítulos desta             

dissertação segue, em partes, esta linha de raciocínio. Após exposta a origem da pergunta              

norteadora e dos objetivos da pesquisa, o que se constituiu como fundamental para a              

elaboração dos instrumentos utilizados, seguem meus próximos passos: os autores que me            

auxiliaram na compreensão do assunto, e a discussão dos dados obtidos, juntamente com a              

análise decomposta de todo o questionário. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: OS ALICERCES DA INVESTIGAÇÃO 

 

1. A Teoria da Evolução e o seu ensino: uma breve revisão 

O século XIX, no que compete às ciências biológicas, foi um século marcante devido a               

vários fatores. Um deles foi o crescimento na aceitabilidade da concepção de natureza como              

fundamentada no transformismo, visão que assumia, de modo geral, os seres vivos como não              

fixos/imutáveis no decorrer do tempo, mas passíveis de mudanças geradoras de novas espécies.             

Contrariando ideias de pensadores como William Paley (1743-1805), teórico fixista que           

influenciava em grande medida o contexto acadêmico precedente e contemporâneo de Darwin            

(MCGRATH, 2008; RIDLEY, 2004), a noção transformista de mundo, apoiada por pensadores            

como Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829), ganhou cada vez mais espaço dentro dos estudos            

sobre os seres vivos. 

Species fixity was the orthodox belief in Darwin’s time, though that does not             
mean that no one then or before had questioned it. Naturalists and            
philosophers a century or two before Darwin had often speculated about the            
transformation of species. The French scientist Maupertuis discussed        
evolution, as did encyclopédistes such as Diderot. Charles Darwin’s         
grandfather, Erasmus Darwin, is another example. However, none of these          
thinkers put forward anything we would now recognize as a satisfactory           
theory to explain why species change. They were mainly interested in the            
factual possibility that one species might change into another (RIDLEY, 2004,           
p. 7)  3

 

Apesar das ideias de Paley serem comumente aceitas, ela se abalavam diante das             

perguntas provenientes da análise dos dados colhidos na natureza, crítica utilizada também por             

Darwin, principalmente diante das informações já existentes na literatura da época e das             

obtidas através de suas viagens pelo globo, a bordo do conhecido HMS Beagle, que partiu da                

Inglaterra em 1831 e finalizou sua missão em 1837:  

Até a pouco tempo, a grande maioria dos naturalistas acreditava que as            
espécies eram produções imutáveis que haviam sido criadas separadas. Tal          

3“Fixismo das espécies era uma crença ortodoxa no tempo de Darwin, o que não significa que                
ninguém naquela época ou antes a tenha questionado. Naturalistas e filósofos um século ou              
dois antes de Darwin especularam frequentemente sobre a transformação das espécies. O            
cientista francês Maupertius discutiu evolução, como fez enciclopedistas como Diderot. O avô            
de Charles Darwin, Erasmus Darwin, é outro exemplo. De todo modo, nenhum desses             
pensadores apresentou algo que hoje pudéssemos reconhecer como uma teoria satisfatória para            
explicar por quê espécies mudam. Eles estavam mais interessados na possibilidade factual de             
que uma espécie pode se transformar em outra” (tradução nossa). 
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visão foi defendida por muitos autores com muita habilidade. Por outro lado,            
alguns naturalistas, bem poucos, teriam acreditado que as espécies passaram          
por modificações e que as formas de vida que hoje existem são descendentes             
das gerações regulares de formas de vida preexistentes (DARWIN, 2014,          
p.17) 

 

Ao realizar uma síntese diante destes dados literários e experienciais levantados por            

Darwin, McGrath (2008) sistematiza pelo menos quatro elementos perceptíveis na natureza que            

instigaram e nortearam as novas elaborações teóricas de Darwin: (a) a harmônica adaptação             

entre seres vivos e os meios nos quais viviam; (b) a existência de espécies extintas; (c) a                 

diferença das espécies que ocupavam as distintas regiões do globo; e (d) a existência de               

estruturas não funcionais, mas que ainda assim permaneciam nas espécies. Estes elementos não             

eram bem explicados pela visão fixista da origem das espécies, o que exigia, naquele tempo, a                

elaboração fundamentada e sistematizada de novas teorias que melhor respondessem à           

realidade observada. 

Fruto de anos de estudo, de revisão de antigos escritos sobre a natureza, dedicação de               

tempo e finanças (DESMOND e MOORE, 2000), e da compilação de variadas evidências que              

sustentavam a nova proposição, a teoria da evolução biológica teve seu marco em 1859, com a                

publicação do clássico “A Origem das Espécies”, escrito por Charles Darwin, o qual propõe a               

mudança dos grupos biológicos no decorrer do tempo, descrevendo os mecanismos de atuação             

da seleção natural. Apesar de questionamentos sobre a origem das espécies existirem antes de              

Darwin (DARWIN, 2014; RIDLEY, 2004), sugerindo a existência de mudanças nestas no            

decorrer do tempo, este famoso naturalista se diferenciou por organizar uma coleção de             

evidências que sustentariam sua tese explicativa. Como exemplo, Darwin expõe em seu livro             

suas observações quanto à possibilidade de seleção doméstica (ou artificial) de características            

em seres vivos, e também se utiliza de vários dados coletados em suas viagens pelo globo,                

abrangendo observações geológicas, da fauna e da flora. Além disso, Darwin não somente             

fundamentou a proposta de mudanças das espécies, mas também construiu conceitos básicos            

que explicariam, de modo inicial, a maneira como estas mudanças aconteceriam e seriam             

direcionadas (MCGRATH, 2008). 

Uma noção básica defendida no livro de Darwin, mas não inicialmente proposta por             

este, é a de que as espécies descendem uma das outras, concluindo-se disso uma origem               

comum: 
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Ao considerar a origem das espécies é bastante compreensível que um           
naturalista que reflita sobre as afinidades mútuas dos seres organizados, suas           
relações embriológicas, sua distribuição geográfica, sua sucessão geológica e         
outros fatos similares, chegue à conclusão de que as espécies não foram            
criadas independentes, mas que derivam, como as variedades, de outras          
espécies” (DARWIN, 2014, p. 32) 
 

Darwin defende em que importante é não somente fundamentar a defesa da            

ancestralidade comum, mas também explicar de que modo, ou por quais mecanismos, ela             

poderia acontecer. Em seu tempo, era mais comum se justificar a variação entre as espécies               

ancestrais e descendentes através de fatores externos, como clima e alimentação (DARWIN,            

2014), o que parecia insuficiente para Darwin. Nesse sentido, o conceito de seleção natural se               

mostrou central em sua obra. De modo geral, este conceito explica o fenômeno natural que               

promove a mudança de características dentro de grupos biológicos no decorrer do tempo. Em              

Ridley (2004), encontramos que: 

Natural selection means that some kinds of individual in a population tend to             
contribute more offspring to the next generation than do others. Provided that            
the offspring resemble their parents, any attribute of an organism causing it to             
leave more offspring than average will increase in frequency in the population            
over time. The composition of the population will then change automatically.           
(p. 6)  4

 

A sobrevivência dos mais aptos, apesar de presente somente em edições mais recentes             

de Origem das Espécies, é uma expressão utilizada por Darwin, mas proposta inicialmente por              

Herbert Spencer (1820-1903), e que se refere ao mesmo fenômeno nomeado como seleção             

natural. Por esta expressão, entende-se que os seres vivos estão sob uma constante e universal               

luta pela vida, sendo que alguns obtêm maior eficácia neste processo, em detrimento de outros.               

Organismos que possuem determinadas características que lhe conferem vantagens para a sua            

sobrevivência e reprodução, tenderão a sobreviver e deixar mais descendentes viáveis, gerando            

um sucesso reprodutivo diferencial, o que dá bases para a compreensão da mudança de              

frequência de determinadas características no decorrer das gerações. 

Todos esses resultados (...) decorrem da luta pela vida. Em razão dessa luta, as              
variações mesmo sutis, provenientes seja de qual causa for, se estão num            
patamar que seja benéfico para os indivíduos de uma espécie, em suas            

4 Seleção natural significa que alguns tipos de indivíduos em uma população tendem a contribuir com                
mais descendentes para a próxima geração do que outros. Desde que os descendentes se assemelhem a                
seus pais, qualquer atributo de um organismo fazendo com que ele deixe mais descendentes que a média                 
aumentará em freqüência na população ao longo do tempo. A composição da população mudará              
automaticamente. (RIDLEY, 2004, p.6, tradução nossa). 
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relações de uma complexidade infinita com outros seres orgânicos e com suas            
condições físicas de vida, tenderão à preservação de tais indivíduos e serão            
herdadas por seus descendentes. Assim os descendentes, também, terão         
melhores chances de sobreviver, pois, entre os muitos indivíduos de quaisquer           
espécies nascidos de tempos em tempos, apenas um pequeno número          
sobrevive. (DARWIN, 2014, p. 92)  

 

Adaptação é outro conceito nuclear na teoria darwinista. Para Ridley (2004, p. 6),             

“adaptation refers to ‘design’ in life - to those properties of living things that enable them to                 

survive and reproduce in nature” . Isto é, a evolução acontece pela herança de características              5

que tornarão o indivíduo mais hábil em seus processos de sobrevivência e produção de              

descendentes viáveis. Mas o que se poderia entender por evolução? De acordo com Ridley              

(2004),  

(...) evolution means change, change in the form and behavior of organisms            
between generations. The forms of organisms, at all levels from DNA           
sequences to macroscopic morphology and social behavior, can be modified          
from those of their ancestors during evolution (p. 4)  6

 

Mesmo fundamentada com todos estes conceitos, a teoria darwinista enfrentava, em seu            

tempo, dificuldades explicativas no que competia à compreensão dos mecanismos de           

hereditariedade. Sem os conhecimentos básicos da genética tais como existentes hoje, os            

processos de transmissão de características e de mudança de frequência destas entre as             

gerações, bem como os mecanismos responsáveis pelas variações, permaneciam obscuros. A           

situação mudaria na primeira metade do século XX, com a maior divulgação dos             

conhecimentos da genética mendeliana (RIDLEY, 2004), dando origem à teoria sintética da            

evolução e abrindo portas para estudos de outros fenômenos, para além da seleção natural, que               

teriam relevância para a compreensão da dinâmica da história das espécies. 

O “neodarwinismo”, ou “teoria sintética da evolução”, ou ainda “síntese moderna”, é a             

junção das ideias iniciais de Darwin com os conhecimentos da genética, o que possibilita              

explicações mais robustas em relação ao fenômeno evolutivo. Como exemplo, temos a            

5 Adaptação se refere ao design da vida - àquelas propriedades dos seres vivos que os capacitam a                  
sobreviver e reproduzir na natureza (RIDLEY, 2004, p.6, tradução nossa). 
6“Evolução significa mudança, mudança na forma e no comportamento de organismos entre gerações.             
As formas dos organismos, em todas os níveis, desde sequências de DNA até a morfologia               
macroscópica e comportamento social, podem ser modificadas a partir de seus ancestrais durante a              
evolução” (Tradução nossa) 
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variabilidade genética presente em grupos biológicos, causada tanto por eventos mutacionais           

como por mecanismos naturais de recombinação genética, e o conhecimento dos processos            

microscópicos de hereditariedade, dão bases para se entender a mudança das espécies no             

decorrer do tempo e a ancestralidade compartilhada entre os seres vivos. 

O ensino da teoria da evolução, abrangendo toda a sua história, conceitos básicos e              

implicações para a leitura da realidade, é trabalhado na educação básica no Brasil e tem sido                

analisado por diferentes pesquisadores nos últimos anos. Como exemplo destas análises e de             

seus resultados, temos a identificação de problemas na aceitação, por parte de estudantes da              

educação básica, de conceitos de evolução humana e origem da vida, bem como suas relações               

com temas religiosos (OLIVEIRA, BIZZO, 2011; MADEIRA, 2007; CARVALHO, 2010);          

problemas na abordagem da evolução como conceito unitário de conteúdos biológicos           

espećificos em livros didáticos (ZAMBERLAN; SILVA; 2010); necessidade de investimento          

em ampliação de conhecimentos na formação inicial e continuada de professores (GOEDERT,            

2004); apontamento de necessidade de aprimoramento da utilização da história e filosofia da             

ciência no que compete ao ensino da teoria (CORRÊA et al, 2010), entre outros.  

 

2. Compilação de autores: elementos interferentes na compreensão da temática 

 

No decorrer da minha pesquisa a respeito da relação da teoria da evolução com temas               

sociais, encontrei escritos de filósofos, historiadores, teólogos e estudiosos das ciências           

naturais. Selecionei, então, aqueles que melhor poderiam contribuir para a compreensão do            

meu objeto de pesquisa e aqueles com quem já possuía maior intimidade. Utilizei como base               

principalmente Harrison (2017), Plantinga e Tooley (2014), Haack (2012), Craig e Moreland            

(2005), Barbour (2004) e McGrath (2008), apesar de outros autores auxiliarem na discussão de              

questões pontuais. 

Como dito anteriormente, a partir destas obras, pude elencar basicamente três elementos            

que se mostraram importantes influenciadores no processo de formação de opinião diante da             

relação entre teoria da evolução biológica e dilemas sociais. Este três aspectos serão melhor              

explicados a seguir, mas em síntese, temos que o uso da teoria da evolução como uma visão de                  

mundo todo-abrangente, isto é, na qual esta teoria necessariamente fundamenta respostas para            

os aspectos gerais da vida natural e social de seres humanos, pode ser estimulado por aspectos                

filosóficos, como a adoção do naturalismo filosófico na leitura da realidade; pela adesão à              
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visões distorcidas de ciência e de sua função social; e pela concepção equivocada da identidade               

histórica do conhecimento científico, incluindo também a relação deste último com outros            

saberes. Apesar de separados para fins de esclarecimento, não ignoro a relação que pode ser               

estabelecida entre cada um destes. 

 

Figura 1 - Esquema representativo de fatores influentes na visão da relação teoria da 

evolução, mundo natural e social. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

a) O naturalismo filosófico como visão de mundo: pode a ciência existir fora dele? 

 

O estudo da natureza, em sua continuidade histórica, está intimamente ligado à filosofia.             

Na antiguidade, o estudo natural se conectava à busca do bem e da felicidade, ao               

aprimoramento de capacidades pessoais para o reconhecimento de verdades, à sofisticação           

moral, transformação social e aproximação do divino (HARRISON, 2017; ANDERY et al,            

2007). No período medieval europeu, a natureza era vista como meio de crescimento e              

desenvolvimento de virtudes e capacidades humanas diversas, além de ser fonte de meditação             

sobre pressupostos teológicos assumidos. No início da modernidade, a matemática, geometria e            

a possibilidade de estabelecimento de leis naturais se tornaram centrais no modo de pensar de               
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parte da intelectualidade européia, dando origem a visões de mundo como, por exemplo, o              

mecanicismo. 

Além de abranger toda a natureza e o próprio ser humano, com Hobbes (1588-1679) o               

mecanicismo chegou a abranger a própria noção de conhecimento (ANDERY et al, 2007). Por              

trás das produções científicas, as discussões sobre a teoria do conhecimento, sua origem e os               

métodos adequados para se chegar a afirmações válidas, passaram por pensadores como Francis             

Bacon (1561-1626), no empirismo, e René Descartes (1596-1650), no racionalismo. A própria            

origem da ciência moderna se deu diante de um conflito com algumas noções Aristotélicas de               

mundo, a quais forneciam elementos básicos para compreender a natureza, incluindo por            

exemplo o universo estático, a incorruptibilidade de corpos celestes e a resistência ao estudo              

quantitativo do mundo físico. 

Além disso, discussões sobre o papel da dedução e indução na busca pelo conhecimento,              

a sugestão de possibilidade da postura neutra do pesquisador diante do mundo observado, a              

hipótese de possibilidade de conhecimento pleno da realidade e sua consequente dominação e             

controle, a visão da validade de afirmações científicas diante da subjetividade humana, a             

escolha de princípios que definem a validade de métodos de pesquisa, a relação entre aparato               

cognitivo-objeto-teoria, entre outros, são temas que permearam e ainda permeiam a atividade            

científica e que se estendem para além de questões pontuais dentro de disciplinas científicas              

específicas (CRAIG; MORELAND, 2005). 

Na tentativa de compreender um pouco quais são as distinções das perguntas realizadas             

por filósofos da ciência e por cientistas de áreas específicas, pesquisei autores já por mim               

conhecidos, como Craig e Moreland (2005). Para estes, as ciências e a filosofia são campos de                

conhecimento com dinâmicas próprias e não inteiramente semelhantes, mas que, ainda assim,            

são complementares e interligados, estando numa constante interação. Na tentativa de           

esclarecer algumas diferenças entre estes, os autores explicam que a filosofia “(...) estuda as              

hipóteses, os conceitos e as formas de argumento de outras disciplinas, incluindo a ciência”              

(p.381). Para os mesmos autores, podemos entender que: 

Na filosofia da ciência nós investigamos questões de filosofia sobre a ciência            
(...) Na ciência, pesquisamos as questões de ciência sobre uma específica área            
de estudo científico na qual os cientistas são as autoridades [...] algumas            
questões de segunda ordem - questões filosóficas - sobre a ciência são: O que              
é ciência? Devem os diversos tipos de atividades científicas seguir algumas           
condições claras, básicas e necessárias a fim de que venham a ser            
consideradas ciência? Existe algo que possa ser declarado como método          
científico? Em caso afirmativo, o quê? Como as teorias científicas explicam as            
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coisas? Como os dados de observação confirmam uma teoria? Se a teoria é             
boa [...], podemos ter como certo que ela é, ao menos, aproximadamente            
verdadeira, e o que não se vê, as entidades teóricas (p. ex., elétrons)             
postuladas pela teoria, realmente existem?  (p. 381-382) 

 

De acordo com Craig e Moreland (2005), ainda existem outras questões ou campos de              

estudo que se enquadram dentro da filosofia da ciência. Além da já mencionada diferenciação              

entre ciência e filosofia da ciência, outros exemplos são (1) a diferença entre filosofia da               

ciência externa e interna; (2) epistemologia da ciência; (3) ontologia da ciência; e (4) filosofia               

da natureza. O tema (1) se refere ao debate que visa esclarecer se a filosofia é uma disciplina                  

interna ou externa aos domínios da ciência. No que compete ao tema (2), os autores               

compreendem a epistemologia da ciência como um campo do saber que investiga 

(...) o processo de descoberta de leis e teorias científicas, como usamos essas             
leis e teorias para explicar as coisas e como leis e teorias recebem             
confirmação de várias fontes como sendo prognósticos bem-sucedidos (p.         
384, grifo nosso)  
 

Esta discussão se conecta com esta pesquisa, por exemplo, ao abranger temas como a              

validade de teorias científicas, sua natureza falível, suas possibilidades de mudanças no            

decorrer do tempo, entre outros, o que se interliga diretamente com a visão de ciência e de sua                  

autoridade social. Quanto ao tema (3), os autores explicam a ontologia da ciência como              

principalmente atuante no debate entre realismo e antirrealismo . Já em relação ao tema (4),              7

temos que a filosofia da natureza investiga questões que abrangem o realismo científico e as               

implicações das crenças científicas para a compreensão do mundo em geral. 

Assumindo a perspectiva da filosofia da ciência externa, a ciência, por sua natureza como              

campo do saber, sempre necessitou (e ainda necessita) assumir pressupostos filosóficos como            

pontos de partida para a sua construção e desenvolvimento, sendo que estes não podem ser               

verificados ou validados pela própria investigação científica. Na Idade Moderna, se destacaram            

movimentos teóricos que defendiam uma visão de ciência neutra e destituída de influências de              

outros tipos de conhecimentos, como o filosófico, justificando assim, sua superioridade e sua             

incomparabilidade como forma de obtenção da verdade infalível sobre o mundo. Todavia, estas             

7 De acordo com Craig e Moreland (2005, p.404-427), o realismo científico assume, de modo geral, que                 
a ciência apresenta progressivamente descrições verdadeiras sobre o mundo externo, inclusive em suas             
asserções sobre o inobservável. Para os anti-realistas, muitas das descrições científicas não            
correspondem à realidade externa, mas se constituem como instrumentos úteis para se compreender o              
que se não observa. 
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concepções de ciência foram questionadas e amplamente solapadas do século XIX em diante.             

