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Introdução

a Biologia caracteriza ‑se como uma ciência que tem como com‑
ponente fundamental o estudo da diversidade dos organismos 
vivos. essa diversidade, segundo goedert (2004), sempre gerou 
questionamentos entre as culturas humanas, que buscavam expli‑
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cações plausíveis sobre os processos responsáveis pelas seme‑
lhanças e diferenças entre os grupos de organismos. alguns desses 
questionamentos são presentes no ensino de Biologia, e acredita ‑se 
que essas perguntas são impossíveis de ser respondidas sem que 
haja um enfoque evolutivo (goedert, 2004). a evolução biológica, 
por abranger todas as áreas da Biologia, é considerada o conceito 
central e unificador, capaz de explicar tanto a diversidade quanto a 
semelhança presente entre os seres vivos.

gould (1997) considera que, de todos os conceitos existentes 
nas Ciências Biológicas, a evolução é o mais importante e o mais 
mal compreendido. dessa forma, surgem questionamentos sobre a 
abordagem desse tema em sala de aula, pois é importante que o 
papel do professor seja o de possibilitar a aprendizagem de con‑
ceitos científicos, não obstante a existência de conhecimentos não 
aceitos pela ciência atual. 

de acordo com análises de materiais didáticos realizadas por 
Pacheco & oliveira (1997), percebe ‑se que na maioria dos livros há 
uma abordagem confusa sobre o tema evolução. esses autores re‑
latam que em grande parte desses materiais foi possível detectar 
equívocos históricos, como a apresentação de ideias do passado e 
do presente de forma confusa, deturpando fatos importantes. dis‑
cussões acerca do ensino de evolução também foram realizadas por 
Bizzo (1991). em seu trabalho, que buscou avaliar as concepções 
acerca desse tema em um grupo de estudantes, o autor observou 
que, para os alunos, a evolução era entendida como um processo  
de aperfeiçoamento, melhora e aumento de tamanho, sendo que, 
para eles, “progresso” poderia ser considerado um sinônimo de 
evolução. 

Constatações semelhantes também podem ser observadas no 
trabalho de greene (1990), que analisou as concepções evolutivas 
de um grupo de estudantes de um curso de Ciências Biológicas. em 
seu trabalho, o autor verificou que apenas 3% dos alunos pesqui‑
sados possuíam uma compreensão consistente com a concepção 
científica, e 43% entendiam parcialmente a evolução. o autor des‑
taca, também, que é possível verificar similaridades entre as ideias 



ENSINo DE CIêNCIAS E MAtEMátICA III 149

dos estudantes e concepções presentes em discursos de antigos 
pensadores.

de acordo com rosa et al. (2002), dados de estudos como os 
mencionados anteriormente demonstram a necessidade de se tra‑
balhar a evolução biológica de forma clara e precisa nas escolas. 
além disso, os autores apontam a importância de se identificar as 
concepções que os professores têm a respeito desse tema, uma vez 
que a falta de clareza do assunto por parte dos docentes pode vir a 
favorecer noções equivocadas entre os estudantes. 

entendendo a importância de uma compreensão clara do con‑
ceito de evolução na formação de professores, procuramos identi‑
ficar, em um grupo de docentes da escola básica, como ocorre esse 
entendimento. Buscamos também verificar se o pensar desses pro‑
fessores sobre evolução biológica é estruturado em bases científicas 
ou mesclado com outras concepções, quer de base religiosa quer do 
senso comum. essa questão é um ponto significativo em ensino de 
Ciências, pois tais discussões estão relacionadas com a Biologia, e 
isso pode ser um obstáculo que os professores dos mais diversos 
níveis de ensino têm que enfrentar. 

Para melhor compreendermos esse processo, realizamos uma 
breve análise das concepções mais destacadas que aparecem ao 
longo da história, uma vez que há uma grande quantidade de 
teorias que discutem a diversidade dos seres vivos, desde as mais 
amplas, religiosas, até as científicas, que datam de séculos mais re‑
centes. essas discussões acerca da origem da diversidade biológica 
foram comparadas com as respostas do grupo de professores parti‑
cipantes da pesquisa.

Metodologia

esta pesquisa apresenta um caráter qualitativo, buscando infe‑
rências específicas (Bardin, 1977) sobre a visão de professores em 
relação ao conceito de evolução. Participaram do presente estudo 
vinte professores de Biologia do ensino médio de escolas públicas 
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da região de Bauru (sP). os dados foram coletados por meio de en‑
trevistas semiestruturadas feitas com os professores, as quais per‑
mitem que o entrevistador faça as alterações e adaptações que 
julgue necessárias para cada momento (Lüdke & andré, 1986). as 
entrevistas abordaram assuntos como vida artificial, surgimento da 
vida no planeta terra, crenças religiosas e discussões sobre o tema 
em sala de aula.

os dados coletados nas entrevistas foram analisados e organi‑
zados em categorias, as quais consistem em “classificar elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, 
por reagrupamento segundo o gênero, com critérios previamente 
definidos” (Bardin, 1977, p.117). Mais especificamente, as con‑
cepções dos professores foram agrupadas de acordo com as catego‑
rias encontradas na revisão histórica mencionada anteriormente.