Para Craig e Moreland (2005) é um erro acreditar que a ciência possui um valor epistêmico                

maior do que outros campos, pois a própria ciência não pode, por si mesma, se justificar em                 

suas conclusões. Como exemplo, os autores citam algumas pressuposições assumidas pelos           

cientistas antes de produzirem ciência, e sem as quais não se poderia validar tal saber: 

Esta é uma lista de algumas pressuposições filosóficas da ciência: (1) a            
existência de um mundo externo independente de teoria; (2) a natureza           
ordenada do mundo exterior; (3) a capacidade de conhecer o mundo exterior;            
(4) a existência da verdade; (5) as leis da lógica; (6) a credibilidade de nossas               
faculdades sensoriais e cognitivas de servirem como coletoras da verdade e           
fonte de crenças justificadas em nosso ambiente intelectual; (7) a adequação           
da linguagem para descrever o mundo; (8) a existência de valores usados na             
ciência (p. ex., ‘Testar as teorias de modo correto e relatar os resultados dos              
testes honestamente’); (9) a uniformidade da natureza e da indução; (10) a            
existência dos números. (CRAIG; MORELAND, 2005, p. 431) 

 

Partindo deste ponto, no qual assumo a filosofia como ligada à construção e compreensão              

da ciência, concluindo que a ciência não é edificada sem a influência de elementos não               

científicos, intento agora focar esta discussão nas influências de uma perspectiva filosófica            

específica (o naturalismo filosófico) sobre a teoria da evolução. Este enfoque é realizado devido              

à ênfase dada por diversos autores, os quais já citados no decorrer da dissertação, quanto à                

relevância desta visão de mundo para a compreensão das relações construídas entre a teoria da               

evolução biológica e questões sociais. A princípio, é necessário esclarecer o que é naturalismo e               

quais são suas diferentes concepções, para que posteriormente seja possível aprofundar a            

discussão sobre o naturalismo filosófico e a compreensão da teoria da evolução. 

Craig e Moreland (2005), ao analisar o naturalismo, realizam uma distinção específica            

entre o naturalismo metodológico e o metafísico. O naturalismo metodológico se caracteriza            

por (1) considerar como objetivo das ciências naturais explicar fenômenos naturais estritamente            

em termos de outros fenômenos naturais; isto é, as respostas às suas questões provêm do               

próprio mundo físico; (2) não exigir, necessariamente, a aceitação do naturalismo filosófico,            

além de aceitar a complementação de diferentes níveis de análise de um objeto ou fenômeno;               

(3) assumir que a ciência busca responder questões de “o quê” e “como”, entendendo fatos               

dentro de uma área de estudo, descrevendo padrões e explicando mecanismos naturais através             

de informações empíricas. Críticas ao naturalismo metodológico, com discussões de seus           

pontos positivos e negativos, podem ser vistos na obra dos autores. 
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Diferente do exposto, o naturalismo filosófico é “a doutrina de que o mundo natural é               

tudo o que há e que Deus, os anjos e seus semelhantes não existem” (CRAIG e MORELAND,                 

2005, p. 442), sendo uma exigência para que a ciência se constitua como tal. Isto é, esta                 

perspectiva não considera somente como importante que um saber específico priorize o mundo             

físico, mas reduz toda a realidade à este mundo físico e material, sendo a ciência o principal                 

meio de investigação de tal mundo. 

De acordo com Plantinga e Tooley (2014), o naturalismo é uma cosmovisão, um dos              

“modos de pensar acerca da natureza do mundo, acerca da nossa própria natureza, acerca do               

que é mais importante no mundo, do nosso lugar nele e do que temos de fazer para viver bem a                    

vida” (p. 26). É uma cosmovisão com amplo espaço no mundo ocidental, buscando supremacia              

ao lado de outras cosmovisões, como o teísmo e o antirrealismo. O autor ainda ressalta que há                 

divergências na caracterização do naturalismo, como uma atitude ao invés de uma doutrina,             

sendo que tal atitude considera a ciência, de início, como privilegiada no direcionamento da              

opinião dos sujeitos; ou então como um modo de investigação que prioriza métodos e técnicas               

das ciências empíricas. Nas discussões deste tópico serão utilizadas, principalmente, as           

definições de Plantinga e Tooley (2014). Segundo os autores, para o naturalismo filosófico: 

[...] não há Deus, e os seres humanos são partes insignificantes de uma             
máquina cósmica gigante que prossegue majestosamente indiferente a nós, a          
nossas esperanças e aspirações, a nossas necessidades e desejos, e a nosso            
sentido do bem e do mal. Essa concepção remonta a Epicuro e Demócrito,             
entre outros, no mundo antigo, e encontra uma expressão magnífica no poema            
De Rerum Natura, de Lucrécio; é também extremamente popular no mundo           
(ocidental) contemporâneo (p. 29-27) 

 

O naturalismo filosófico pode ser utilizado para desenvolver abordagens em questões           

como a epistemologia, ontologia, crenças, consciência, linguagem, matemática, ética, religião,          

etc. (PLANTINGA; TOOLEY, 2014). Com fins de esclarecer a essência da cosmovisão            

naturalista, os mesmos autores destacam que o naturalismo não rejeita somente a ideia de Deus,               

mas também afirma que os adeptos desta cosmovisão “não acreditam na Mente dos estóicos, ou               

no Eu absoluto de Fichte, ou na Ideia de bem de Platão, ou no Motor Imóvel de Aristóteles, ou                   

no Absoluto de Hegel” (p. 32). 

Plantinga e Tooley (2014), para além da caracterização de tal perspectiva, se propõem a              

discutir em um dos seus livros as razões pelas quais o naturalismo se constituiria como uma                

crença inaceitável por sua própria incoerência interna e externa. Seu argumento se desenvolve a              
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partir de três pontos iniciais (propostos pelo próprio autor), que são melhor desenvolvidos em              

seu livro (nas páginas 11-90): 

1) Função apropriada: a aceitação do naturalismo cancela qualquer referencial de “função           

adequadamente desenvolvida” (p. 11), isto é, não haveria nenhuma concepção de bom e             

de mal funcionamento, nenhuma referência ideal de análise para ser utilizada pelo ser             

humano. Neste sentido, nas palavras do autor, seriam impossíveis ideias como saúde e             

doença, sanidade e loucura, acerto ou falha, bom ou mal, e até mesmo a possibilidade               

do conhecimento seria questionada. Isso afetaria, por exemplo, o conhecimento e a            

credulidade referentes à própria proposta de uma visão de mundo naturalista. 

2) Auto-refutação: devido a seus pressupostos céticos adotados para análise dos          

fenômenos da existência (como o conhecimento, a razão, mente, etc), o naturalismo            

prevê a não confiabilidade de nossas faculdades cognitivas, e inclui em si o afastamento              

de noções como “verdade”. Isso implica que, se o naturalismo for aceito por alguém,              

este sujeito não possui razões para creditar veracidade à tal filosofia. É um sistema              

auto-destrutivo. 

3) Materialismo: o naturalismo implica uma compreensão materialista do ser humano,          

cancelando inclusive a possibilidade da crença. 

 

E que relação haveria entre esta cosmovisão e o ensino de ciências? A principal relação               

que pode se originar do não discernimento da existência do naturalismo filosófico, é o uso do                

conhecimento científico como veículo de adesão obrigatória à esta visão de mundo naturalista,             

sem maiores esclarecimentos sobre as possibilidades de debate ou alternativas de pontos de             

vista. Aqui, o problema não seria a adesão e defesa de um indivíduo em relação ao naturalismo                 

como filosofia, mas sim a vinculação obrigatória entre este e a ciência (BARBOUR, 2004;              

MCGRATH, 2008). Por enquanto, chama a atenção a possibilidade de tensões no processo de              

aprendizagem estarem vinculadas não ao conteúdo biológico em si, mas a uma má             

compreensão das relações das produções científicas com a filosofia, o que não se constitui              

como um assunto trivial. 

No caso de uma associação direta entre a teoria da evolução e a proposta do naturalismo                

filosófico na educação, assume-se que bons cientistas somente existem caso venham a se despir              

de todas as compreensões da realidade que excedam o contemplado por métodos científicos,             

gerando uma visão de ciência e cientistas neutros. Além disso, compreende-se que a biologia,              
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em especial através da evolução, conseguiu mostrar que tanto o mundo animado como o              

mundo inanimado podem ser explicados através somente da realidade material, e qualquer            

proposta alternativa se estabelece como “oponente” da racionalidade científica. Algumas          

implicações dessa perspectiva seriam vistas, por exemplo, na concepção de que deveríamos (1)             

nos posicionar contrariamente à qualquer noção de planejamento prévio, colocando a evolução            

como oposta a noções teológicas e teleológicas; (2) afirmar que o humano se reduz, em suas                

diversas manifestações como ser, à reações químicas e fenômenos físicos; (3) dizer que valores              

éticos e morais, por fim, não existem solidamente, mas são somente construções humanas com              

propósito de preservação da espécie e outros benefícios para a população - isto é, enxergar a                

existência pelos óculos da evolução exigiria que fossem rastreadas razões biológicas para todos             

os valores que norteiam a vida social; (4) ver a mente e a subjetividade humana como                

explicadas em sua origem, função, estrutura e propósito somente através das ciências e seus              

métodos; (5) compreender que questões antigas, como ideias de pós-morte e realidades            

sobrenaturais, sentido da vida e busca por felicidade e maneira correta de se viver, foram               

respondidas definitivamente pela ciência, sendo desmontadas principalmente na modernidade.         

Conceitos evolutivos como acaso, aleatoriedade, seleção natural, mutação, ancestralidade         

comum e determinismo genético podem ser utilizados como meio de se justificar tais             

conclusões, ignorando atuais debates científicos e filosóficos e o esclarecimento da própria            

natureza da ciência. Exemplos mais conhecidos desta postura é o uso da seleção natural para               

justificar atos genocidas; a justificação da higienização social a fim de se obter o sucesso da                

espécie; ou ainda o uso da ideia de acaso e aleatoriedade como ferramentas de descrédito               

religioso. 

A perpetuação deste tipo de discurso de casamento irrevogável entre ciência e            

naturalismo científico negligencia a própria constituição da ciência e a sua história de relações              

com outros saberes, evidenciando um estudo superficial tanto da história como da filosofia em              

toda a sua complexidade. Se torna “científico” ver o mundo e os seres vivos de modo                

completamente objetificado - a análise material se torna parâmetro único e central de             

compreensão da existência, e se atribui descrédito e estereótipos de misticismo irracional à             

qualquer esforço de integração entre ciência e outras esferas sociais, ou a qualquer tentativa de               

compreensão da existência numa perspectiva multifacetada. 

No processo de ensino de ciências, tanto em nível básico como na formação do ensino               

superior, a má compreensão da relação de uma cosmovisão com o uso das teorias científicas               
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pode se transcrever na sala de aula através de falas de professores, de formas de abordagem de                 

conteúdos, nos materiais didáticos utilizados, nos receios de sujeitos quanto ao seu            

adentramento em cursos superiores das ciências naturais, nos conflitos internos dos estudantes            

e professores, etc. A postura acrítica diante de materiais que intentam divulgar conhecimentos             

básicos sobre a teoria da evolução pode fomentar ainda a divisão social quanto ao papel da                

ciência e seus benefícios, podendo ser ainda, na educação, um potencial obstáculo para             

aprendizagem adequada. Cabe ainda ressaltar a importância da presença de discussões sobre a             

história e filosofia da ciência em cursos de nível superior, tanto de modo geral como dentro de                 

cada disciplina específica, de tal modo a estimular o domínio do conhecimento científico. 

 

b) O cientificismo ainda existe? 

 

O que quis dizer com “cientificismo” é a falha oposta: um tipo de atitude              
excessivamente entusiástica e acriticamente reverente para com a ciência, uma          
incapacidade de ver ou falta de vontade de admitir sua falibilidade, suas            
limitações e seus potenciais perigos (HAACK, 2012, p. 4-5) 

 

A ciência é um campo de conhecimento estruturado que tem recebido grande prestígio             

social, principalmente devido ao impacto de suas produções no modo de encarar diversas áreas              

da vida humana. Esta notoriedade é plausível, pois as contribuições da ciência para a              

compreensão do mundo e para a promoção de mudanças práticas na vida dos indivíduos são               

singulares e inegáveis, como por exemplo nas propostas de alternativas nos modos de lidar com               

desconfortos físicos, com a estética, longevidade, cuidado com animais domésticos, produção           

de alimentos, formas de locomoção e comunicação, etc. Não obstante, este conhecimento está             

intimamente relacionado com questões sociais, políticas e culturais, o que interfere no público             

que a acessa, no modo de desfrute e nas intencionalidades e consequências de uso que a                

envolvem. 

Abusos em relação ao uso legítimo da ciência são percebidos no passado e no presente.               

Como exemplo, Chalmers (1993) comenta que atualmente, atribuir o termo “científico” a            

alguma afirmação implica a estes uma garantia acrítica de confiabilidade. Com certa frequência             

entramos em contato com informações ditas “científicas”, mas que deixam a desejar quanto ao              

esclarecimento dos métodos de pesquisa e quanto à validação das conclusões alcançadas. Ou             

então, pode acontecer de falas especulativas de cientistas renomados possuírem relevância           
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acentuada, ainda que a sejam infundadas ou simplesmente opinativas. É notória também a             

potencial dificuldade em se discernir a relação entre os dados colhidos e as construções              

teóricas, bem como os limites destas últimas, ou então em se refletir sobre os pressupostos               

filosóficos que antecipam e possibilitam qualquer atividade da ciência, dando-lhe legitimidade.           

A situação se agrava diante da qualidade educacional nacional, que limita o acesso a discussões               

teóricas e acaba por interferir na capacidade dos indivíduos de avaliar e refletir profundamente              

sobre questões concernentes à ciência. 

Deve-se tomar cuidado para que discussões deste assunto não despertem um desprezo            

pela produção científica, produzindo uma imagem de completa incerteza, subjetividade e           

invalidez, desconsiderando suas contribuições históricas para a humanidade. Por outro lado,           

abusos e extremismos podem acontecer, formando estereótipos inadequados que devem ser           

enfrentados e jamais omitidos. Matthew (1995) defende que o conhecimento da história e             

filosofia da ciência por parte dos cidadãos, com reflexões a respeito dos benefícios e malefícios               

de sua atividade, lhes permite um maior grau de autonomia e criticidade diante das informações               

que lhes são apresentadas. No processo de ensino escolar, cabe a fidelidade ao modo como o                

conhecimento científico se estrutura, não negando limitações, nem tampouco desvalorizando          

benefícios. Discernir que a ciência, assim como outras áreas da vida humana, também pode              

apresentar corrupção nos métodos de pesquisa, intervenção em conclusões devido a interesses            

diversos, ações que contradigam a bioética, venda de pesquisas para benefício de indústrias,             

congelamento no estudo de temas devido a conclusões indesejáveis, limitações na           

potencialidade de explicar a realidade, etc., não invalida toda a ciência, mas nos torna aptos a                

filtrar de forma crítica materiais que são divulgados, além de facilitar a compreensão profunda              

deste empreendimento humano essencial em nosso tempo. Vale destacar que a manipulação            

através da influência produzida por uma visão distorcida de ciência afeta diferentes áreas             

sociais, como a política, educação, saúde, mídia e artes, sendo imprescindível que a clareza              

deste tema seja uma preocupação dos educadores, governantes e familiares. 

Se descreve como “cientificismo” a atividade que se caracteriza pela exagerada expansão            

da ciência como esfera de estudo e explicação da realidade, adquirindo uma natureza que não               

lhe faz jus. De acordo com os filósofos Craig e Moreland (2005), o cientificismo é: 

[...] a visão de que a ciência é o próprio paradigma da verdade e da               
racionalidade. Se alguma coisa não se enquadra com as atuais crenças           
científicas bem fundamentadas, se não está dentro do domínio das entidades           
apropriadas para a investigação científica, ou se não é factível à metodologia            
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científica, então não é verdadeira nem racional. Qualquer coisa fora da ciência            
não passa de mera crença ou opinião subjetiva, da qual torna-se impossível            
uma avaliação racional. A ciência, exclusiva e idealmente, é o nosso modelo            
de excelência intelectual” (p. 428-429) 

 

Um exemplo conhecido é o estudo do mundo social como um ramo das ciências físicas,               

moldada pelos mesmos princípios, fundamentos e métodos, o que é evidenciado principalmente            

em Augusto Comte (1798-1857). Neste caso, uma concepção rígida de “método científico” foi             

considerada como garantia da validade investigativa, se estabelecendo como prumo para todo            

conhecimento “verdadeiro” e “objetivo”. Esta perspectiva de ciência seria fundamental no           

processo de mudança das fases históricas comtianas, resultando numa potencial nova ordem            

social com valorização da racionalidade e estabilidade (VERHOOGT, 2016). Esta perspectiva           

da ciência é uma expressão de cientificismo, não se constituindo, todavia, como única forma de               

abordagem deste conhecimento (como nota-se, por exemplo, pela influência da fenomenologia           

e materialismo histórico dialético nas pesquisas científicas), nem tampouco como limitada ao            

século XIX. 

Os autores Craig e Moreland (2005) ainda fazem uma distinção entre cientificismo forte e              

fraco. O primeiro consiste na crença de que proposições só podem ser verdadeiras caso sejam               

científicas, passando por testes e se fundamentando através de metodologias adequadas; neste            

caso, tudo o que não é científico não possui razões para receber crédito. O segundo consiste na                 

aceitação de verdades fora da ciência, mas estas são consideradas sempre inferiores, sendo a              

ciência o empreendimento mais sério e confiável da sociedade, que deve ser utilizado de modo               

ilimitado para explicar e validar qualquer campo de expressão existencial humana. Neste caso,             

qualquer campo do saber é enriquecido em sua validade pelas contribuições científicas, mas o              

inverso não ocorreria, e além disso, as afirmações científicas sempre teriam prioridade sobre             

alegações de outra natureza no processo de tomada de decisões.  

Como exemplo citado pelos autores, para o cientificista os problemas da mente devem ser              

solucionados principalmente através dos métodos da neurofisiologia e ciência da computação;           

ou ainda, a ciência é vista como aquela que reforça racionalmente posições filosóficas ou              

teológicas de que o universo teve um início, mas não há lucros para a ciência se a filosofia ou                   

teologia a corroboram - pelo contrário, estas devem sempre aguardar pelo parecer favorável do              

saber científico (CRAIG E MORELAND, 2005). Ainda há outros exemplos cotidianos sobre            

como esta mentalidade pode se manifestar, como por exemplo no autoritarismo dado aos             
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cientistas em decisões sobre a legitimidade da prática do aborto, nas escolhas sobre valores e               

questões arbitrárias que devem estar no currículo da educação básica, entre outros. Um             

problema direto do cientificismo é a consideração dos cientistas como os únicos que detêm a               

verdade e sabem o que é bom e desejável para a sociedade. Neste caso, o que a população                  

deseja, opina, acredita ou considera como princípio mais importante a ser seguido na tomada              

de decisões é sempre inferior ou inválido, quando não “irracional”, não devendo ser             

considerado em relevância quando confrontado com as opiniões emitidas por essa grande elite             

intelectual. 

Craig e Moreland (2005) estabelecem ainda algumas críticas ao cientificismo (p.           

430-432). Podemos sintetizar estas ideias em alguns pontos: 

(a) O cientificismo forte é auto-refutável (isto é, se auto-anula): isso porque o cientificismo             

forte afirma que somente proposições científicas são verdadeiras. Todavia, essa          

afirmação não é científica, mas filosófica sobre a ciência. Logo, ela não se justifica em               

sua coerência interna. 

(b) O cientificismo se torna inimigo da ciência, pois não permite uma abordagem adequada             

das pressuposições que sustentam essa atividade. Deste modo, faz com que os            

fundamentos deste conhecimento não sejam pensados, questionados ou justificados,         

afetando diretamente a própria legitimidade da ciência. De acordo com os autores, “a             

ciência não pode ser produzida a partir do nada (...) as conclusões da ciência não podem                

ser mais certas do que as pressuposições em que ela se baseia e usa para chegar nessas                 

conclusões” (p.430). O cientificismo ou rejeitará o reconhecimento destes pressupostos,          

ou concluirá que eles não são tão relevantes ou possuidores de autoridade epistêmica             

frente às questões de ciência. 