É válido destacar que este trabalho não teve como objetivo se 
aprofundar na revisão histórica, mas utilizá ‑la como forma de veri‑
ficar a dualidade e diversidade de concepções presentes nas res‑
postas dos professores. 

Apresentação dos dados

a realização da revisão histórica permitiu ‑nos o estabeleci‑
mento de 19 categorias de análise, as quais são apresentadas a se‑
guir. exemplos de falas dos professores foram colocadas em itálico, 
e as expressões mais significantes destacadas em negrito. Para me‑
lhor compreensão de como o diálogo foi construído entre entre‑
vistadora e professores, designamos a primeira pela letra e, e os 
professores pela letra P.

Vale destacar que, ao categorizar os discursos dos professores,  
é necessário ir além das evidências aparentes, buscando contradi‑
ções e dualidades, ou seja, características inerentes ao pensamento 
humano (Bardin, 1977). sendo assim, é admissível que a fala de  
um professor seja classificada simultaneamente em duas ou mais 
categorias.
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Categoria A – fixismo

desde a antiguidade até o século XIX, verificamos que entre as 
principais concepções sobre a diversidade era constante a ideia do 
fixismo. de acordo com os fixistas, os seres vivos, após serem 
criados, não sofrem modificações. segundo Freire ‑Maia (1997), até 
o início do século XIX o fixismo era o grande paradigma dentro das 
Ciências naturais, sendo substituído apenas após o advento da 
teoria evolutiva. desse modo, “a visão de mundo predominante era 
que vivemos em um planeta estável povoado por espécies imutá‑
veis” (Meglhioratti, 2004, p.42).

analisando as respostas dos professores percebemos que a con‑
cepção fixista apareceu na fala de dois docentes entrevistados.

P3: [...] acredito que Deus criou todas as espécies... umas permane‑
ceram, né, e outras desapareceram [...]

nesse exemplo, o professor entrevistado deixa claro que, para 
ele, desde o surgimento das espécies até os dias atuais os seres vivos 
não sofreram nenhuma modificação. É possível verificar, também, 
a presença de ideias criacionistas, que serão discutidas posterior‑
mente, na categoria e.

Categoria B – finalismo

outra ideia presente nas concepções evolutivas desse período é 
o finalismo, que se baseia no pressuposto de que as mudanças que 
ocorrem nos seres vivos apresentam um propósito. essa concepção 
pode ser observada nas ideias de Platão e na teleologia de aristó‑
teles, que é uma doutrina que estuda os fins últimos da sociedade, 
humanidade e natureza. Conforme lembra Vlastos (1987), Platão 
propõe a existência de um deus que molda a matéria de acordo 
com um modelo ideal, criando assim o Universo. Já para aristó‑
teles, todos os eventos que ocorrem na natureza servem a um pro‑
pósito (ross, 1987). Mora (2001) afirma que a teleologia de 
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aristóteles apoia ‑se na pergunta “onde para tudo isto?”, ou seja, 
busca responder o “para  quê” de todas as coisas.

a concepção finalista apareceu no discurso de dois professores.

e: Muitas pessoas acreditam que a vida foi criada ou é um dom de 
deus. Qual a sua opinião sobre esse assunto?

P20: É... o evolucionismo é incontestável. Agora, a evolução tende 
a matar o criacionismo. É... como as coisas ocorrem sem uma força 
maior? A vida na Terra precisa de um regente. Há um regente, al-
guém ditando pra onde vão as coisas [...]

Percebe ‑se que, para esse professor, as mudanças que ocorrem 
nos seres vivos servem a um propósito divino, ou seja, os rumos  
da evolução possuem um objetivo final, e são guiados por um ser 
superior.