(c) Existem crenças justificadas racionalmente e verdadeiras em diversas áreas de          

conhecimento fora da ciência. Para o cientificista, tanto forte como fraco, esta questão             

não é considerada, uma vez que a ciência é colocada como referencial superior de              

credibilidade. Admitindo esta postura, a realidade da existência humana é deturpada,           

reduzindo todas as questões à questões científicas. Nas palavras diretas dos autores,  

Algumas proposições consideradas de fora da ciência (p. ex., “Vermelho é           
uma cor”, “É errado atormentar bebês por diversão”, “Estou pensando em           
ciência agora”) são mais bem justificadas do que algumas consideradas de           
dentro da ciência (p. ex., “a evolução acontece por meio de uma série de              
pequenos passos”). Não é difícil de perceber que muitas de nossas crenças            
científicas atualmente aceitas deverão ser revistas e/ou abandonadas dentro de          
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cem anos, mas seria difícil avaliar como o mesmo poderia ser dito sobre as              
proposições extracientíficas recém-citadas (p. 432) 

 

Haack (2012) afirma que, a fim de evitar abusos (cientificismo) e desprezos à real              

natureza da ciência (o que a autora denomina “cinismo”), é “(...) uma questão substancial              

[saber] exatamente o que deve ser evitado – quando, e por que, a deferência às ciências é                 

apropriada e quando, e por que, é inapropriada ou exagerada” (p. 5). Para facilitar, a autora                

elenca alguns sinais que denunciam a presença de uma perspectiva cientificista nas produções             

humanas de distintas naturezas. Os sinais são: 

(1) O uso honorífico de “ciência” e seus cognatos: ocorre quando termos como             

“ciência”, “cientificamente”, “o cientista/especialista garante”, “a ciência comprovou”, “qual é          

a evidência científica?”, “este argumento é uma teoria científica”, etc., são usados somente para              

atribuir superioridade, garantia acrítica ou infalibilidade a algo, e não com o propósito de              

evidenciar a natureza estrutural da atividade ou conhecimento defendido. Um real problema            

deste uso honorífico da ciência é a imagem assumida de que esta instituição é infalível e                

somente formada por certezas, e nunca passível de corrupção, especulações, manipulação,           

equívocos, insuficiência explicativa, limitações próprias, entre outros. Este tópico deve ser           

considerado por professores da área das ciências, pois ele pode estar presente em diferentes              

mídias que alimentam o imaginário popular, podendo ser influente na concepção prévia dos             

estudantes. Defender uma formação em ciências adequada envolve também sensibilizar          

cidadãos para a avaliação crítica de afirmações diversas que aparecem no dia a dia e que se                 

sustentam no status científico. 

(2) Adornos científicos adotados de forma inapropriada: ocorre quando elementos          

presentes na produção ou estrutura do conhecimento científico (termos, porcentagens, gráficos,           

instrumentos de laboratório, etc.) são usados como garantia suficiente de que algo é bom ou               

válido, ou a fim de atender a demandas estéticas, e não por necessidade real da pesquisa. Na                 

educação em ciências e formação de professores, é importante destacar que esta crítica não leva               

à uma aversão ao uso de tais instrumentos quando necessários, mas ao rigor no uso, e ainda à                  

reflexão crítica a respeito da motivação de tal escolha. 

(3) Preocupação com o “problema da demarcação”: aqui a principal crítica consiste na             

excessiva preocupação com a demarcação científica, com a definição do limite exato entre o              

que é ciência ou não, a fim de se garantir uma imagem de legitimidade ou segurança exagerada                 
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diante de “pseudociências” e saberes “inferiores”, ou para assegurar a autoridade do termo             

“ciência”. Haack (2012) mostra que a demarcação rigorosa se mostrou inviável historicamente            

e muitas vezes defendido devido à interesses externos à defesa da qualidade deste             

conhecimento. A autora afirma que a ciência é diferenciável de outros saberes, mas somente              

demarcável por “uma lista de 'sinais de cientificidade', nenhum dos quais seria compartilhado             

por todas as ciências, mas cada um encontrado, em algum grau, em algumas ciências” (p. 12). 

(4) Busca pelo “método científico”: segue a mesma linha de raciocínio do item acima,              

mas aplicado à ideia de um método científico rigoroso, o que serve para assegurar o que é uma                  

ciência real e genuína, apesar de historicamente parecer algo não consensual e questionável,             

numa intenção semelhante à destacada no tópico anterior (HAACK, 2012, p. 14). Além disso, o               

método é visto como uma fórmula segura e eficaz de acesso a saberes. Todavia, uma               

concepção equivocada do método científico não implica na inexistência de técnicas e            

instrumentos que interferem na abordagem do mundo natural e nem na relativa eficiência             

destes na superação de limites humanos e na facilitação no processo de elaboração de saberes               

mais complexos e profundos. 

(5) Procurar nas ciências por respostas a perguntas além de seu escopo: neste tópico, a               

autora utiliza o termo “escopo” em sua obra para se referir ao campos legítimos de atuação das                 

ciências, de acordo com o objeto de estudo de cada disciplina científica, ou aos objetivos               

específicos destas mesmas ao abordarem este objeto. Sua crítica se baseia na consideração de              

que, dentro das disciplinas científicas, nem sempre há respostas garantidas para todas as             

perguntas levantadas; que pesquisadores são dependentes de seu contexto histórico para           

realizar determinadas perguntas, as quais no passado não poderiam surgir; e que há questões e               

dilemas que não podem ser respondidos de forma suficiente apenas através do pensamento             

científico. 

(6) denegrir o não-científico em oposição à exaltação do científico. Como exemplo deste             

último, pode-se perceber, por exemplo, a rejeição de todo conhecimento ou afirmativa que não              

apresente em sua justificação processos de manipulação de materiais, experimentação, testes,           

associação com o debate acadêmico ou semelhança com a investigação na ciência. 

Falar de fronteiras entre o escopo científico e o escopo de outros saberes não é uma                

questão rígida, pois historicamente a investigação científica tem proporcionado respostas para           

questões que antes eram tidas como competência exclusiva de outras áreas (por exemplo, ver              

explicações mitológicas para fenômenos naturais ou o papel da biologia na compreensão            
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comportamental). Por outro lado, a flexibilidade dos limites não pode ser confundida com uma              

competição excludente inerente à ciência quando posta ao lado de outros saberes, nem com              

uma substituição progressiva da ciência em relação a outros saberes no decorrer da história              

(algo semelhante à narrativa histórica Comtiana). A inegável contribuição da ciência no            

entendimento da realidade não implica em sua autossuficiência diante de contribuições de            

outras perspectivas, o que gera o desprezo ao diferente, categorizando-o como irracional ou             

inconsistente. 

Na minha opinião, não apenas é cientificismo assumir que a investigação           
científica é inerentemente melhor que outros tipos de investigação; também é           
cientificismo assumir que a ciência é inerentemente mais valiosa que a           
literatura (ou a arte, a música etc.). “Qual é mais importante, ciência ou             
literatura?” é uma pergunta irremediavelmente confusa – tão        
irremediavelmente confusa quanto “qual é mais importante, um senso de          
humor ou um senso de justiça?” (HAACK, 2012, p. 19-20) 

 

Temas como a validade da pena de morte, eutanásia e do aborto, ou decisões sobre               

intervenções ambientais, relações internacionais ou manipulação genética de embriões,         

mostram espaços onde o conhecimento científico atua efetivamente, mas não necessariamente           

se estabelece como único critério de conclusão. Haack (2012) afirma que realmente há um              

problema quando questões éticas ou políticas são tratadas como puramente de natureza            

científica; do mesmo modo, é estranho considerar situações onde o científico é desconsiderado             

em meio ao fervor de discussões que abrangem pautas nas quais a ciência teria legitimidade de                

emitir colocações. Neste assunto, refletir sobre a relação dos diferentes elementos que            

compõem a realidade, bem como o papel de cada saber na compreensão da integralidade do               

homem e do mundo, são imprescindíveis para que posturas e decisões coerentes e justificadas              

sejam tomadas e avaliadas. Neste sentido, é fundamental que se tome cuidado para que a               

ciência não seja utilizada como meio de constrangimento ou manipulação a fim de se responder               

a interesses privados em determinados campos, o que se realiza através do uso da ciência de                

modo excedente à legitimidade de sua finalidade como saber. 

No que compete à teoria da evolução do século XIX e à compreensão do papel da ciência                 

diante de questões sociais, debates diversos foram levantados desde a sua proposta, envolvendo             

questões referentes tanto à conceitos específicos da teoria, como às implicações/inferências           

desta sobre outros temas da realidade. Barbour (2004) destaca alguns desafios inerentes a esta              

discussão tanto no passado como no presente, e as categorias a seguir resumem alguns destes               
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debates abordados no decorrer de seu livro. Alguns tópicos são literalmente criados pelo autor,              

enquanto outros foram criados e agrupados a partir das discussões levantadas na estrutura dos              

capítulos de seu livro. Todos, de certa forma, chamam a atenção para questões que lidam com a                 

linha tênue que separa e conecta diferentes saberes na busca por respostas integrais. Vale              

destacar que o uso de convicções cientificistas, dentro do conceito de Haack (2012), afetam o               

modo como se lida com os temas apresentados a seguir: 

- Dignidade humana: O ser humano, antes visto como separado dos demais seres vivos e               

não-vivos, foi inserido na natureza pela ótica evolutiva. A teoria da evolução se opôs a uma                

visão dualista de ser humano/natureza, trazendo possíveis implicações para a percepção da            

estrutura humana. Semelhanças comportamentais, anatômicas e genéticas podem ser notadas          

entre seres humanos e seus parentes mais próximos na escala evolutiva; por outro lado,              

distinções como a linguagem, raciocínio e cultura se destacam como singulares do Homo             

sapiens sapiens. Como o homem deve ser visto diante da ordem natural? Qual é o valor                

diferencial da vida humana mediante a realidade da ancestralidade comum? Pela evolução            

podemos dizer que o valor da vida humana é igual, e não superior, a de outros seres vivos? 

- Noção de liberdade-responsabilidade humana: Aqui entende-se por “liberdade” as          

ações que são autodeterminadas a nível individual por meio de motivos, intenções e escolhas              

que não são coagidas externamente (BARBOUR, 2004). Pode-se encontrar cientistas que           

defendem que, uma vez que o comportamento humano é conduzido por fatores biológicos, a              

liberdade e a responsabilidade são ilusórias, e tais ilusões podem ser vantajosas para a              

preservação da espécie. Outros podem entender a biologia como restritiva à liberdade humana,             

mas não determinante, sendo incapaz de dar respostas últimas sobre estas questões. Há ainda              

aqueles que consideram ser a biologia semelhante em todos os organismos vivos, não sendo              

causa de nenhuma diferença, uma vez que estas últimas só possuem origem social. Quais              

seriam os limites dos efeitos biológicos no comportamento e decisões humanas? Deveria a             

evolução ser um eixo norteador ou pelo menos considerado nas pesquisas em ciências sociais,              

nas decisões na justiça criminal, e na elaboração de leis oficiais, e por qual razão? Neste campo                 

referente à “responsabilidade humana”, também cabem discussões sobre a relação da biologia e             

da engenharia genética com a ética e dignidade humana. Como por exemplo, podemos             

perguntar se há diferença entre modificar células somáticas e modificar células germinativas            

para fins diversos. Outra pergunta é se podemos comparar a alteração genética em embriões,              
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seja para suprimir características letais, seja para o aperfeiçoamento de aparências de acordo             

com a preferência dos pais, com algum tipo de racismo. 

- Psicologia: Que relação há entre a mente e o cérebro (aspecto material em toda sua                

complexidade), e qual é a dinâmica de controle entre ambos? Indivíduos que causam desordens              

sociais poderiam ser modificados biologicamente para evitar comportamentos reprováveis? É          

importante refletir sobre a forma como a ciência aborda características humanas, como a             

capacidade de sentir amor, de pensar, ter consciência e buscar sentido, e até que ponto podem                

ser olhadas na perspectiva biológica. Como já mencionado, é possível defender a compreensão             

plena da mente e cérebro a partir do elucidar de relações neuronais. Neste caso, além destes                

temas expostos, a evolução entraria na explicação da origem de fenômenos sociais como             

altruísmo, ideologias e crenças religiosas, ética, criminalidade, senso de justiça, entre outros.            

Outro tipo de postura é a que valoriza o dualismo corpo/alma, afirmando que não há nenhuma                

relação entre aspectos biológicos/evolutivos e a psicologia humana, e que as discussões nunca             

devem aproximar estes dois campos. Também existem aqueles que afirmam que a história             

evolutiva possui sim um aspecto de influência nestas áreas da vida humana, mas não são               

determinantes, cabendo à filosofia e teologia propor e justificar formas comportamentais,           

valores morais e padrões de vida - isto é, a psicologia também seria explicada por, mas não se                  

reduziria à biologia. Neste caso, biológico e filosófico não se excluem, mas apresentam faces              

de uma mesma realidade, complementando-se. 

- Determinismo genético: A compreensão de uma luta natural pela manutenção e            

perpetuação do material genético diz algo a respeito da natureza humana? Pode-se acreditar             

que a vida humana deve ser compreendida a partir das lentes do gene, podendo implicar em                

diferentes afirmações, tais como (1) a vida é somente um processo de reprodução e transmissão               

de genes; (2) o ser humano como um todo é fruto somente de necessidades genéticas; (3) todo                 

comportamento social indesejável pode ser compreendido e manipulado através de uma análise            

biológica; etc. É uma tentativa de explicar e compreender realidades inteiras a partir da              

exploração de suas unidades menores. Como exemplo, temos que o dualismo “bem e mal” é               

tido como ilusório, pois tudo se explica pela busca por descendência e hereditariedade; ou              

temos que a identidade humana pode ser definida como inteiramente influenciada por questões             

genotípicas, sendo incompatível com explicações de naturezas distintas; ou ainda temos a            

explicação do valor moral como fruto da história evolutiva, sendo mantidos valores que             

cooperaram para a preservação da espécie. Apesar da apresentação de convicções extremas,            
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sujeitos podem apresentar diferentes níveis de comprometimento com estas ideias. A grande            

questão é entender até que ponto o ser humano é movido por informações genéticas, e até que                 

ponto questões sociais e individuais podem ser explicadas e transformadas a partir desta via.              

Além disso, compreender as implicações provenientes das respostas defendidas. 

- Teleologia: Como as mutações aleatórias e a seleção natural influenciam a concepção             

geral do planejamento e intencionalidade da existência humana? Darwin foi alguém que            

mostrou conceber a possibilidade de um planejamento geral predominante, mas com detalhes            

regidos pelo acaso (MCGRATH, 2008). Já T. H. Huxley e E. Haeckel viram a humanidade               

como fruto de forças impessoais, sem sentido, sendo a matéria e a força as únicas realidades                

essenciais – sendo tal perspectiva como precedente para uma origem contingente da vida.             

Outros cientistas e filósofos podem afirmar não haver contradição entre acaso e uma existência              

proposital. Para uns, o acaso é uma percepção humana, sendo previsível ao transcendente, que              

transforma em ato aquilo que antes era uma gama de potencialidades; para outros, o acaso               

cancela o argumento de determinismo divino sobre toda a criação. Assumir que a ciência, por               

sua natureza, não é capaz de responder às grandes questões do âmbito teleológico, significa o               

mesmo que afirmar que suas proposições (como aleatoriedade, competição, mutações, etc.) não            

afetam de modo algum as discussões deste campo filosófico e suas implicações para a              

compreensão da vida humana? 

 

c) Podem as narrativas históricas expressarem uma visão de ciência? 

Conhecer a história da ciência é fundamental para que a natureza deste conhecimento seja              

compreendida. Como apresentado, alguns autores já tem defendido a importância desta           

abordagem no contexto educacional, a fim de promover o confronto de visões distorcidas da              

ciência e do cientista, bem como, para fomentar uma compreensão adequada dos            

conhecimentos científicos, os quais fazem parte da educação formal (MATTHEWS, 1995;           

FORATO, PIETROCOLA, MARTINS, 2011; etc.). Segundo os autores, o uso da história e             

filosofia da ciência como estratégia pedagógica auxilia em vários aspectos, como na            

compreensão de modelos da natureza da ciência, na exposição de processos de construção de              

conceitos, facilitação do entendimento de noções epistemológicas abstratas, apresentação de          

uma ciência humana e construída historicamente, entre outros. 

Todavia, se constitui como preocupação não somente o uso de uma abordagem histórica,             

mas também o modo como esta abordagem é realizada (FORATO, PIETROCOLA,           
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MARTINS, 2011). O relato histórico traz em si concepções sobre o modo de funcionamento da               

ciência e os valores que a envolvem, e o tipo de estereótipo formado a partir desta deve ser                  

considerado. A construção das narrativas e os recortes adotados devem ser analisados e             

adequados tanto à fidelidade histórica como ao público que se direciona o discurso. No              

contexto desta pesquisa, este tema se faz importante, pois a visão de ciência divulgada através               

dos relatos históricos, pode formar conclusões a respeito da função social da ciência, e do papel                

das teorias científicas, incluindo a teoria da evolução, para a leitura da realidade. O principal               

argumento a se defender aqui é que elementos como o naturalismo filosófico, assim como o               

cientificismo, podem se expressar também no relato histórico da ciência. Neste caso, quando             

não há maiores esclarecimentos, a história pode ser moldada para legitimar cosmovisões ou             

preconceitos de forma camuflada, ocultando fatos históricos que os contrariam. 

As narrativas históricas podem apresentar esta problemática de diversas formas. Uma           

delas é, por exemplo, pelo uso do mesmo termo “ciência” para se referir ao estudo da natureza                 

em diferentes períodos históricos. De acordo com Harrison (2017), o termo “ciência”            

comportou diferentes significados no decorrer do tempo, e cada conceito se adequa a seu              

contexto histórico específico. Para compreender o que se entendia por “ciência” desde a             

antiguidade até a modernidade no Ocidente, é necessário um estudo profundo da realidade             

geral de cada período, bem como da linguagem utilizada nestes contextos. A ausência de tal               

cuidado pode fomentar equívocos como, por exemplo, produzir narrativas nas quais a ciência,             

em sua formatação moderna, é tida como existente desde a antiguidade; ou ainda criar              

sugestões de que existe uma histórica e contínua oposição entre o estudo do mundo natural e a                 

de explicações de caráter religioso ou mitológico. Compreender a “ciência” no passado é             

auxílio para que se esclareça o que esta atividade é nos dias atuais, confrontando estereótipos               

popularizados, tais como quando a ciência moderna é considerada: como alvo final da história              

humana; como superior e/ou independente em relação a outros tipos de conhecimento; como             

fonte única de progresso e maturidade social, ocultando aspectos como sua humanidade,            

diálogo com interesses políticos ou incompletude na abordagem da realidade integral; etc. 

Para esclarecer este assunto, Harrison (2017) destaca algumas características singulares          

do estudo da natureza em cada período histórico. Como exemplo, na Antiguidade, “questões             

que dizem respeito ao sentido e ao valor humano últimos eram raramente dissociados do              

entendimento da natureza do universo” (HARRISON, 2017, p. 11). Todavia, atualmente o            

termo “ciência” é compreendido como um conjunto de crenças e práticas específicas e que              
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podem ser relativamente distinguidas e separadas de outros tipos de atividades/saberes, como a             

moralidade, a teleologia, religião, filosofia, entre outros. Mas na história, não foi sempre assim. 

No período clássico, a filosofia natural (phisici) entre os gregos era um ramo da filosofia               

geral que lidava com o conhecimento do cosmos e, consequentemente, era norteada pelas             

mesmas motivações e objetivos que estimulavam a produção filosófica. A filosofia geral se             

relacionava intimamente com áreas como a poesia e mitologia, e seu objetivo fundamental era              

a busca por felicidade, por um estilo de vida bom e sábio, com potencial de reforma moral da                  

pessoa - se diferenciando da filosofia moderna. Como exemplo, vemos que Platão defendeu o              

estudo matemático do céu como instrumento de aperfeiçoamento moral e intelectual, e os             

estóicos Zenão de Eleia (c. 490-c. 430 a.C.) e Epiteto associavam a vida virtuosa à vida                

conformada à natureza, e para isso era necessário conhecer suas operações (HARRISON, 2017,             

p. 44). Pitágoras concebia ao número “um aspecto místico [...] um poder extraordinário,             

pode-se dizer divino” (ANDERY et al, 2007, p.43), e ainda, reforçando a crítica à narrativa               

histórica que anuncia a existência de uma era de racionalidade vinda após a era mitológica, há                

registros de que para muitos da cultura europeia ocidental o conhecimento era visto como, por               

exemplo, meio de salvação ou purificação da alma (ANDERY et al, 2007). 

A narrativa da oposição entre “ciência” e mito também revela um           
entendimento muito grosseiro do papel do mito e sua relação com a razão.             
Não se pensava que mitos ofereciam descrições explanatórias alternativas à          
“ciência”. Não apenas eles eram considerados compatíveis com descrições         
filosóficas racionais do mundo natural, mas também tidos como veículos          
importantes para a transmissão de verdades filosóficas profundas. É um erro,           
então, pensar nos mitos como se fossem incompatíveis com explicações          
racionais ou imaginar que uma fase mítica da história ocidental abriu espaço            
para uma era protocientífica (HARRISON, 2017, p. 41) 

 

Já na Idade Média, por exemplo, o termo latim scientia era entendido como virtude              

intelectual (HARRISON, 2017), qualidade interior, hábito da mente, e não essencialmente           

como atividade sistemática de estudo da natureza. 

Progredir na ciência, então, não se tratava de acrescentar a um conjunto de             
conhecimento sistemático acerca do mundo, mas sim tornar-se mais         
competente em tirar conclusões “científicas” a partir de premissas gerais.          
Assim entendida, “ciência” era um hábito mental gradualmente adquirido pela          
repetição de demonstrações lógicas. Nas palavras de Tomás, “ciência pode          
aumentar por si mesma mediante adição; portanto, quando alguém aprende          
diversas conclusões da geometria, o mesmo hábito específico da ciência          
aumenta nesse homem” (HARRISON, 2017, p.28) 
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Neste sentido, apesar da diminuição da personificação de fenômenos naturais, um diálogo            

permanecia entre o estudo da natureza e crenças excedentes ao mundo natural. A visão de               

ciência isolada de questões sociais, ou ainda combatente à estas, não se sustenta             

historicamente, e por isso pode ser repensada no que compete à temas atuais. 

Outra forma de distorção histórica é a divulgação de relatos que seguem a lógica de               

Augusto Comte (1798-1857) e de seus três estados de desenvolvimento humano: o            

teológico/fictício, com buscas de causas primeiras e explicações sobrenaturais para o           

funcionamento do mundo; o metafísico/abstrato, se caracterizando como transição, com          

reflexões sobre a essência das coisas e busca por explicações abstratas; e por fim, o               

positivo/científico, com explicações para o mundo a partir de leis, com abandono do             

sobrenatural, sendo este o estado símbolo do progresso e da maturidade social (BROWN,             

2007). Ou ainda, a partir de Harrison (2017), pode-se estabelecer uma crítica, baseada na              

história, a um modelo simplista de relato histórico, o qual consiste basicamente em três etapas: 

(1) A ciência, em todos os tempos, sempre possuiu a mesma natureza da ciência              

moderna. Se iniciou com o rompimento e negação da mitologia grega, rejeitando explicações             

transcendentais rumo ao racional. Cresceram as buscas por princípios unitários para o mundo e              

os debates sobre as especulações sobre a natureza. 

(2) A mesma ciência, constante no decorrer dos tempos, declina na Idade Média devido              

ao crescimento do cristianismo e à vida rural, obtendo êxito e triunfo novamente na renascença               

e revolução científica. Aqui se mostra uma sucessão de sobreposições entre o natural e o               

transcendental, implicando no crescimento de um na medida que o outro decresce. 

(3) Há um retorno da ciência antiga, com mesmas motivações, procedimentos e fins.             

Mais uma vez, a ciência consegue se libertar das amarras do transcendente, sendo o período               

atual o clímax do desenvolvimento social, racional e humanitário, com responsabilidade           

significativa atribuída à ciência. 

Além das críticas já realizadas em relação ao relato de rompimento radical do estudo do               

cosmos com outras questões fundamentais da humanidade, se faz simplista afirmar, sem            

demais explicações, que a “ciência” grega foi paralisada e abandonada devido à ascensão do              

cristianismo no ocidente, retornando somente com a revolução científica. Sem a devida            

contextualização, tal afirmação implica (1) num suposto conflito entre “ciência e religião”,            

agravado pela não discussão do significado dos termos em cada período; (2) sugere que o               
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estudo de fenômenos naturais dos gregos é em grande parte semelhante à ciência moderna; (3)               

desconsidera o impacto de todas as mudanças sociais, políticas e econômicas na mentalidade             

do homem medieval e em suas atividades; e (4) estabelece rupturas entre períodos históricos              

sem demonstrar o elo entre ambos, que existem numa estreita relação de ação e reação. 

Considerando o exposto, assumo que os resultados da investigação realizada entre os            

estudantes da licenciatura em biologia são, em partes e à priori, influenciados por estes três               

elementos (naturalismo filosófico, cientificismo e narrativas históricas simplistas), os quais          

estão disseminados no senso comum. Assim, o próximo capítulo apresentará uma análise            

detalhada do questionário sem, todavia, se desligar desses referenciais teóricos, o que auxiliará             

também na percepção do distanciamento ou proximidade dos alunos de graduação em relação à              

estas concepções. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1. Exposição e Discussão de dados 

Neste tópico, serão expostos os dados obtidos e as respectivas análises. Decidi realizar             

uma análise separada dos anos iniciais e finais do curso para cada questão, a fim de também                 

evidenciar as tendências de mudanças que podem ocorrer no decorrer da graduação, caso elas              

existam. Deste modo, a seguir são apresentadas tabelas, com suas específicas categorias, para             

cada questão, expondo e discutindo quali e quantitativamente os dados obtidos.  

Durante o processo de análise das questões, precisei conferir nomenclaturas que           

separassem e identificassem cada um dos participantes e seus respectivos períodos e turnos.             

Assim, nomeei os questionários do 1º período como PI (Primeiro Integral) e PN (Primeiro              

Noturno); 7º período integral como FI (Formandos Integral); 7º e 9º períodos noturnos como              

FN (Formandos Noturno). Os números que seguem as siglas “PI”, “PN”, “FI” e “FN” se               

referem ao número de cada questionário, o que facilitou o acesso a cada resposta no decorrer da                 

elaboração da discussão. Além disso, para melhorar a percepção de tendências de pensamentos             

em cada período, as respostas das turmas dos primeiros períodos (integral e noturno) foram              

analisadas em blocos únicos, assim como foi feito com as turmas dos últimos períodos (integral               

e noturno). 

Apresento nesta primeira tabela os dados gerais dos estudantes participantes de cada            

período. Destaco ainda que o menor número de questionários respondidos das turmas do 7º              

período integral e 9º período noturno se deve à dificuldade de se encontrar disciplinas com               

todos os alunos da turma matriculados. Na Universidade Federal de Goiás, somente as             

disciplinas do primeiro período são determinadas pela instituição, cabendo ao estudante decidir            

seu próprio fluxo de disciplinas no decorrer do curso. Apesar de se ter buscado disciplinas               

obrigatórias de cada período, de acordo com a matriz curricular do curso de ciências              

biológicas, alguns questionários foram descartados e não considerados nesta análise devido à            

não correspondência do período dos estudantes com o recorte da pesquisa.  
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Quadro 1: Informações gerais sobre estudantes participantes pertencentes às quatro turmas 

pesquisadas 

 
Turno 

 
Período 

 
Nº de 

questionários 

Sexo Disciplinas cursadas 

F M Bio 
Evol 

Paleobio Zoo 1 Biogeo Em branco 

Integral 1º 25 13 12 2 0 11 2 2 

Noturno 1º 26 14 12 1 0 24 0 0 

Integral 7º 21 15 6 1 20 21 17 0 

Noturno 7º e 9º 5 4 1 1 4 5 5 0 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De modo geral, tivemos 77 questionários respondidos e adequados ao recorte da            

pesquisa. Dentro destes, 46 (59,74%) respondidos por mulheres e 31 (40,26%) por homens. No              

que compete às turmas de primeiro período (totalizando 51 alunos), a disciplina de Zoologia 1               

foi a de maior adesão entre as disponibilizadas no questionário, principalmente devido ao seu              

caráter obrigatório no primeiro período de curso. Cabe ressaltar que pode ter acontecido de              

alunos não terem marcado esta disciplina como “cursada” devido a coleta de dados ter sido               

realizada no mês de Junho, sendo a finalização do semestre prevista para Julho. 

As outras disciplinas de caráter evolutivo e apresentadas no questionário foram           8

cursadas por poucos estudantes, principalmente devido aos alunos serem recém-ingressantes no           

curso de Ciências Biológicas. Já no que compete aos estudantes dos últimos anos do curso, as                

disciplinas de Paleobiologia, Biogeografia e Zoologia 1 foram marcadas como cursadas pela            

maioria dos participantes, mostrando um maior contato com questões evolutivas. A disciplina            

de Biologia Evolutiva é ofertada para os cursantes somente mediante aprovação na disciplina             

de Genética, o que pode ser uma explicação para o baixo número de estudantes que a cursaram. 

No quadro a seguir, exponho, para maior clareza do leitor em relação aos             

conhecimentos adquiridos pelos estudantes, a ementa das disciplinas apontadas no          

questionário. As ementas foram obtidas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de              

8 Disciplinas de natureza obrigatória e que abrangem discussões referentes à conceitos da teoria 
da evolução biológica. Estas são: Biogeografia, Biologia Evolutiva, Paleobiologia, Zoologia I. 
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ciências biológicas/licenciatura da UFG, disponível no site oficial do Instituto de Ciências            

Biológicas (acesso em Maio de 2018). 

 

Quadro 2: Ementa das disciplinas cursadas pelos participantes da pesquisa. Fonte: Projeto 

Pedagógico de Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Disciplina: Biogeografia 
Teorias e métodos de investigação da diversificação e origens dos padrões de distribuição dos              
organismos vivos. Conceitos em biogeografia. Teorias Dispersionistas (Teoria Insular e          
Teoria Biogeográfica Filogenética). Teorias Vicariantístas (Teoria dos Refúgios do Período          
Quaternário, Teoria Panbiogeográfica, Teoria Biogeográfica Cladística). Atividades de        
Práticas como Componente Curricular (PCC). 
 
Disciplina: Biologia Evolutiva 
Introdução à Biologia Evolutiva. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Fatores evolutivos.         
Evolução molecular. Adaptação. Evolução e comportamento. Conceitos de espécies.         
Especiação. Filogenia. História da vida na Terra. Coevolução. Atividades de Práticas como            
Componente Curricular (PCC). 
 
Disciplina: Paleobiologia  
Paleontologia e paleobiologia; Histórica geológica da terra. Macroevolução. Extinções em          
massa. Sistemática e Paleontologia. Explosão cambriana e a origem dos metazoários. Padrões            
de diversificação e evolução no Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico. Paleoantropologia.          
Atividades de Práticas como Componente Curricular (PCC). 
 
Disciplina: Zoologia I (Filogenia) 
Estudo da diversidade animal no contexto da história evolutiva dos Metazoa: embriologia,            
arquitetura do corpo e relações entre as principais linhagens a partir do plano básico para cada                
uma delas. Filogenia proposta para os Metazoa: táxons terminais: (dois folhetos           
germinativos) Porifera; (digestão extra celular) Placozoa, Cnidaria/Ctenophora; (três folhetos         
germinativose simetria bilateral) Plathyhelminthes; (tubo digestivo completo) Nematoda;        
(celoma) Mollusca; (corpo metamérico) Annelida, Arthropoda; (desenvolvimento/padrão       
deuterostômio) Lofoforados, Brachiopoda, Echinodermata; (presença de fendas faríngeas)        
Hemichordata; (presença de notocorda) Urochodata, Cephalochordata; (presença de crânio)         
Mixynoidea; (presença de coluna vertebral) Petromyzontia; (presença de mandíbula)         
Chondrycties; (presença de pulmões) Actinopterygii, Dipnoi; (presença de patas) Lisamphibia          
(presença de 3 membranas extra embrionárias) Chelonia,Mammalia; (presença de crânio          
diápsido) Lepidosauria, Crocodylia e Aves. Atividades de Práticas como Componente          
Curricular (PCC). 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso - Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG, p. 23-64, 2014. 

 

No que se refere à iniciação científica, somente 2 alunos do primeiro período             

apresentaram vínculo com este tipo de atividade. Já quanto aos alunos dos anos finais do curso,                
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15 afirmaram já ter realizado ou estar realizando atividades extra-curriculares desta natureza.            

Maiores detalhes a respeito deste quesito são apresentados na tabela a seguir: 

 

Quadro 3: Dados referentes ao vínculo (passado ou presente) dos participantes da pesquisa com 

iniciação científica e respectiva possibilidade de discussão sobre a natureza da ciência. 

Quanto à iniciação científica 

Turno Período Nº Áreas Discussões sobre NdC 

Integral 1º 1 Psicobiologia Não 

Noturno 1º 1 Matemática e história Sim 

Integral 7º 13 Genética e biologia molecular (2) 

Fisiologia Humana (4)  

Botânica (4)  

Educação (3) 

Entomologia (2)  

Zoologia (1)  

Comportamento celular (1) 

Paleologia (1) 

Sim (12) 
Não (1) 

Noturno 7º e 9º 2 Fisiologia humana (1) 
Citogenética animal (1) 

Sim (1) 
Não (1) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os alunos formandos foram os que mais apresentaram experiências com iniciação           

científica (IC), havendo destaque para o turno integral. De todos estes, a maioria afirmou ter               

realizado discussões referentes à natureza da ciência em suas IC’s. O questionário não             

apresentou maiores explicações quanto ao conceito de “natureza da ciência”, e nem solicitou             

aos estudantes detalhes a respeito das discussões realizadas. Quanto aos alunos ingressantes,            

poucos obtinham experiências com IC’s. Estes dados sugerem que os estudantes formandos            

possuem uma carga teórica maior para a discussão das questões apresentadas no questionário,             

extrapolando o fornecido em disciplinas obrigatórias da grade curricular. 

A seguir, serão apresentados os dados obtidos a respeito das quatro questões discursivas             

presentes nos questionários. Eles foram colocados em tabelas, organizados a partir de            

categorias gerais que demonstram características comuns de algumas respostas. Esta forma de            

categorização foi inspirada em Bardin (2016). Em seguida, as particularidades dos           
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posicionamentos dos estudantes são expostos e discutidos à luz das fundamentações teóricas já             

apresentados no Capítulo 1. 

As tabelas apresentam uma estrutura geral comum. A categoria “Unidade de           

Significado” representa as justificativas encontradas nos questionários para o posicionamento          

adotado por cada estudante, de acordo com a questão analisada. A categoria “Número/Nº”             

representa a quantidade de citações de cada justificativa dentro do conjunto geral de             

questionários analisados. Como um questionário pode apresentar mais de uma justificativa, o            

número total dessa categoria excederá o número total de questionários coletados. A categoria             

“Exemplos” contém fragmentos de respostas presentes nos questionários, a fim de ilustrar a             

ideia defendida na respectiva categoria “Unidade de Significado”. As tabelas podem apresentar            

particularidades, de acordo com as necessidades encontradas na análise de cada questão, o que              

será explicado mais adiante. 

 

a) Questão 1 - A teoria da evolução biológica e sua relação com aspectos teológicos e 

teleológicos 

“A teoria da evolução biológica está em conflito com crenças teológicas. Fenômenos 
evolutivos se opõem a ideias como planejamento, propósito e intencionalidade da vida, 

interferências divinas na natureza e noções de desenvolvimento direcionado dos seres vivos. 
Quando estudam mais sobre a ciência e as explicações naturais para o mundo, as pessoas 

tendem a ter sua fé abalada ou, quem sabe, abandonada. Como diz Jacques Monod, ‘o homem 
sabe, finalmente, que está só na imensidade indiferente do universo, donde emergiu por acaso. 

Nem o seu destino nem o seu dever estão escritos em parte alguma’”. 
 

A tabela a seguir apresenta os dados dos questionários aplicados aos estudantes dos             

anos iniciais do curso, se restringindo à análise da questão 1 (teologia e teleologia). As               

unidades de significado foram organizadas, à priori, de acordo com três grandes categorias:             

conflito (C), diálogo (D) e independência (I). Estas foram inspiradas nas classificações da             

relação entre ciência e religião encontradas em Barbour (2004), e foram utilizadas a fim de               

melhorar a compreensão das proximidades e distanciamentos existentes entre cada justificativa           

elencada. Dentre as 4 relações estabelecidas pelo autor (conflito, independência, diálogo e            

integração), a classificação “Integração” não foi incluída nesta análise, sendo retirada à            

posteriori, devido à falta de aprofundamento das respostas encontradas nos questionários, as            

quais não permitiram a identificação clara deste tipo de relação. 
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A categoria “Conflito” abrange justificativas que opõem teologia/teleologia e         

ciência/teoria da evolução. De modo geral, sugerem a escolha de um dos lados, ou então que,                

de algum modo, estas áreas competem entre si em seus espaços de atuação. Também foram               

incluídas as justificativas que sugerem que o desenvolvimento do conhecimento científico           

implica, necessariamente, no crescente descrédito de afirmações de caráter religioso, e           

vice-versa. Já a categoria “Independência” abrange justificativas que colocam a religião e a             

ciência/teoria da evolução como não comunicáveis e não interferentes uma na outra. Para esta              

linha de pensamento, ambas as áreas se situam em campos completamente distintos, estão             

envolvidas com perguntas diferentes e propõem respostas de naturezas distintas, não cabendo            

uma relação conflituosa. Para Barbour (2004), esta perspectiva possui a vantagem de não se              

restringir ao conflito, sendo limitada, todavia, na proposição de conexões entre o conhecimento             

científico e o religioso. Por fim, a categoria “Diálogo” engloba todas as justificativas que              

sugerem que estas áreas são distintas, mas podem contribuir uma com a outra, ou ainda, se                

complementar em suas proposições sobre o mundo. Exemplos de cada uma destas grandes             

categorias são discutidos a seguir.  
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Quadro 4: Posicionamentos dos estudantes dos primeiros períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à primeira questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplo 

 
C 

Quanto mais ciência, 
mais crítica à religião 

4 “(...) mas certamente, quanto maior seu contato com a 
ciência, maior sua visão crítica e afastamento religioso” 

(PI-4) 

Conhecer novas teorias 
pode abalar a fé 

3 “Concordo com a afirmação, pois o ser humano tende a 
abalar a fé ao conhecer novas teorias” (PI-1) 

A fé possui brechas para 
questionamento, e 

enfraquecem diante das 
evidências científicas 

2 “(...) muitas pessoas, principalmente na área de licenciatura, 
mantém sua fé, apesar de qualquer evidência evolutiva” 

(PI-14) 

O conflito existe 
historicamente e durará 

muito tempo 

2 “Historicamente, a ciência e a fé sempre estiveram em 
conflito…” (PN-19) 

Há aqueles que 
abandonam a fé em prol 

da evolução, mas o 
contrário também 

acontece. 

2 “(...) as pessoas tendem a ter a fé abalada, embora isso não 
seja um padrão definido, pois existem pessoas que defendem 
as crenças teológicas e não se sujeitam à teoria da evolução” 

(PN-25) 

Cientistas não costumam 
ter religião 

1 “(...) pois a maioria dos cientistas não tem religião” (PI-5) 

O relato de gênesis está 
em conflito com a 

evolução 

1 “(...) eu concordo com a afirmação, principalmente por o 
livro de gênesis da bíblia cristã demonstrar total falta de 

conhecimento sobre as próprias mudanças em humanos…” 
(PI-8) 

O conflito está na origem 
da vida (ex: por 

bactérias) 

1 “(...) há conflitos diretos quando o quesito a ser discutido 
passa a ser a origem da vida através de bactérias” (PN-1) 

A evolução não explica 
por quê ainda existem 
macacos que não se 
tornaram humanos 

1 “(...) como estudiosos falam que viemos do macaco, por que 
ainda existe macaco e por que ele não evolui agora para a 

fase de ser humano?” (PN-10) 

Docentes querem que 
seus alunos sigam a 

ciência, e não a religião 

1 “Sempre vão haver debates, pois (...) a maioria dos docentes 
querem que sigamos a ciência e não a religião” (PN-14) 

I A fé está para além de 
questões naturais 

1 “A verdadeira fé não é abalada e muito menos abandonada 
por conta de explicações naturais” (PI-2) 
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A ciência pode apoiar ou 
enfraquecer a religião; 

tanto afirmações 
teológicas como 
biológicas estão 

fundamentadas em 
teorias. 

1 “(...) questões evolutivas, de certa forma, até apoiam a 
existência de algo maior, como um criador, e também 

eliminam essa possibilidade ao zero” (PN-15) 

 
D 

Não se deve escolher um 
lado, podem coexistir 

12 “A sociedade tem como alguns de seus valores morais 
ligados diretamente à teologia, sendo essa contrária à 

evolução em partes. A partir disso, alguns indivíduos podem 
aceitar seus valores como dogma ou conciliar ambos os 

meios, teológico e científico, ocasionando a convivência de 
ambos” (PN-7) 

A ciência e evolução 
modifica a interpretação 

da religião, mas não a 
anula 

5 “(...) nota-se que em muito a religião peca sobre 
determinados fatos, porém a ciência não necessariamente 

‘mata’ a religião, só acrescenta novos horizontes às 
explicações religiosas” (PN-12) 

A ciência pode 
intensificar a fé 

4 “(...) outros podem ter sua fé intensificada na projeção da 
criação perfeita realizada pelo Deus em que acredita” (PI-7) 

Existem cientistas 
deístas/teístas 

2 “(...) vemos inúmeros cientistas que são teístas…” (PN-6) 

A evolução é de obra 
divina 

1 “Acredito que a evolução biológica é de natureza divina” 
(PN-8) 

Devem coexistir, pois há 
questões-limites e 

lacunas 

2 “(...) são coisas que dá pra conciliar, já que a ciência não 
consegue provar a não existência de uma consciência moral” 

(PI-4) 
“(...) uma pode complementar a outra, porque a evolução 

realmente existe, mas deixa muitas aberturas e falhas” 
(PN-3) 

O histórico do indivíduo 
o influencia a manter a fé 

1 “O abandono de crenças teológicas se caracteriza como uma 
possibilidade, e não como uma certeza, pois o aspecto 

social… podem continuar influenciando uma pessoa que 
estuda ciência” (PI-9) 

Não 
opinaram/Confuso/Ambíguo 

11 “(...) a maioria dos alunos e ex-alunos que conheci no curso, 
após pegar algumas disciplinas, deixaram de acreditar no 
criacionismo (...) mas este fato não é para todos” (PI-13) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro 5: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação teologia/ciência/evolução Nº de questionários (51) 

Conflito 17 

Diálogo 21 

Independência 02 

Não opinou/Confuso/Ambíguo 11 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os primeiros períodos, tanto do integral como do noturno, são as turmas avaliadas que              

possuem menor contato com temas evolutivos, apesar de este ser um conteúdo regularmente             

abordado na educação básica, e apesar de a coleta ter sido realizada em Junho, isto é, no final                  

do semestre, após 4 meses de aulas no curso de Ciências Biológicas. Do total de 51                

questionários coletados entre este público, 21 puderam ser classificados como pertencentes ao            

campo do diálogo, propondo, de algum modo, que a teoria da evolução e a teologia podem                

coexistir e se aproximar na busca por respostas para questões importantes aos seres humanos,              

sem necessariamente se anularem ou se oporem. Esta se constituiu a categoria mais             

representativa. Demonstrando a existência de uma discordância equilibrada a respeito da           

temática, um número muito próximo deste, totalizando 17, defendeu que o conflito entre ambas              

as áreas é existente, e apenas 2 defenderam que são campos distintos e que não se comunicam,                 

também não se anulando, tratando de questões de naturezas completamente diferentes. 

Para a defesa da ideia de que há um conflito inevitável entre teoria da evolução e                

teologia/teleologia, a justificativa mais mencionada foi a de que é natural que uma destas áreas               

decresça quando a outra está em crescimento, subentendendo-se uma competição entre ambas            

num mesmo campo de atuação. A fala de PI-16 ilustra esta visão: “É plausível, pois               

conhecendo a teoria científica as pessoas passam a questionar a mitologia de sua cultura”. 

Como relatado por Harrison (2017), é comum ver esta posição em relatos simplistas da              

história da ciência, nos quais se afirma que a religião era dominante em períodos mais antigos                

da história humana, até que o conhecimento científico se tornou proeminente na antiguidade             

grega, causando o consequente abandono da fé; em seguida, a religião suplanta a ciência na               

idade média, vindo novamente a cair diante da ciência, no início do período moderno. Esta               

narrativa histórica apresenta, de forma subentendida, a competitividade entre ambas as áreas,            
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sugerindo que somente uma delas pode possuir credibilidade na proposição de explicações            

sobre o homem e o mundo. Todavia, no que compete a este assunto, Harrison (2017) e Andery                 

(2007) evidenciam uma relação íntima entre o estudo da natureza e convicções metafísicas             

naqueles que se dedicavam à compreenção dos fenômenos naturais no decorrer da história. Já              

no que compete à história da evolução, McGrath (2008) vai apontar que alguns autores              

insistem em destacar episódios de conflitos religiosos-políticos e ocultar situações de           

convergência entre ciência e religião, prejudicando a possibilidade de interpretação da relação            

destas duas áreas como algo que ocorre para além do conflito imediato. 

A segunda justificativa mais frequente utilizada pelos calouros é a que defende que as              

convicções religiosas tendem a se abalar quando o sujeito entra em contato com teorias              

científicas que lhe são adversas, o que ocorre, por exemplo, no ambiente universitário. Deste              

modo, o conflito se estabelece, pois uma vez que o conhecimento de explicações naturalistas              

sobre o mundo aumenta, a tendência, segundo esta linha de pensamento, é de que a aderência à                 

convicções teológicas diminua. Assim, cursos de natureza científica se estabelecem como           

atividades hostis àqueles que, de algum modo, se vinculam à convicções teológicas e             

teleológicas. 

A tese do conflito entre estas duas áreas do saber implica que ambas atuam em campos                

semelhantes e, por isso, podem competir entre si. Esta postura considera a possibilidade de              

duas visões: ou que a religião possui as mesmas capacidades e finalidades que a ciência para                

apontar respostas sobre o mundo natural, e/ou que a ciência possui as mesmas capacidades que               

a religião para responder questões de ordem metafísica. Destaco que tal perspectiva deturpa             

tanto as atribuições da ciência como as do conhecimento religioso. Na história da ciência,              

pode-se notar uma íntima e contínua relação entre a ciência e a religião no decorrer das                

gerações (HARRISON, 2017), mas também a existência de perigos quando um dos lados tenta              

se sobrepor ao outro. A realidade, como um todo complexo, é passível de análise a partir da                 

percepção da relação entre diferentes esferas de conhecimento humano, sem que seja            

necessário aderir automaticamente à exclusão mútua de campos do saber. 

Dentre todas as afirmações dos estudantes, algumas falas se destacaram, as quais foram             

encaixadas nas outras unidades de significado presentes na tabela. Como exemplo, um dos             

estudantes apresentou a seguinte fala: “Concordo [...] pois a maioria dos cientistas não tem              

religião e as crenças possuem muitas brechas para questionamento [...]” (PI-5). Este            

posicionamento evidencia uma crença de que a profissão “cientista” está de algum modo             
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relacionada com a rejeição de convicções religiosas, o que sugere que indivíduos            

compromissados com a ciência gradualmente se desapegam de saberes religiosos. Além disso,            

a afirmação de que as crenças religiosas possuem brecha, em detrimento do argumento de que               

há um conflito entre teologia e ciência, sugere que o conhecimento científico não apresenta tais               

brechas e aberturas para o questionamento, incerteza ou falibilidade, sendo, assim, mais seguro             

do que o saber religioso. Como mencionado por Haack (2012), esta é uma ideia cientificista,               

pois desconsidera a ciência como uma produção humana e constantemente em construção,            

naturalmente possuidora de lacunas, falhas e equívocos. Uma ciência considerada “infalível” se            

torna naturalmente dogmática, sendo natural, a partir desta linha de pensamento, sua            

sobreposição sobre qualquer outra área do conhecimento. 

Vale destacar que falas como a mencionada acima, ou ainda outras (como exemplo, a              

de PI-18: “[...] Creio que esse conflito seja verdadeiro e que a maioria das pessoas optem pelo                 

lado científico ao invés do religioso”), podem apontar para um problema sugerido em Harrison              

(2017) e McGrath (2008), e melhor trabalhado em Dooyeweerd (1954; 2015), que é o de haver                

uma concepção secularizada de ciência e de sociedade, alastrada principalmente com a            

ascensão do movimento humanista pós-renascentista (DOOYEWEERD, 1954). Nessa        

concepção, todo tipo de relação de esferas sociais (como exemplo, ciência, política, educação,             

etc.) com a religião é excluído e, no que compete à ciência, é hostilizada qualquer tentativa de                 

se relacionar esta com algum tipo de crença religiosa. Cresce a defesa de uma ciência neutra e                 

superior a todo subjetivismo, ou ainda, segundo algumas narrativas históricas (MCGRATH,           

2008; HARRISON, 2017), até mesmo militante contra uma religião que, por natureza, também             

ataca, denigre e milita contra o conhecimento científico. A defesa do conflito, que frutifica na               

necessidade de escolha entre ciência e religião, pode também ser notada, por exemplo, nas falas               

de PN-20 (“Assim como há aqueles que abandonam a fé pela teoria da evolução, o contrário                

também acontece [...]”) e PN-25 (“[...] existem pessoas que defendem as crenças teológicas e              

não se sujeitam à teoria da evolução”). 

Falas como a de PI-25 também chamam a atenção, pois mostram uma crença numa              

história da ciência que se caracteriza por perpetuar uma inimizade com o conhecimento             

científico: 

“Eu acho que esse conflito de evolução e religião irá persistir por um bom              
tempo ainda, e que as pessoas que estudam a vida a fundo supõem que Deus               
não existe, e por isso deixam abalada, até chegar ao ponto do abandono!”             
(PI-25) 
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“Historicamente, a ciência e a fé sempre estiveram em conflito, pois para            
alguns tudo vem de Deus, e falar que a ciência explica algumas coisas (...)              
acaba abalando a fé de muitos (...)” (PN-19) 

 
Além dos pontos destacados, na resposta de PN-10 nota-se a interferência do domínio             

conceitual na promoção do conflito:  

“Entre a teoria da evolução biológica e crenças teológicas eu [...] prefiro            
acreditar nas crenças teológicas [...] Por exemplo: como os estudiosos falam           
que viemos do macaco, por que ainda existe macaco e por que eles não              
evoluem agora para a fase de ser humano? Complicado entender tudo isso.            
Enquanto isso, vou ficar mesmo com o que diz a Bíblia sagrada” 

 

Já em PN-14 (“Sim, sempre vai haver debate pois nas salas de aulas tem vários alunos                

de outras religiões e a maioria dos docentes querem que sigam a ciência e não a religião”),                 

percebe-se uma denúncia quanto à forma como este tema tem sido abordado em sala, com               

exposição da distorção das competências da ciência, evidenciando que outros alunos também            

tiveram as mesmas experiências apontadas por mim na introdução desta dissertação. Além            

disso, o estudante dá a entender que a ciência é uma religião a ser seguida, e que por isso                   

compete com a legitimidade de outras religiões, e que, neste caso, os docentes atuam como               

influenciadores para esta “nova fé”. Uma vez que na instituição pública na qual esta pesquisa               

foi realizada os professores possuem diferentes formações acadêmicas e ministram aulas para            

diferentes cursos, cabe perguntar: divergências na compreensão deste assunto se aplicam           

somente aos licenciandos em biologia, ou também aos formados nos cursos de bacharelado e              

aos professores formados e que já ocupam espaço nas universidades? 

O assunto do Design Inteligente também foi mencionado entre os dados. Em PN-3,             

lê-se que o estudante se posiciona a favor de um tipo de complementaridade entre design e                

teoria da evolução, considerando aquela como teoria científica:  

“[...] mas o foco maior da evolução é a evolução em si e não a criação.                
Olhando pelo ponto de vista científico, existe uma teoria [design inteligente]           
[...] que é muito aceita por cristãos [...] eu acredito que uma [design             
inteligente] pode complementar a outra [teoria da evolução], porque a          
evolução realmente existe mas deixa muitas aberturas e falhas” 
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A teoria do Design Inteligente ganhou espaço no Brasil nos últimos anos pela atuação              9

da Sociedade Brasileira de Design Inteligente (TDI Brasil). Por ser um tema atual, cabe pensar               

se é benéfico à formação de professores de ciências adentrar em discussões sobre o que é                

ciência e a quê o Design se propõe, pois na educação básica este assunto é de interesse de                  

estudantes e realidade em seus contextos. Vale lembrar que a aprendizagem também se             

desenvolve no contato com perspectivas diferentes, com a diversidade de abordagens, o que             

além de estimular a análise crítica, permite o esclarecimento de ideias e pré-conceitos. Talvez o               

melhor caminho para a clareza deste tema não seja a ocultação de problemas, mas a leitura                

profunda sobre o assunto. Como mostrado no questionário, a relação entre o Design Inteligente              

e a Teoria da Evolução pode ser encontrada entre os alunos da licenciatura. 

Outra reflexão derivada da análise dos questionários é a respeito do discernimento, por             

parte dos estudantes, da responsabilidade ou competência da ciência quanto à análise da             

realidade, bem como do grau de veracidade que suas asserções possuem. Em PN-15 vemos a               

fala:  

“A veracidade de certas questões evolutivas de certa forma até apoiam a            
existência de algo maior como um criador, e também eliminam essa           
possibilidade ao zero [...] afirmações teológicas ou biológicas estão         
embasadas em teorias” 
 

Também chama a atenção o uso das palavras “teoria”, “veracidade” e “evidência”, que             

parecem, em exemplos como o exposto a seguir, ser utilizadas em contextos de defesa do               

dogmatismo científico: 

“Apesar de concordar plenamente com o texto acima, vejo que muitas           
pessoas, principalmente na área de licenciatura, mantém sua fé, apesar de           
qualquer evidência evolutiva” (PI-14) 
 

A seguir, apresento a tabela com os dados obtidos a partir dos questionários             

respondidos pelos estudantes dos últimos períodos de graduação. A classificação das respostas            

segue o mesmo padrão utilizado na análise anterior. As unidades de significado que obtiveram              

9 “A teoria do design inteligente (TDI) é a Ciência de detecção – ou não – de design inteligente. Ou                     
seja, é o estudo científico de padrões na natureza que possam referendar – ou descartar – a ação de uma                    
mente inteligente como a causa de um efeito. A TDI é, portanto, a Ciência que propõe estabelecer                 
quando, frente a um efeito, estamos autorizados cientificamente a inferir se a causa primeira mais               
provável desse efeito - o Universo e Vida - seria a ação de uma mente inteligente ou a de forças naturais                     
não guiadas” (Fonte: <http://www.tdibrasil.com/conheca.php>). 
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representação nos primeiros períodos, mas não foram mencionadas nos últimos, foram           

excluídas da tabela, e outras unidades foram acrescentadas. 

 

Quadro 6: Posicionamentos dos estudantes dos últimos períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à primeira questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplo 

 
 
C 

O conflito existe 3 “Concordo que a teoria da evolução biológica está em 
conflito com as crenças teológicas” (FI-21) 

Há um conflito, pois o 
cristianismo não considera a 

mudança das espécies 

2 “A teoria da evolução conflitua com crenças 
teológicas pelo fato de que nas crenças a vida foi 

criada tal qual ela é encontrada atualmente, e por uma 
entidade divina…” (FI-9) 

Há aqueles que abandonam a 
fé em prol da evolução, mas 
o contrário também acontece. 

2 “Quando se estuda sobre a evolução, pode acarretar 
este resultado, porém nem todas as pessoas 

abandonam a fé. Pode ser que há pessoas que mesmo 
sabendo, continuam sem acreditar” (FI-16) 

“Certamente a teoria da evolução se opõe às ideias 
teológicas (...) no entanto, nem sempre as pessoas vão 
abandonar a fé, pois, assim como a teologia, a teoria 

da evolução precisa ser aceita por quem a estuda” 
(FI-5) 

A ciência leva ao 
questionamento da existência 

de Deus, mas a estrutura 
social resiste 

1 “O atual sistema social econômico, mesmo com todo 
avanço na ciência com descobertas que nos levam a 

questionar a existência de deus, constrói outros 
mecanismos para que essa lógica não seja rompida” 

(FI-7) 

O conflito existe devido ao 
modo como se trata o assunto 

na educação superior 

1 “O possível conflito (...) está vinculado 
principalmente à maneira como se constitui o ensino 
de evolução, principalmente no ensino superior (…) 
ele é posto mais por uma parcela de pessoas do que 

ele realmente exista de fato” (FI-12) 

Quanto mais ciência, mais 
crítica à religião 

1 “Compreender a evolução leva a questionar o porquê 
que só os humanos tem que sentir crentes em uma fé” 

(FI-15) 

A fé possui brechas para 
questionamento, e 

enfraquecem diante das 
evidências científicas 

1 “(...) a ciência tem compromisso com a verdade e o 
estudo, fazendo com que as pessoas entendam mais o 
funcionamento da natureza e dependam menos da fé. 
Assim, a religião tende a se adaptar à ciência, mesmo 

que demore a aceitar a mesma” (FN-2) 
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O conflito está na origem da 
vida (ex: por bactérias) 

1 "(...) a teoria evolucionista defende que a vida surgiu 
a partir de um organismo unicelular que, ao longo de 
milhões de anos, foi se desenvolvendo em diferentes 

linhagens…” (FN-9) 

 
I 

São áreas distintas e que, 
portanto, não se anulam 

3 “A teoria da evolução biológica e crenças teológicas 
são distintas, pois a primeira se encontra no âmbito da 

ciência, e a outra no âmbito da fé” (FI-3) 
“Acho que não se deve misturar fé com ciência…” 

(FI-1) 

A fé está para além de 
questões naturais/teorias 

1 “(...) até porque para abandonar uma crença é preciso 
bem mais que a derrubada de uma teoria, há muitos 

outros fatores envolvidos” (FI-8) 

 
D 

Não se deve escolher um 
lado, podem coexistir e se 

complementar, sem se 
anularem 

5 
 

“Muitos tem sua fé abalada (...) porém acredito que 
crer na existência de um ser superior que rege tudo 
não impossibilita a ocorrência da evolução” (FN-1) 

A ciência pode intensificar a 
fé 

1 “Ao aprofundar mais na ciência, consigo ter mais 
confirmação de que Deus é o Criador de todas as 
coisas, e a ciência serve para reafirmar sua obra” 

(FI-18) 

O histórico do indivíduo o 
influencia a manter a fé 

1 “A ciência nos dá suporte para questionar a religião, 
mas (...) [o abandono da religião] depende do quanto 
os conceitos religiosos estão enraizados na vida da 

pessoa” (FN-5) 

Não 
opinaram/Confuso/Ambíguo 

4  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 7: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação teologia/ciência/evolução Nº de questionários (26) 

Conflito 11 

Independência 4 

Diálogo 7 

Não opinou/Confuso/Ambíguo 4 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto aos dados obtidos com os estudantes do último ano de curso, percebe-se que a               

maioria (11 questionários) se posicionou pela existência de um conflito intrínseco às duas             

áreas. Com um valor muito próximo (somatório de 10 questionários) encontramos os que não              

acreditam na existência de um conflito, se posicionando dentro das categorias do diálogo (7) e               

independência dos campos (4). Do total, 5 questionários foram categorizados como ambíguos,            

confusos ou ausentes em resposta. 

Dentro da defesa do conflito, a justificativa mais presente foi a de que este conflito é                

natural, mas sem maiores explicações sobre o assunto (3). Em seguida, temos como mais              

mencionadas a defesa de que o cristianismo representa uma visão fixista das espécies (2), e               

também a defesa de que as pessoas devem passar pela decisão de abandonar a fé ou a teoria                  

evolutiva (2). Na defesa da independência dos campos, a justificativa mais frequente foi de que               

ambos não se anulam, pois atuam em campos completamente distintos (3). Já no diálogo, se               

destacaram os questionários nos quais os estudantes escreveram que os campos devem se             

complementar, coexistir, sem se anular (4). 

Dentre as falas de destaque, temos a de FI-5, que descreve a teoria da evolução como                

algo a ser aceito da mesma forma que se aceita crenças religiosas, colocando ambas em uma                

posição de competição por espaço e numa posição dogmática, representando uma imagem            

distorcida da atividade científica. Destaco ainda que esta visão também foi encontrada entre os              

estudantes dos anos iniciais do curso:  

“Certamente a teoria da evolução se opõe às ideias teológicas pois ela            
apresenta uma outra forma para o surgimento do universo. No entanto, nem            
sempre as pessoas irão abandonar a fé, pois, assim como a teologia, a teoria              
da evolução precisa ser aceita por quem a estuda” (FI-5) 

 

Reafirmando esta visão, a fala do sujeito FI-16 coloca teorias científicas como um tipo              

de conhecimento a ser aceito em contraposição a outros saberes. Sua afirmativa defende que              

nem todos abandonam suas convicções religiosas quando conhecem os constructos científicos,           

pois podem conhecê-los sem acreditar, mostrando a necessidade de escolha entre um dos lados: 

“Quando se estuda evolução pode acarretar esta realidade, porém nem todas           
as pessoas abandonam a fé. Pode ser que há pessoas que, mesmo sabendo,             
continuam sem acreditar” (FI-16) 
 

Já o sujeito FI-1 afirma que não há necessidade de se misturar religião com ciência,               

pois se baseiam em aspectos diferentes (FI-1: “[...] não se deve misturar a fé com a ciência                 
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[...] cada área se baseia em aspectos diferentes [...]”), enquanto que FI-10 afirma que a               

evolução é somente uma outra perspectiva complementar à religiosa na busca por compreensão             

da vida:  

“A sociedade tem uma tendência de seguir determinadas ‘regras’ de religiões           
e doutrinas, considerando que o que é dito nelas é a verdade sobre as coisas.               
Discutir evolução torna-se então um certo problema, uma vez que aos olhos            
superficiais vai de frente com essas ‘regras’. É uma discussão válida, e            
somente encarando tais problemas que será possível apresentar essa ciência          
não como algo contra Deus, mas sim como algo que procura explicar a vida              
por outro ângulo” (FI-10) 

 

Ambas as falas são bem representativas da categoria que defende a coexistência das             

áreas. Ainda destaco a fala de um estudante que defende que o conflito não existe em realidade,                 

mas é apresentado como consistente no ensino de evolução, com destaque para o contexto do               

ensino superior, se aproximando das inquietações apresentadas por mim na introdução desta            

dissertação e por outros estudantes dos anos iniciais:  

“O possível conflito existente entre a teoria da evolução e as crenças            
teológicas está vinculado principalmente a maneira como se constitui o          
ensino de evolução, principalmente no ensino superior, estou no sétimo          
período da graduação e minha percepção a respeito desse possível conflito é            
que ele é posto mais por uma parcela de pessoas do que realmente exista de               
fato” (FI-12) 

 

A fala de FN-4 e FI-9 também devem receber destaque, principalmente por ser uma              

linha de pensamento que foi apresentada mais de uma vez no conjunto de questionários              

obtidos:  

“A teoria da evolução biológica conflitua com crenças teológicas pelo fato de            
que nas crenças a vida foi criada tal qual ela é encontrada atualmente, e por               
uma entidade divina, enquanto a perspectiva evolucionista defende que a vida           
surgiu a partir de um organismo unicelular que ao longo de milhões de anos              
foi se desenvolvendo em diferentes linhagens que é a diversidade atual, e que             
esse processo nunca cessa; apesar disso, não acredito que uma pessoa com            
crenças religiosas não possa reconhecer a evolução” (FI-9) 

 
“[...] em contraposição às teorias teológicas, que acreditam que tudo foi           
criado por deus, e com isso os organismos não mudam, pois já foi criado por               
um ser divino e sua criação é perfeita. Ou seja, perfeitos não mudam” (FN-4) 

 

O aluno defende que não existe necessariamente um conflito entre ciência e teologia,             

mas que em tese, a religião explica o mundo através do fixismo, e a ciência, através do                 

transformismo, e que este seria um ponto de discordância. A fala apresenta problemas ao              
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atribuir obrigatoriamente à religião a visão de que os organismos não podem se alterar no               

decorrer do tempo, algo não sustentado pela literatura atual e nem por registros históricos do               

período de Darwin (MCGRATH, 2008). Atualmente, é possível encontrar tanto cientistas           

religiosos que reconhecem a evolução das espécies no decorrer do tempo (como Alister             

McGrath, diretor do Projeto Genoma Humano), quanto críticos não religiosos à perspectiva            

evolucionista (como Thomas Nagel, professor de filosofia na New York University). Apesar de             

estes grupos nem sempre serem hegemônicos, a depender do grupo de estudiosos em questão,              

fomentam o debate contemporâneo e atuam na desmistificação de uma polarização simplista a             

respeito do tema. 

De modo diferenciado, o sujeito FN-2 sugere que a religião se adapta à ciência com o                

tempo, mesmo que resista de início e que, com os anos, as pessoas vão dependendo menos da                 

fé para compreender a natureza: 

“[a ciência] faz com que as pessoas conheçam mais o funcionamento da            
natureza e dependam menos da fé. Assim, a religião tende a se adaptar à              
ciência, mesmo que demore a aceitar a mesma” (FN-2) 
 

A fala chama atenção por mostrar um possível decrescimento de um campo em             

detrimento do outro. Todavia, vale também destacar a necessidade do cuidado ao se dizer que a                

ciência produz um conhecimento que sempre se torna referência para outros saberes, sendo             

prevalecente e moldador, mas nunca receptor de contribuições. Craig e Moreland (2012)            

discutem que uma das posturas do cientificismo é a demonstração de que a ciência sempre               

apresenta contribuições para outros campos do conhecimento, enquanto que estes últimos           

sempre as recebem subordinadamente, sem apresentar contribuições na direção oposta. Neste           

caso, não se defende a ideia de que que a ciência deva ser determinada e limitada por outros                  

saberes, subordinada às suas aprovações, mas que deve-se reconhecer sua conexão com outros             

conhecimentos, como por exemplo, o senso comum e a filosofia. 

A seguir, apresento o comparativo numérico entre os ingressantes e concluintes do            

curso, no que se refere à questão 1. 
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Quadro 8: Síntese Final dos Dados 

Período Conflito Independência Diálogo Não opinou/ 
confuso/ambíguo 

1º períodos (51) 17 2 21 11 

7º e 9º períodos (26) 11 4 7 4 

Total (77) 28 6 28 15 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

De modo geral, os estudantes calouros e veteranos do curso de ciências biológicas             

mostraram um grande apoio tanto à ideia de coexistência dos campos científicos e teológicos,              

sem a necessidade de anulação de alguma parte, como também à existência de um conflito               

entre ambas, apontando para uma continuidade de percepção no decorrer do curso. Apesar de a               

amostra dos alunos dos primeiros períodos ser maior, o que faz com que o comparativo do                

aspecto quantitativo deva ser realizado com cuidado, se faz notável que a concepção de uma               

relação conflituosa se tornou predominante nos anos finais do curso. 

No geral dos questionários analisados, as justificativas mais frequentes para a tese do             

conflito são a de que o cristianismo se constitui necessariamente como fixista e de que o                

crescimento do conhecimento científico promove um consequente questionamento da religião.          

Como já exposto anteriormente, ambas as afirmações podem ser questionadas através da            

literatura. Quanto à perspectiva do diálogo, se destacaram as defesas de complementaridade            

dos saberes; a possibilidade de modificação, sem anulação, da religião a partir da ciência; e a                

possibilidade do conhecimento científico fortalecer as convicções religiosas. 

 

b) Questão 2 - A teoria da evolução biológica e sua relação com elementos psicológicas 

“O ser humano é, em síntese, uma máquina de sobrevivência para a preservação de genes, um 
grande ‘pacote’ de reações químicas. Nisto consiste a essência da existência e da vida - 

preservar informação genética. Toda a existência humana deve ser compreendida partindo 
deste ponto - incluindo aspectos psicológicos (mente, vontade, emoções…), uma vez que o 
comportamento é relevante na medida em que traz vantagem evolutiva. Os genes dirigem e 
controlam de modo sutil os corpos que os contêm e carregam a fim de serem perpetuados” 

 

A tabela a seguir possui a mesma estrutura de categorias da tabela anterior: “Unidade              

de Significado”, “Nº” e “Exemplos”. O diferencial, se comparada com a questão anterior, é que               
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a unidade básica encontrada entre as justificativas se refere ao nível de concordância com a               

sentença avaliada pelos estudantes. Deste modo, as grandes categorias criadas foram duas:            

Concordância plena com a sentença (C) e Discordância da sentença (D). Especificidades a             

respeito destes posicionamentos podem ser analisadas a partir das unidades de significado que             

cada uma destas engloba. 

 

Quadro 9: Posicionamentos dos estudantes dos primeiros períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à segunda questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplo 

 
 
C 

Concordou, mas não 
explicou (ou confuso) 

5 “Concordo, pois a partir de nossos genes já sabemos uma 
enorme quantidade de informações, sendo possível sua 

preservação” (PI-1) 

Concordo, pois é 
necessário para a 
existência da vida 

2 “Só através destes procedimentos vai ter seres humanos no 
planeta; se o homem tem inteligência, deve ser explorada” 

(PN-14) 

Concordou, com 
ressalvas conceituais 

2 “Discordo, muitos genes são perdidos ao longo do tempo 
para dar lugar a outros” (PI-8) 

Somos dominados por 
instintos 

1 “Concordo com o trecho (...) [o ser humano] ainda é 
dominado por instintos, vontades gerais que dificilmente 

consegue ignorar conscientemente” (PI-18) 

Somos como qualquer 
outro animal 

1 “Concordo, de certo modo o ser humano é um animal 
comum e como qualquer animal, os genes o restringem ao 

que ele é e ao seu comportamento” (PN-12) 

Os diferentes campos 
da biologia explicam o 

ser 

1 “A genética (...) se completa com a fisiologia, bioquímica, e 
juntas, todo ‘comportamento’ e características, assim como 

funcionamento do organismo humano são explicados” 
(PI-13) 

A noção de propósito é 
romantizada 

1 “(...) Creio que é totalmente certa, mas em visão 
romantizada, tendemos a crer em uma existência com 

propósito para preencher a lacuna da falta de ‘resposta’” 
(PI-7) 

Concordo, mas não 
estamos preparados 

para tal visão 

1 “Observando pelo lado científico, concordo em partes com a 
afirmação, mas acredito que o ser humano ainda não tem 

preparação mental, ou emocional para entender estes 
princípios (...)” (PN-25) 

Os genes nos fazem 1 “Concordo. Cada espécie possui genes que fazem dela 
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característicos característica. De maneira sutil é assim também com a 
espécie humana” (PN-1) 

 
D 
 

A genética/biologia 
não explica a 

totalidade do ser 

17 “A genética não é capaz de descrever todos os aspectos da 
existência humana, uma vez que existe também um ser 

histórico, filosófico, social” (PI-16) 
“Definir o ser humano como um pacote de reações químicas 

é possível somente se ignorando o fator religioso (...)” 
(PI-21) 

“(...) pois o ser humano apresenta a capacidade de 
raciocinar, de compreender e se responsabilizar por seus 

atos” (PN-24) 

Comportamentos que 
não trazem vantagem 

evolutiva quebram esta 
tese 

6 “(...) não sabemos nossos ‘propósitos’, e este pode ser ele, 
mas nos dias atuais, nem todas as pessoas querem ter filhos, 

isso quebra essa tese” (PI-5) 

O instinto influencia 
fortemente, mas não é 

soberano 

2 “Em partes, pois as reações químicas que acontecem no 
corpo humano podem influenciar suas ações e desejos” 

(PN-2) 

Esta visão objetifica o 
ser humano 

2 “Não, o ser humano não pode ser visto como uma máquina 
frígida, sem sentimentos ou um objeto de procriação. O ser 
humano é mágico, descobre, renasce, não apenas um pacote 

de genes” (PN-17) 

Não é a essência da 
vida, mas o modo de 
perpetuação material 

1 “Não concordo plenamente que seja a ‘essência da 
existência e da vida’, mas com certeza  a forma encontrada 

para perpetuar a nossa existência material” (PN-8) 

Há um propósito para 
além do biológico 

1 “Nascer, crescer, reproduzir e  morrer. Será isso só o resumo 
de nossa existência? Transmitir genes? Concordo em partes, 

mas partindo do pressuposto que acredito mais no 
criacionismo, que fomos criados e temos um propósito, 
refuto essa ideia de que somos meros pacotes de DNA” 

(PN-16) 

Confuso/Ambíguo/Branco 9  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 10: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação psicologia/ciência/evolução Nº de questionários (51) 

Concordância plena com a sentença 15 

Discordância da sentença 27 

Não opinou/Confuso/Ambíguo 9 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto ao papel da biologia na compreensão de elementos da psicologia e identidade             

humana, 27 sujeitos discordaram da frase que sugere o determinismo biológico, apontando que             

o ser humano excede à parâmetros constatáveis por conhecimentos evolutivos e genéticos,            

sendo mais complexo em sua formação integral. Do total, 15 estudantes, um número menor,              

porém representativo, concordaram plenamente com a frase exposta, assumindo a centralidade           

de elementos biológicos (instintos, genética, evolução, etc.) na orientação do comportamento           

humano. Somam-se 9 o número de sujeitos que não opinaram ou não apresentaram             

argumentação clara, o que sugere algum possível problema na abordagem ou interpretação da             

questão, ou uma dificuldade quanto a se posicionar diante do tema. 

A justificativa mais comum para aqueles que concordaram com a sentença foi a defesa              

de que o biologicismo exposto na frase é necessário para a sobrevivência da espécie. Do total,                

7 não justificaram ou então fizeram comentários somente a respeito de conceitos biológicos, os              

quais julgaram não estar claros no fragmento exposto no questionário. Quanto aos que             

discordaram, a justificativa mais frequente foi a de que, apesar da biologia ser um aspecto               

importante na composição do ser humano, ela não é suficiente para explicar a sua totalidade.               

Dentre os outros aspectos destacados pelos alunos, temos que a totalidade humana abrange             

também, por exemplo, a formação social, psicológica e espiritual do indivíduo. Seguida a essa              

justificativa, encontramos como frequente a explicação de que a sentença do questionário está             

equivocada porque o ser humano possui comportamentos, sentimentos, emoções, pensamentos,          

etc., que contradizem os interesses primeiros dos instintos básicos e da perpetuação genética. 

Quanto aos sujeitos que problematizaram o determinismo biológico, se destacam falas           

como a de PN-26, que afirma que somos mais do que um pacote de reações químicas, e a de                   

PN-8, que diz ser a preservação de informação genética uma forma de perpetuação da nossa               
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existência material, mas não se constitui como essência da vida. Vale ressaltar que mais de uma                

vez o argumento para a discordância da frase se baseou no entendimento de que o ser humano                 

apresenta comportamentos que aparentemente não são vantajosos à evolução, o que se constitui             

como incoerente com a tese do determinismo dos genes diante do comportamento humano. 

Quanto à segunda maior categoria, composta por aqueles que concordam plenamente           

com o exposto, muitos foram os casos com ausência de mais comentários ou justificativas.              

Uma fala representativa da categoria é a de PN-12: “Concordo, de certo modo o ser humano é                 

um animal comum e como qualquer animal, os genes o restringem ao que ele é e ao seu                  

comportamento”. Vale lembrar que este posicionamento traz consequências na análise do           

homem e do mundo. Como exemplo, temos que, se o ser humano é considerado como               

composto somente por elementos genéticos, as ciências naturais se constituem como a maior             

autoridade para se referir a aqueles, abrangendo todas as suas manifestações. Além disso,             

implica que, como discutido ao serem apresentadas as diferentes expressões do naturalismo            

filosófico, temas polêmicos e que acompanham a humanidade por séculos deveriam ser            

solucionados somente através dos métodos científicos. 

A seguir, apresento os dados obtidos através da análise dos questionários aplicados aos             

concluintes do curso. 

 

Quadro 11: Posicionamentos dos estudantes dos últimos períodos do curso de ciências 
biológicas - UFG, referentes à segunda questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplo 

 
 

C 

Concordou, mas não explicou 
(ou confuso) 

3 “É plausível e concordo” (FN-5) 

Concordou, com ressalvas 
conceituais 

2 “Concordo com todo o texto, apesar de não ter 
conhecimento suficiente para defender a afirmação, sei que 
a evolução, ao contrário do que se imagina, é genética. E na 

genética, todos os fatores que interferem no indivíduo 
podem levar a mutações e adaptações (...)” (FI-8) 

Somos como qualquer outro 
animal 

1 “Assim como todo ser vivo, o ideal biológico é perpetuar 
seu gene, contudo devido a ‘racionalidade’, o ser humano se 

vê como superior” (FI-11) 

Somos egoístas 1 “O ser humano é egoísta e visa somente o seu próprio bem. 
Concordo com o texto” (FI-13) 

 
D 

A genética/biologia não explica 
a totalidade do ser 

15 “Biologicamente falando, a frase carrega muitas verdades, 
mas para além disso, todos temos culturas que seguimos, 
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nosso lado emocional e racional. Nosso agir está 
relacionado ao nosso meio e influências genéticas, 

comprovamos isso nos estudos de psicologia da educação” 
(FN-3) 

Comportamentos que não 
trazem vantagem evolutiva 

quebram esta tese 

2 “(...) O comportamento pode realmente apresentar 
influência na questão de trazer vantagem evolutiva, mas 

analisando a situação atual do planeta, é o comportamento o 
responsável por tanta destruição” (FI-10) 

A evolução diz isso, mas eu 
discordo 

1 “À luz da evolução que nos é ensinada, julgo verdadeira a 
afirmação. Entretanto, penso que seres humanos não são 

somente uma máquina de sobrevivência para preservação da 
vida” (FI-12) 

Confuso/Ambíguo/Branco 3  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 12: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação psicologia/ciência/evolução Nº de questionários (26) 

Concordância plena com a sentença 7 

Discordância da sentença 16 

Não opinou/Confuso/Ambíguo 3 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os anos finais apresentaram como maior categoria a compreensão de que não somos             

determinados por necessidades biológicas (16), sendo seguida por 7 estudantes que           

concordaram plenamente com a frase. Apenas três questionários foram contabilizados como           

confusos ou em branco. 

Os argumentos contra o determinismo biológico abrangeram reflexões sobre o papel do            

ambiente e das experiências na formação do sujeito, além do elencamento de aspectos humanos              

não controlados pelo biológico (raciocínio, planejamento, criatividade, capacidade de escolha,          

etc). Como exemplo, temos a fala de FI-19:  

“Esse pensamento é bastante reducionista em relação à vida; somos mais do            
que simples estruturas químicas; nós pensamos, temos atitudes diárias,         
participamos de grupos sociais, dentre outros. Assim como todos os seres           
vivos, diferentes ou não dos humanos” 
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Já nas respostas dos que concordaram com a afirmativa, destaca-se a fala de FI-12, que               

fez uma distinção entre o que é ensinado sobre a evolução e suas implicações, e o que este                  

sujeito acredita:  

“À luz da evolução que nos é ensinada, julgo verdadeira a afirmativa,            
entretanto penso que os seres humanos não são somente uma máquina de            
sobrevivência para preservação da vida” 

 

Quadro 13: Síntese final dos dados 

Período Discordância da sentença Concordância Não opinou/ Confuso 

1º períodos (51) 27 15 9 

7º a 9º períodos (26) 16 7 3 

Total (77) 43 22 12 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

No total, a maior parte dos estudantes estabeleceu que a formação humana e sua              

constituição como ser abrange aspectos mais complexos do que bases genéticas e evolutivas.             

Destaco ainda uma suspeita de que alguns estudantes tiveram dificuldades de interpretação de             

texto. Essa suspeita se deve ao fato de alguns questionários apresentarem uma afirmativa             

inicial, como “concordo” ou “não concordo”, sendo seguida, todavia, por uma explanação que             

não se relacionava com a ideia geral do texto do enunciado. Apesar disso, as respostas foram                

classificadas de acordo com os posicionamentos iniciais apresentados. Justificativas que          

fugiram do contexto da pergunta apresentada foram classificadas como “confusas”. 

Os anos iniciais apresentaram, proporcionalmente, quando comparado com os anos          

finais, um índice maior de alunos que concordaram plenamente com a frase. Todavia, é              

evidente que a perspectiva sobre o assunto permanece a mesma entre os grupos analisados. Isto               

é, dentro da amostragem obtida, tanto o grupo de cursistas recém ingressados como o de               

finalizantes do curso se aproximaram, no total, de 30% para concordância plena, e oscilaram              

entre 52% e 61% para discordâncias. Apesar de a discordância ser predominante em ambos os               

grupos, o índice de discordância tendeu a permanecer o mesmo nesta pesquisa, apesar dos anos               

de estudo proporcionados pelo curso. Ressalto aqui, novamente, a existência de limitações            

quanto às conclusões, devido à diferença amostral obtida. 
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Destaco ainda que, uma vez que a pesquisa foi realizada com alunos matriculados na              

modalidade da licenciatura, as disciplinas educacionais, como psicologia da educação, podem           

ter influenciado na concepção de que o ser humano é composto por mais elementos do que os                 

apresentados pela biologia. 

 

 

c) Questão 3 - A teoria da evolução biológica e sua relação com a origem de princípios 

éticos-morais 

“Os valores ético-morais possuem origem na história evolutiva da espécie humana. Valores 
como bem e mal, solidariedade e altruísmo, amor materno, fidelidade matrimonial, 

monogamia e sacralização da vida são padrões morais originados a partir de necessidade de 
sobrevivência da espécie e são resultados de uma complexa história evolutiva. Assim, podem e 

devem ser alterados diante das novas necessidades e condições enfrentadas pela espécie” 
 

As tabelas referentes à questão 3 foram organizadas a partir da mesma estrutura vista na               

questão 2. Uma vez que as justificativas foram diversas, a unidade básica encontrada entre elas               

foi o nível de concordância com a frase apresentada. Assim, questionários que concordaram             

com a frase foram classificados na grande categoria “Concordância plena com a sentença (C)”,              

e as que apresentaram alguma ressalva, foram classificadas na grande categoria “Discordância            

da sentença” (D). As justificativas presentes em cada unidade de significado auxiliam na             

compreensão dos dados. 

 
Quadro 14: Posicionamentos dos estudantes dos primeiros períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à terceira questão.  

 Unidade de significado Nº Exemplo 

 
C 

Temos que nos 
“adaptar” e 

“sobreviver” como 
espécie 

5 “Concordo, pois o mundo e a sociedade estão em constante 
mudanças, e sendo assim, temos que nos adaptar para 

sobreviver neste mundo” (PI-17) 
“(...) não há valor moral que seja instintivo, todos são 

originados e transformados para a sobrevivência da espécie” 
(PI-18) 

Concorda, sem 
justificar 

3 “Eu concordo plenamente com tal afirmação” (PI-24) 

É algo evidente na 
história humana e 

evolutiva 

2 “Antigamente (na pré-história, por exemplo) não há 
registros de afeto como nos dias de hoje. A medida que 
nossa espécie evolui e o mundo torna-se mais propício a 
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perdas de indivíduos, mais tornamos protetores e astutos 
quanto à sobrevivẽncia” (PN-1) 

“Concordo que são padrões morais originados a partir da 
necessidade de sobrevivência e de uma complexa história 

evolutiva (...)” (PN-5) 

Concorda com origem 
biológica, mas não 
com mutabilidade 

completa 

2 “(...) concordo que seja para a sobrevivência da espécie, mas 
nem todos devem ser alterados (...)” (PN-16) 

A base do 
comportamento social 

é a biologia 

1 “A base para nosso comportamento social é a biologia, 
portanto mudando as condições a que somos expostos, 
acredito sim que valores morais começariam a mudar 

sutilmente” (PI-4) 

Concordo, mas isso se 
aplica também a outros 

animais 

1 “Discordo apenas da ideia de que somente a espécie humana 
possua valores ético-morais, embora outros animais não 

expressem da mesma forma e nomeie tais ações, os mesmos 
praticam ações grupais para sobreviver” (PI-23) 

D Fatores além do 
biológico causam 

mudanças 
éticas/morais 

14 “Porque não é alterado apenas por necessidade, alguns 
povos alteram por crenças, religião, cultura, etc.” (PI-5) 
“Uns valores ético-morais podem ser alterados de acordo 
com uma necessidade evolutiva ocasionada por seleção 
natural, porém também podem variar de acordo com a 

sociedade (...)” (PN-7) 

Valores nem sempre 
são benéficos à 

evolução humana 

1 “Monogamia não é tão favorável ao processo evolutivo; o 
bem e mal é só para fins religiosos e outros; mas não 
garantem a sobrevivência da espécie, muito menos a 
fidelidade matrimonial e sacralização da vida” (PI-8) 

O critério é o que é 
bom, e não o que traz 

sobrevivência 

1 “(...) devemos sempre buscar um convívio baseado em 
valores tidos como bons, e não apenas baseados em nossas 

necessidades de sobrevivência” (PI-20) 

Confuso/Ambíguo/Branco 21 
Fonte: elaborado pela autora. 

Quadro 15: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação ética-moral/ciência/evolução Nº de questionários (51) 

Concordância plena com sentença 15 

Discordância da sentença 15 

Confuso/Ambíguo/Branco 21 
Fonte: elaborado pela autora. 
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No total, 15 estudantes participantes afirmaram que os valores éticos e princípios            

morais excedem, de algum modo, a biologia. A mesma quantidade de questionários concordou             

com a frase apresentada no questionário, defendendo o uso de bases biológicas para justificar              

ou explicar a origem e consistência destes valores. Surpreendentemente, a maior categoria se             

refere às respostas ambíguas, confusas ou ausentes, sugerindo um problema na abordagem da             

questão, na interpretação da sentença ou na dificuldade de posicionamento diante do tema. 

A justificativa mais comum para os discordantes é a de que estes valores estão              

relacionados a elementos sociais, e não biológicos, e se alteram no decorrer do tempo e por                

diferentes razões. Em alguns casos, a biologia se apresenta como importante, mas nunca como              

determinante. Já para os concordantes, estes valores se relacionam diretamente com fatores            

biológicos e evolutivos, pois são essenciais para a sobrevivência e perpetuação da espécie,             

existindo em função destes alvos.  

Uma fala representativa da categoria de discordância é a de PI-21:  

“Os valores (...) em sua maioria vem de uma ‘fé’ ou entidade superior (de              
Deus, de um líder…); assim, em muito não estão ligados à perpetuação da             
espécie. Basicamente, estes valores estão ligados à uma ética social, sendo           
necessários para a preservação do indivíduo, porém não ligados a fatores de            
seleção natural” 

 

Ainda, novamente aparece a argumentação de que a afirmativa não é plausível porque             

os valores apresentados não são vantajosos para a evolução da espécie (PI-8), como nas outras               

questões analisadas: 

“Monogamia não é tão favorável ao processo evolutivo, o bem e o mal é só               
para fins religiosos e outros, mas não garantem a sobrevivência da espécie,            
muito menos a fidelidade matrimonial e sacralização da vida” 
 

Já o estudante do questionário PN-7 considera uma interação entre questões biológicas            

e sociais:  

“Os valores ético-morais podem ser alterados de acordo com uma          
necessidade evolutiva ocasionada pela seleção natural, porém também podem         
variar de acordo com a sociedade em que esses valores serão implantados” 

 

Dos que concordaram com a afirmativa, colocando a biologia como base central destes             

princípios, a fala de PI-18 se destaca como representante: 

“Afirmação verdadeira e que eu concordo. Valores são mutáveis,         
completamente condicionados à vivência da espécie em determinado tempo e          
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espaço. Não há valor moral que seja instintivo, todos são originados e            
transformados para a sobrevivência da espécie” 
 

Dos posicionamentos concordantes à frase do questionário, se destaca também a fala de             

PN-1, que utiliza também de seus conhecimentos a respeito da história evolutiva para justificar              

sua opinião. Esta fala evidencia a concepção de que a evolução biológica aconteceu em              

unidade com a evolução moral e afetiva do ser humano.:  

“Concordo. Antigamente (na pŕe-história, por exemplo) não há registros de          
afeto como nos dias de hoje. A medida que nossa espécie evolui e o mundo               
torna-se mais propício a perdas de indivíduos, mais nos tornamos protetores           
e astutos quanto à sobrevivência” 
 

Chama a atenção, novamente, a grande quantidade de questionários que se           

apresentaram confusos, ambíguos ou em branco. Quanto aos confusos e ambíguos, nota-se uma             

frequente incompreensão quanto à mensagem principal do texto, pois as justificativas focaram            

não na relação ética-moral-biologia, mas na possibilidade de mudança de valores sociais no             

decorrer do tempo, fugindo do tema proposto. As respostas passam a impressão de que os               

estudantes se apegaram a palavras ou frases do texto, mas não apreenderam a ideia geral. Estes                

questionários não puderam ser considerados na contagem das outras categorias, apesar de se             

posicionarem com palavras como “concordo” ou “discordo”. Também foi frequente a presença            

de contradições, nas quais o aluno se posicionava a favor ou contra a frase, mas a sua                 

justificativa dizia algo contrário. 

A seguir, apresento a tabela com os dados dos questionários aplicados aos cursistas dos              

anos finais da graduação: 

 

Quadro 16: Posicionamentos dos estudantes dos últimos períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à terceira questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplo 

C Concorda, sem justificar 1 “A evolução é algo contínuo e, por isso, essas 
características podem e vão ser alteradas diante das 
novas necessidades enfrentadas por nossa espécie” 

(FN-2) 

Temos que nos “adaptar” e 
“sobreviver” como espécie 

1 “Concordo com toda a afirmativa, à medida que o ser 
humano é um ser social que também luta pela sua 

sobrevivência (...)” (FI-17) 

D Fatores além do biológico 13 “Valores ético-morais são construídos com o meio, a 
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causam mudanças 
éticas/morais 

sociedade, isso geralmente se aprende na família, na 
escola e qualquer outro ambiente” (FN-3) 

Valores nem sempre são 
benéficos à evolução 

humana 

1 “(...) partindo do ponto de vista biológico, talvez a 
monogamia não seja tão favorável para uma 

variabilidade genética. Ações de solidariedade, 
compaixão, também são obsevradas em outros 

animais” (FI-11) 

Valores controlam instintos 
e permitem a vida em 

sociedade 

2 “De acordo com a evolução, o ser humano teve a 
necessidade de aprender a lidar em sociedade, e para 

isso é necessário viver sob algumas normas/regras que 
‘controlam’ o instinto e os desejos impulsivos (...) 

essas normas foram se modificando e se adequando ao 
que a sociedade necessita” (FI-10) 

São construções excedentes 
ao biológico, mas acabam 

afetando a sobrevivência da 
espécie 

2 “Esses valores morais são mais decorrentes da 
sociedade em si do que da biologia da espécie (...), 

apesar da evolução nos ter permitido o 
desenvolvimento da estrutura biológica que 

possibilitou o surgimento do pensamento complexo” 
(FI-9) 

Branco, ambíguo, confuso 
Justificativas fuga de tema 

6 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 17: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação ética-moral/ciência/evolução Nº de questionários (26) 

Concordância plena com sentença 2 

Discordância da sentença 18 

6 Confuso/Ambíguo/Branco 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Do total dos formandos, apenas 2 estudantes manifestaram concordância em relação à            

frase. Uma fala representativa do grupo é a de FI-17:  

“Concordo com toda a afirmativa, na medida em que o ser humano é um ser               
social que também luta pela sua sobrevivência diante de diversas situações,           
havendo a necessidade de criar formas para saciar seus anseios, como os            
valores ético-morais (...)” 
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Dezoito estudantes problematizaram a afirmativa e seis respostas se mostram confusas,           

fugindo do tema ou se contradizendo, ou ausentes. Como exemplo dos que levantaram             

ressalvas quanto à afirmativa, temos FI-10, que destaca a importância dos valores no controle              

dos instintos, estabelecendo uma relação biológico/social: 

“De acordo que se deu a evolução, o ser humano teve a necessidade de              
aprender a lidar em sociedade, e para isso é necessário viver sob algumas             
normas/regras que ‘controlam’ o instinto e os desejos muito impulsivos (....)” 
 

Já em FI-9 se estabelece uma comparação com outros animais, novamente sem            

desvincular o biológico do social:  

“Discordo. Esses valores morais são mais decorrentes da sociedade em si do            
que da biologia da espécie (tanto que outros animais não possuem esses            
valores), apesar da evolução nos ter permitido o desenvolvimento da          
estrutura biológica que possibilitou o surgimento do pensamento complexo”         
(FI-9) 

 

Em FI-11 novamente se destaca o argumento de que os valores não são benéficos para a                

evolução, e que por isso não podem ter origem biológica. Já em FI-2 o estudante expõe sua                 

dúvida a respeito da relação evolução biológica/cultura:  

“Não consigo opinar sobre, com certeza. Mas no fundo, discordo acredito           
que tais valores são mais culturais e não sei dizer se a cultura interfere na               
evolução” 

 

Quadro 18: Síntese Final dos Dados 

Período Discordância da sentença Concordância Não opinou/ Confuso 

1º períodos (51) 15 15 21 

7º a 9º períodos (26) 18 2 6 

Total (77) 33 17 27 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Pelas citações de Vigotski e do pensamento complexo, e da disciplina “psicologia da             

educação”, percebe-se novamente que a mudança de perspectiva sobre a temática no decorrer             

do curso se deve, em boa medida, às disciplinas da licenciatura, que enfocam suas discussões               

na formação social do ser humano. Destaco também a grande quantidade de respostas             
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contradizentes, as quais fugiam do tema proposto, ou afirmavam concordar ou discordar, mas             

ao exporem a razão de tal posicionamento, apresentavam uma explicação oposta. 

Do total de participantes na pesquisa, a maior parte se posicionou problematizando a             

centralidade da biologia na compreensão de valores ético-morais. Enquanto isso, 17           

concordaram plenamente com a sentença, e 27 questionários não tiveram as respostas            

analisadas devido à falta de clareza argumentativa ou à ausência de opinião. Percebe-se um              

maior equilíbrio entre as categorias nos anos iniciais, havendo maior concentração na categoria             

“problematização” nos anos finais do curso. A ausência de opinião e a confusão na expressão               

de ideias também se concentra em maior parte nos primeiros períodos, sugerindo um maior              

domínio sobre o tema após os anos de curso. 

 

d) Questão 4 - A teoria da evolução biológica e sua relação com o valor da vida humana 

“Conceitos científicos como mutações, seleção natural e ancestralidade comum implicam que 
a vida humana possui o mesmo valor que a vida de outros seres vivos, pois todos são frutos 

dos mesmos processos naturais probabilísticos e possuem os mesmos interesses de 
sobrevivência. Deste modo, todos devem lutar pela sua sobrevivência sem que valores (éticos, 

morais, sociais, etc) interfiram na prioridade de um ou de outro” 
 

A tabela a seguir possui a mesma estrutura das tabelas anteriores, e sua forma de análise                
seguiu o mesmo padrão de busca de unidades entre as justificativas apresentadas pelos alunos. 
 

Quadro 19: Posicionamentos dos estudantes dos últimos períodos do curso de ciências 
biológicas - UFG, referentes à quarta questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplos 

C Concordo, todos devem ser 
respeitados igualmente 

4 “Concordo, todo ser vivo tem direito à vida” (PN-3) 
“O ser humano não é superior a nenhum outro 

grupo” (PN-24) 

Concordo, pois pela seleção 
sobrevive o mais apto 

3 “Isso é a lei da vida, infelizmente. O sobrevivente é 
o que tem dinheiro, o esperto, o inteligente, o sábio 

(...)” (PN-14) 

O ecossistema é mais 
importante que o indivíduo 

1 “Devemos lutar e prezar pelo bem do ser humano, 
porém prezar ainda mais pelo bem do ecossistema 

em si” (PN-4) 

Concordo, pois devemos 
competir sem interferência 

de valores 

1 “(...) concordo que todos devemos lutar por nossa 
sobrevivência sem que valores interfiram na 

prioridade de um ou de outro” (PI-2) 
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Concordo, pois fazemos o 
bem para nos sentirmos bem 

1 “Concordo, esse é o espírito animal, e é o que 
fazemos diversas vezes, praticamos ação para o 

outro para nos sentirmos bem e termos nosso 
alimento mental” (PI-8) 

Temos a mesma 
importância, mas variamos 

nos instintos e 
comportamentos grupais 

1 “Todos os seres possuem a mesma importância e 
apresentam diferentes instintos, por isso o ser 

humano organizou formas para o seu próprio grupo 
se portar (...)” (PN-9) 

A biologia trata todos com 
igualdade 

1 “O lado bom da ciência e da biologia como um 
todo é a igualdade em que as pessoas são tratadas. 

A genética, embriologia, não escolhe cor, 
nacionalidade, etc., diferente da religião” (PI-13) 

 
D 

Somos mais que animais 8 “Não, a partir do momento que nós, seres humanos, 
tomamos parte do nosso discernimento e somos 

detentores de racionalidade, nossa postura como ser 
vivo deve ser diferente, pois somos mais que 

animais, por carregarmos o fardo da inteligência” 
(PI-19) 

Pela evolução, somos iguais 
e temos o mesmo valor, mas 
valores são importantes para 

o bom convívio (contra 
caos) 

5 
 

“Concordo sim que a vida humana é exatamente o 
mesmo valor que de outros seres vivos (...) em 
todas as sociedades há valores que devem ser 
seguidos para um bom convívio, assim como 

acontece em classes animais” (PI-7) 

Os valores são importantes 
para manter equilíbrio 

ecológico 

4 “(...) pois se apenas a espécie pensar em 
sobrevivência, a vida entra em desequilíbrio” 

(PN-6) 

Pela evolução, somos iguais 
e temos o mesmo valor, mas 

valores fazem parte da 
espécie 

3 “(...) entendo sim que outras formas de vida tem 
valor equivalentes, mas entendo valores éticos, 
morais e sociais como parte da espécie, estes 

também em constante evolução” (PI-14) 

Deve haver algum limite de 
prioridade de um ser sobre o 

outro 

2 “(...) acredito que deve existir uma barreira, que 
limite a prioridade que um ser tem sobre o outro” 

(PN-16) 

Para o ecossistema, temos o 
mesmo valor. Mas para 

seres humanos, do mesmo 
grupo biológico, não. 

2 
 

“Todos possuem o mesmo valor para o 
ecossistema, mas para nós, seres humanos da 

mesma espécie, a vida de outro ser humano será 
mais importante” (PI-4) 

O valor humano tem fonte 
divina 

(Argumento bíblico) 

2 “Discordo (...) pois o Espírito de Deus habita o 
corpo dos homens e comunga com o espírito 

humano” (PN-8) 
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Fomos socialmente 
construídos como mais 

importantes, interferindo na 
seleção natural 

1 “Apesar de o homem não ser uma espécie ‘mais 
evoluída’, os aspectos sociais, como a estruturação 

da sociedade, o tornaram um ser que foi 
socialmente construído como mais importante, 

levando os valores a interferir nos processos 
naturais como a seleção” (PI-9) 

Não opinou/Confuso/Branco 15  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 20: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação valor humano/ciência/evolução Nº de questionários (51) 

Concordância plena com sentença 12 

Discordância da sentença 24 

Não opinou/Confuso/Branco 15 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Do total, doze estudantes concordaram plenamente com a frase, sendo seguidos pelo            

dobro (24) que demonstraram algum tipo de discordância. Quinze questionários, um número            

representativo e formador da segunda maior categoria, não apresentaram clareza ou resposta à             

sentença. 

Dentre aqueles que concordaram com a sentença, se destacam as justificativas que            

defendem que o ser humano é semelhante, valorativamente, a qualquer outro ser vivo porque,              

pela evolução, somente os mais aptos devem sobreviver; e também porque todos os seres vivos               

devem ser respeitados de igual modo, sem hierarquias. Já entre os discordantes, se destacaram              

as defesas de que somos mais do que animais; de que apesar de sermos semelhantes               

biologicamente, os valores permitem e possibilitam nosso convívio em sociedade, e por isso             

devem ser preservados; e de que, sem a diferença de valores, haveria uma busca única por                

sobrevivência e reprodução, resultando num caos ecológico. É notável que, em alguns casos,             

apesar da discordância com o determinismo, a biologia e evolução continuam sendo a base da               

discussão e justificativa. Nestes casos, a superioridade do ser humano e os valores que o               

diferenciam dos outros animais adquirem um caráter utilitarista, vantajoso para a espécie em             

aspectos distintos. 
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Quanto àqueles que concordaram, destacam-se algumas falas. Dentre elas, a de PI-8:            

“Concordo, esse é o espírito animal e é o que fazemos diversas vezes, praticamos ações para o                 

outro para nos sentirmos bem e termos o nosso alimento mental”; e na frase de PI-7: 

“Concordo sim que a vida humana é exatamente do mesmo valor que de             
outros seres vivos, ninguém possui uma maior evolução e é superior. Porém,            
em todas as sociedades há valores que devem ser seguidos para um bom             
convívio, assim como acontece em classes animais” 
 

Ambas representam uma ideia geral de concordância em relação à sentença apresentada            

no questionário. Ainda nesta categoria, chamo a atenção para a fala de PN-14, que aplica               

elementos biológicos na explicação de fatores sociais:  

“Isso é a lei da vida infelizmente. O sobrevivente é o que tem dinheiro, o               
esperto, o inteligente, o sábio, infelizmente faz parte da vida humana” 

 

Já a frase de PN-4 destaca que o ecossistema é maior que o indivíduo ou espécie:                

“Devemos ‘lutar’ e prezar pelo bem dos seres humanos, porém prezar ainda mais pelo bem do                

ecossistema em si”. 

Quanto à categoria “Discordância”, se destaca a defesa da ideia de que apesar de              

semelhanças biológicas, os seres humanos são, por alguma razão, superiores ou dignos de             

maior importância dentre os seres vivos. Foram levantadas argumentações pautadas na           

existência de consciência, existência de vida social, inteligência, valores, criação divina, entre            

outros. Assim, percebe-se que em grande parte, atributos psicológicos, sociais e espirituais são             

utilizados como justificativa para o maior valor humano diante dos outros seres vivos. Como              

exemplo, temos a fala de PI-9 e PN-1:  

“Apesar de o homem não ser uma espécie ‘mais evoluída’, os aspectos            
sociais, como a estruturação da sociedade, o tornam um ser que foi            
socialmente construído como mais importante, levando os valores a interferir          
nos processos naturais como a seleção” (PI-9) 
 
“Discordo. Uma vez que nós humanos somos seres racionais, temos por           
obrigação respeitar os valores éticos e morais” (PN-1) 
 

Já PN-2 e PN-23 colocam a priorização da vida humana como fundamental para a              

sobrevivência, tanto dos seres humanos, como de outros seres vivos: 

“Não, pois esses valores são essenciais para que a espécie humana não entre             
em um ‘caos’. As pessoas devem respeitar e priorizar esses valores para que             
não seja necessário entrar num estado de sobrevivência” (PN-2) 
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“Errado, temos sim o mesmo valor de vida, mas isso não significa que não              
somos superiores, por termos consciência de nossos atos. Com isso, acredito           
que temos a responsabilidade de tutor pelos outros seres vivos, de certa forma             
cuidar” (PN-23) 

 
Em seguida, a tabela referente aos questionários dos anos finais de curso: 

 Quadro 21: Posicionamentos dos estudantes dos últimos períodos do curso de ciências 

biológicas - UFG, referentes à quarta questão. 

 Unidade de significado Nº Exemplos 

C Concordo, mas lamento que 
não seja a realidade 

2 “Incoerente com a realidade. Tendo em vista 
que matamos e exploramos diversos animais (...) 

e não usamos somente nossa mão e 
racionalidade” (FI-11) 

Concordou, sem justificar 1 “Concordo plenamente” (FN-5) 

Cada um tem o direito de fazer 
o que quiser 

1 “Concordo com o que é citado acima, cada um 
tem o direito de fazer o que quiser” (FI-16) 

Temos a mesma importância, 
mas variamos nos instintos e 

comportamentos grupais 

1 “Acredito que somos equiparados a todos os 
seres vivos, não sendo superiores e inferiores. 

Mesmo na sociedade de outros organismos 
vivos, apresentam regras e comportamentos 
aceitáveis, por que os nossos deveriam ser 

melhores do que os deles?” (FI-19) 

 
D 

Somos mais que animais 7 “Sim, a ciência diz e prova que somos seres 
iguais, mas mesmo com isto existem sim nas 

discussões científicas a questão da ética e ainda 
bem. Pois, somos seres racionais, com 

sentimentos, histórias e vivências únicas” 
(FN-3) 

Pela evolução, somos iguais e 
temos o mesmo valor, mas 

valores fazem parte da espécie 
e nossa história 

4 “O ser humano difere dos outros animais 
justamente por possuírem valores éticos, morais 
e sociais, portanto, os seres humanos não podem 

se desvincular desses valores” (FI-3) 

Pela evolução, somos iguais e 
temos o mesmo valor, mas 

valores são importantes para o 
bom convívio (ou contra caos) 

3 “(...) o ser humano precisa de regras para que 
haja harmonia” (FI-14) 

Os valores são importantes 
para manter equilíbrio 

ecológico 

2 “(...) o ser humano, sendo capaz de abstrair e 
modificar o ambiente que vive, deve ser capaz 

de entender que as outras espécies não possuem 
essa capacidade e por isso devem proteger o 
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meio, para que o mesmo possa se manter vivo a 
longo prazo” (FI-4) 

Para o ecossistema, temos o 
mesmo valor. Mas para seres 
humanos, do mesmo grupo 

biológico, não. 

1 “É difícil atribuir o ‘mesmo valor’. Eu, como 
humano, vou priorizar a minha população, que 

deveria se esforçar para tal” (FI-15) 

Valores são importantes até 
que a espécie se veja sob 

ameaça 

1 “Os valores tendem a influenciar no indivíduo, 
contudo, quando a existência da espécie se vê 

em risco, o instinto de existência e perpetuação 
da espécie é um fator bastante acentuado nos 

indivíduos” (FN-4) 

Os valores são importantes 1 “Os valores devem sim acompanhar o indivíduo 
durante seu processo por busca pela 

sobrevivência” (FN-1) 

Não somos superiores, mas 
temos processos de 

sobrevivência diferentes 

1 “O ser humano não é superior a outro ser vivo, 
mas seus processos de sobrevivência são 

diferentes” (PS-13) 

Deve haver algum limite de 
prioridade de um ser sobre o 
outro, com valorização do ser 

humano 

1 “(...) sendo sincero, a capacidade de algumas 
espécies, principalmente a humana, deve ser 

ressaltada” (FI-10) 

Branco, confuso 3 
  Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 22: Síntese dos dados obtidos anteriormente 

Relação valor humano/ciência/evolução Nº de questionários (26) 

Concordância plena com sentença 5 

Discordância da sentença 18 

Branco/Confuso/Ambíguo 3 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto aos anos finais do curso, cinco questionários apresentaram respostas que           

concordavam plenamente com a sentença. Em destaque, temos a afirmativa de FI-16 “[...]             

Cada um tem o direito de fazer o que quiser”; e de FI-19:  

“Acredito que somos equiparados a todos os seres vivos, não sendo           
superiores e inferiores; mesmo na sociedade de outros organismos vivos          
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apresentam regras e comportamentos aceitáveis; por que os nossos deveriam          
ser melhores do que os deles?” 
 

Já quanto aos que apresentaram algum tipo de discordância, temos no total 18             

questionários. Dentre os argumentos, se encontra a defesa de que regras são importantes para a               

manutenção da vida e da harmonia; que seres humanos são racionais e naturalmente constroem              

regras de convivência com outros seres vivos e que devem ser respeitadas; que os valores que                

norteiam nosso comportamento não devem ser desvinculados de nossa sobrevivência. Em           

exemplos de respostas representantes da categoria, temos: 

“É difícil atribuir o ‘mesmo’ valor. Eu como humano vou priorizar a minha             
população (...)” (FI-15) 
 
“Os valores tendem a influenciar no indivíduo. Contudo, quando a existência           
da espécie se vê em risco, o instinto de existência e perpetuação da espécie é               
um fator bastante acentuado nos indivíduos” (FN-4)  
 
“Sim, a ciência diz e prova que somos seres iguais, mas mesmo com isso              
existem sim nas discussões científicas a questão da ética e ainda bem. Pois,             
somos seres racionais, com sentimentos, histórias e vivências únicas” (FN-3) 

 

A seguir, apresento a tabela com o somatório dos posicionamentos dos ingressantes e             

concluintes do curso, em relação ao tema: 

 

Quadro 23: Síntese final dos dados 

Período Concordância Discordância Não opinou/ Confuso 

1º períodos (51) 12 24 15 

7º e 9º períodos (26) 5 18 3 

Total (77) 17 42 18 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

No que compete à questão quatro, o índice de discordância cresceu ao se comparar os               

estudantes dos anos finais com os dos primeiros anos de curso, e a proporção de respostas                

confusas ou ausentes diminuiu. Isto sugere que o curso de ciências biológicas pode contribuir,              

de algum modo, para uma maior clareza ou mudança de posicionamento quanto ao assunto              

proposto. Nota-se uma certa constância das justificativas entre os grupos analisados,           

principalmente no que compete aos alunos concluintes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ciência, como atividade e corpo teórico, existe dentro de um constante diálogo com              

outras áreas do conhecimento. Uma vez que não se constitui como um conhecimento que              

abarca a integralidade da realidade, não possui, dentro de seus objetos, métodos e instrumentos,              

a competência para ser usada para se inferir sobre todas as temáticas que envolvem a vida                

humana. Ainda assim, uma vez que se estrutura dentro de uma rede de relações com outros                

conhecimentos, a ciência se apresenta como colaboradora para o desenvolvimento do ser            

humano e para o avanço de diferentes debates. 

Pressupostos teóricos assumidos pelo sujeito definirão a forma como a ciência é            

relacionada com outras áreas do saber. Cabe ressaltar que não é um problema, por si só, a                 

diversidade de propostas quanto a esta relação. Todavia, a ocultação e não discussão destes              

pressupostos, resultando numa padronização e enrijecimento da temática, se mostra prejudicial           

para a obtenção de clareza quanto à natureza do conhecimento científico. 

No que compete à teoria da evolução, o naturalismo filosófico, quando assumido como             

pressuposto, infere que a ciência tem aptidão para trazer respostas, a partir de seus métodos,               

para as diferentes esferas da realidade, extrapolando o campo do estudo natural do             

desenvolvimento da vida na Terra. Neste contexto, a teoria da evolução assume papel             

fundamental, pois determina respostas sobre não somente a origem, mas todas os aspectos             

humanos. Aqui defendo que a compreensão das competências e limitações desta teoria para             

explicar a realidade está, como já dito, relacionada com os pressupostos teóricos do indivíduo e               

com sua visão de ciência. Em síntese, não há um conflito necessário entre ciência, religião,               

psicologia, ética, valoração humana, etc., mas sim uma necessidade de se compreender as             

diferentes linguagens destes campos, e as possibilidades de diálogos. 

A análise dos questionários permitiu o levantamento de algumas informações referentes           

aos estudantes do curso. Quanto à temática “ciência/evolução e teologia/teleologia”, percebe-se           

que, no total, os estudantes do curso tendem a se equilibrar entre as relações de “conflito” e                 

“diálogo” para estes campos do conhecimento, com o crescimento da categoria “conflito” entre             

os anos finais. Apesar da diferença amostral, esta foi a tendência encontrada tanto entre              

cursistas dos anos iniciais como dos anos finais, o que sugere uma ausência de reflexão sobre o                 

assunto no decorrer da graduação, ou um reforço do senso comum. Além disso, chama a               

atenção o índice de alunos concluintes do curso que defendem uma ciência que é, por essência,                
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conflitante com outras áreas do conhecimento. Neste sentido, seria permanente entre parte dos             

cursistas participantes, dentro desta temática, uma visão de ciência pautada no naturalismo            

filosófico e responsável por apreender a realidade absoluta. Destaco ainda que, mesmo com a              

manutenção da tendência entre os ingressantes e concluintes do curso, não foi encontrada             

continuidade entre as justificativas (classificadas como unidades de significados) quando          

comparados os grupos analisados.  

Quanto à temática “evolução e psicologia”, percebe-se que os estudantes dos anos            

iniciais e finais do curso apresentaram uma concentração na categoria “discordância”,           

afastando-se do biologicismo como referência para esta temática. Como destacado          

anteriormente, a modalidade licenciatura, a qual possui diversas disciplinas que abrangem a            

formação social e histórica do ser humano, é fator importante para a compreensão destes dados.               

Todavia, não pode ser notada uma grande variação deste posicionamento quando comparado os             

grupos (ingressantes e concluintes) de participantes da pesquisa. Nota-se também que, apesar            

de o naturalismo filosófico ter se destacado quanto ao tema evolução/teologia/teleologia, ele            

não parece se manifestar na mesma proporção quando se intenta compreender a psicologia e              

identidade humana. Este dado sugere a predominância da concepção, entre estes estudantes            

participantes, de um ser humano mais complexo do que o apresentado pelo parâmetro             

biológico, com, todavia, restrições quanto ao aspecto religioso e teleológico. Isto é, para eles, a               

evolução e a biologia parecem não poder apreender o ser humano em sua totalidade e               

complexidade; todavia, elas parecem mudar de posicionamento quanto à formação espiritual e            

a discussão relativa à finalidade deste mesmo ser. 

Quanto ao tema “evolução e ética/moralidade”, a proporção se concentrou entre os            

discordantes, com alto índice de respostas ausentes ou confusas. Esta foi a questão que mais               

evidenciou mudança de perspectiva entre os estudantes ingressantes e concluintes, mas também            

a que mais apresentou respostas confusas. Apesar de não haver modos de analisar a              

mentalidade dos concluintes quando ainda no começo do curso, o dado comparativo do             

momento atual do curso chama a atenção. 

A última questão, referente à influência da teoria da evolução para a compreensão do              

valor da vida humana, reforçou o dado que aponta para a predominância de uma visão de ser                 

humano excedente ao aspecto biológico. 

De modo geral, os cursistas apresentam índices consideráveis de adesão ao           

biologicismo, mas também se destacaram por aderir à visão de um mundo social excedente à               
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competências da evolução biológica, e não reduzido a este. Deste modo, percebe-se a             

existência de visões de ciência tanto cientificistas, como também reflexivas quanto aos limites             

desta para realizar inferências sobre determinados temas. Quanto à algumas temáticas, se            

destaca o índice de falta de clareza tanto entre os ingressantes como entre os formandos.               

Destaco que o contato com diferentes disciplinas científicas parece contribuir para uma            

flexibilização epistemológica a respeito do tema por parte dos alunos. 

Concluo com a ideia de que esta pesquisa pode ter apresentou relevantes contribuições,             

tanto para a minha formação como para os campos do ensino de ciências e formação de                

professores. Quanto à minha formação, destaco que a investigação respondeu aos anseios que             

me motivaram a ingressar no mestrado, e que a curiosidade, que de início me moveu, se aliou à                  

disciplina e ao rigor e, assim, floresceu nos últimos dois anos de um modo que eu não                 

esperava. Apesar dos desafios, afirmo que pude crescer em conhecimento e autonomia, e que              

esta experiência de pesquisa de mestrado deixa boas lembranças e grandes aspirações para o              

futuro. Quanto à formação de professores, a pesquisa se torna fonte de informações e reflexões               

tanto para os interessados na formação de qualidade dos estudantes da Universidade Federal de              

Goiás e na excelência do curso de Ciências Biológicas, como para os professores que, de algum                

modo, estão envolvidos na formação de outros docentes, e se interessam pela boa compreensão              

da ciência e de suas relações com a realidade. Esta pesquisa também pode contribuir para               

fomentar novas perguntas no que compete ao ensino da teoria da evolução, tanto na educação               

básica como em nível superior, além de evidenciar que a temática da relação desta teoria com                

questões sociais, tema não tão comumente abordado na academia, possui sua relevância e             

necessita de uma maior atenção. 

  

91 



REFERÊNCIAS 
 

ALEXANDER, et al. Genes, Determinism and God. The Jubilee Centre, vol. 22, nº 4.              

Dezembro, 2013. 

ANDERY, M. A., et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. Rio de              

Janeiro: Garamond, 2007. 

AUDI, R. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, 1996. 

AUTH, M. A.; ANGOTTI, J. A. P. Contribuições Epistemológicas Para O           

Ensino/Aprendizagem De Ciências. Contexto & Educação, Editora Unijuí, nº 69, p. 69-86,            

2003. 

BARBOUR, I. G. Quando a ciência encontra a religião: inimigas, estranhas ou parceiras?             

Tradução de Paulo Salles. São Paulo: Cultrix, 2004. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.. 

BLACKBURN, S. Dicionário Oxford de filosofia. Consultoria da edição brasileira, Danilo           

Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

BROWN, C. Filosofia e fé cristã. Tradução de Gorgon Chown. São Paulo: Vida Nova, 2007. 

CACHAPUZ, A. PRAIA, J. JORGE, M. Da educação em ciência às orientações para o ensino               

das ciências: um repensar epistemológico. Ciência & Educação, v. 10, n. 3, p.363-381, 2004. 

CARVALHO, R. Avaliação dos futuros professores em ciências biológicas sobre a polêmica            

criacionismo e evolucionismo. Dissertação, Universidade Federal de Goiás, UFG-GO, 2010. 

CHALMERS, A. L. O que é ciência afinal?. Editora Brasiliense, 1993. 

CÔRREA, A. L.; et al. História e Filosofia da Biologia como ferramenta no Ensino de               

Evolução na formação inicial de professores de Biologia. Filosofia e História da Biologia, v.              

5, n. 2, p. 217-237, 2010. 

CRAIG, W. L.; MORELAND, J. P. Filosofia e cosmovisão cristã. São Paulo: Vida Nova,              

2005. 

DARWIN, C. A origem das espécies. Tradução de Carlos Duarte e Anna Duarte, 1º edição,               

SP: Martin Claret, 2014. 

DESMOND, A; MOORE, J. R. Darwin: a vida de um evolucionista atormentado. 1º edição,              

Editora Geração, 2000. 

DOOYEWEERD, H. Raízes da cultura ocidental: as opções pagã, secular e cristã.            

Tradução Afonsa Teixeira Filho. São Paulo: Cultura Cristã, 2015. 

92 



FERNÁNDEZ, I.; et al. Visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza.             

Enseñanza de las Ciencias, 20, 477-488, 2002. Disponível em:         

<https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v20n3p477>. Acesso em: 16 de Janeiro de 2019. 

FORATO, T. C. de M.; PIETROCOLA, M.; MARTINS, R. de A. Historiografia e natureza da               

ciência na sala de aula. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 28, n. 1, p.                 

27-59, jan. 2011. ISSN 2175-7941. Disponível em:       

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2011v28n1p27>. Acesso  

em: 23 jan. 2019. 

GIL-PÉREZ, D.; et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência &              

Educação, v.7, n.2, p.125-153, 2001. 

GOEDERT, L. A formação do professor de biologia na UFSC e o ensino da evolução               

biológica. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de           

Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica,           

2004. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/101549>. Acesso em: 16       

de Janeiro de 2019. 

GRENZ, S. J. Pós-modernismo: um guia para entender a filosofia do nosso tempo.             

Tradução Antivan Guimarães Mendes. São Paulo: Vida Nova, 2008. 

HAACK, S. Seis sinais de cientificismo. Publicações da Liga Humanista Secular do Brasil,             

2012. Disponível em <http://lihs.org.br/cientificismo>. 

HARRISON, P. Os territórios da ciência e da religião. Minas Gerais: Ultimato, 2017. 

HONDERICH, T. The Oxford Companion To Philosophy. Oxford University Press, 1995. 

LETA, J. As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes e um perfil de sucesso.              

Estudos Avançados [online], vol. 17, n.49, pp. 271-284, 2003. 

LEWIS, C. S. A abolição do homem. 2ª edição, SP, Editora WMF Martins Fontes, 2012. 

MADEIRA, A. P. L. Fé e evolução: a influência de crenças religiosas sobre a criação do                

homem na aprendizagem da teoria da evolução com alunos do 3º ano do ensino médio..               

Dissertação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião, PUC-SP,           

São Paulo, 2007. 

MATTHEWS, M. R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de             

reaproximação. Cad. Cat. Ens. Fís., v. 12, n. 3, p. 164-214, 1995. 

MCGRATH, A. E. Fundamentos do diálogo entre ciência e religião. Tradução Jaci            

Maraschin. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 

93 

https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v20n3p477
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2011v28n1p27
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/101549


MCGRATH, A. E. O deus de Dawkins: genes, memes e o sentido da vida. São Paulo: Shedd                 

Publicações, 2008. 

MILLAR, R. Um currículo de Ciências voltado para a compreensão por todos. Ensaio             

Pesquisa em Educação em Ciências, vol. 5, núm. 2, p. 73-91, 2003. 

NASCIMENTO JR, A. F. Construção de Estatutos de Ciência para a Biologia Numa             

Perspectiva Histórico-Filosófica: uma Abordagem Estruturante para seu Ensino. Tese         

(Doutorado)–Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2010. 

NASCIMENTO JR, A. F.; SOUZA, D. C.; CARNEIRO, M. C. O conhecimento biológico nos              

documentos curriculares nacionais do ensino médio: uma análise histórico-filosófica a partir           

dos estatutos da biologia. Investigações em Ensino de Ciências, V. 16 (2), p. 223-243, 2011. 

OLIVEIRA, G. da S.; BIZZO, N. Aceitação da evolução biológica: atitudes de estudantes do 

ensino médio de duas regiões brasileiras. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em             

Ciências, Vol. 11 N 1, 2011. 

PEDRO, A. P. Ética, moral, axiologia e valores: confusões e ambiguidades em torno de um               

conceito comum. Kriterion, Belo Horizonte, nº 130, p. 483-498, 2014. 

PLANTINGA, A; TOOLEY, M. O conhecimento de Deus. São Paulo: Vida Nova, 2014. 

PRAIA, J. CACHAPUZ, A. GIL-PÉREZ, D. Problema, teoria e observação em ciência: para             

uma reorientação epistemológica da educação em ciência. Ciência & Educação, v.8, nº1,            

p.127-145, 2002. 

RAMOS, M. C. O ser vivo. Coleção Filosofias: o prazer do pensar, dirigida por Marilena               

Chaui e Juvenal Savian Filho. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 

RIDLEY, M. Evolution. Third edition, Blackwell Publishing, 2004. 

VILLANI, A. Filosofia da ciência e ensino da ciência: uma analogia. Ciênc. educ. (Bauru),              

vol.7, nº2, Bauru, 2001. 

VERHOOGT, J. Sociologia e progresso: uma análise da sociologia moderna a partir do             

conceito de cosmovisão. Publicado em 2016. Disponível em:        

<http://www.cristaosnaciencia.org.br/humanidade/sociologia-e-progresso-jan-verhoogt/>. 

Acesso em: 23 de Agosto de 2017. 

ZAMBERLAN, E. S. J.; SILVA, M. R. A evolução como idéia reguladora da Biologia e sua 

apreensão em livros didáticos de Biologia. II Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e              

Tecnologia, Artigo número: 185, ISSN 2178-6135, 2010. 

94 

http://www.cristaosnaciencia.org.br/humanidade/sociologia-e-progresso-jan-verhoogt/


ZAMUNARO, A. N. B. R. Representações de Ciência e Cientista dos Alunos do Ensino              

Fundamental. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação em Educação para a            

Ciência, Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, 2002. 

 

  

95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

  

96 



APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

97 



 

  

98 



APÊNCIDE B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA/UFG

 

99 



 

 

100 



 

 

101 



APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO

 

102 



  

103 



 

  

104 



 

  

105 



 

106 