Categoria C – Essencialismo

o essencialismo também é uma ideia bastante presente nas con‑
cepções dos séculos passados. os autores essencialistas defendem a 
existência de uma “essência” que diferencia uma espécie de outras, 
ou, ainda, que as espécies contêm um “molde interno” que deli‑
mita sua forma. de acordo com Meglhioratti et al. (2003, p.2), as 
ideias essencialistas estão presentes na teleologia cristã, segundo a 
qual “deus criou os seres em uma escala percebida na gradação 
entre matéria inanimada, passando pelas plantas, animais infe‑
riores, humanos, até os anjos e seres superiores”. sendo assim, as 
Ciências naturais, em certo período, davam destaque à catalogação 
de animais e plantas, visando aproximar ‑se do plano de deus (Fu‑
tuyma, 1992). essas ideias predominaram até o final do século 
XVIII e início do século XIX, quando novas discussões sobre a 
origem das espécies começaram a aparecer.

a concepção essencialista não apareceu explicitamente na res‑
posta de nenhum professor.
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Categoria D – Tipologia

a tipologia foi uma característica encontrada em algumas con‑
cepções evolutivas, e baseia ‑se na ideia de que existiu um número 
limitado de tipos básicos, que deram origem a subtipos. essa con‑
cepção aparece na antiguidade, com aristóteles e Platão, e perma‑
neceu até o século XVIII, nas ideias de Buffon e de de Maillet. 
ross (1987) afirma que nas ideias aristotélicas há um tipo ideal 
para cada espécie de acordo com um fim específico, e as variações 
observadas dentro de uma mesma espécie podem ser explicadas 
pelas imperfeições da matéria utilizada e não pela causa final da na‑
tureza. no século XVIII, a tipologia aparece nas ideias de Buffon, 
ao exemplificar sua teoria propondo a existência de uma espécie de 
gato ancestral que, após o contato com distintos ambientes, teria 
originado outros felinos, como tigres, leões, leopardos, pumas e 
gatos domésticos (Meyer & el ‑Hani, 2005), e nas ideias de de 
Maillet, ao propor a existência de sementes que originariam os 
seres vivos marinhos, que formariam todas as outras espécies 
(Martins, 2001).

essa concepção apareceu na fala de três professores entrevis‑
tados.

e: Você acha que deus criou o homem e todos os outros seres 
vivos?

P2: Sim, a partir de ancestrais comuns, dentro da própria espécie, 
por exemplo, Ele pode ter criado um cão, e ter variado em cima 
disso. Um homem ter variado em cima daquilo, que nem o homem 
foi criado um único, e surgiu várias raças, assim como o cão.

É possível verificar na fala desse e dos outros professores que 
compõem essa categoria a presença do criacionismo, além da tipo‑
logia. as concepções criacionistas são apresentadas na Categoria e.
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Categoria E – Criacionismo

outra concepção bastante frequente na revisão histórica foi o 
criacionismo, que se baseia no pressuposto de que todos os seres 
vivos foram criados por um ser superior. essa ideia aparece nas 
concepções de aristóteles e Platão, nas quais há um deus compa‑
rável a um artista e que é responsável pela criação (Vlastos, 1987). 
Conforme lembra Meglhioratti (2004), o criacionismo foi uma 
concepção aceita pela comunidade científica até o início do século 
XIX, quando novas teorias foram propostas.

esse conceito compõe a categoria com o maior número de re‑
presentantes – seis – entre os vinte professores entrevistados.

e: Como você acha que surgiu a vida na terra?
P2: Apesar de ser biólogo, por criação.

Como é possível perceber, na fala desse professor fica bastante 
evidenciada a ideia de que os seres vivos surgiram devido à inter‑
venção de um ser superior.

Categoria f – geração espontânea

o conceito de geração espontânea também foi encontrado na 
revisão histórica e baseia ‑se na ideia de que os seres vivos surgem 
da matéria inanimada. essa concepção apareceu durante a antigui‑
dade e persistiu até o século XIX. Um dos defensores da geração 
espontânea foi Buffon, cuja teoria foi assim resumida por Meyer & 
el ‑Hani (2005, p.19): “a geração espontânea origina um conjunto 
de seres vivos e estes, sob a influência do ambiente, dão origem a 
novas formas, aumentando a diversidade de formas vivas”.

analisando as falas dos professores percebemos que nenhuma 
das respostas obtidas pôde ser classificada nesta categoria.
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Categoria g – Adaptação ao meio

a adaptação ao meio também é uma ideia encontrada na revisão 
histórica. a influência do meio na modificação dos órgãos dos ani‑
mais é uma das quatro leis que embasam a teoria de Lamarck, 
constituindo, portanto, um dos pressupostos fundamentais de sua 
teoria. segundo gould (1989, p.67 ‑9), a adaptação ao meio con‑
siste na ideia “de que os organismos respondem às mudanças am‑
bientais, desenvolvendo uma forma, função, ou comportamento 
mais adequado às novas circunstâncias”, ou seja, “um organismo 
dá ‑se conta da mudança ambiental, responde a ela da maneira  
correta”.

analisando ‑se as respostas dos professores, pudemos perceber 
que dois dos vinte entrevistados emitiram respostas que puderam 
ser classificadas nesta categoria.

e: [...] pra você o que difere um ser vivo de um não vivo?
P16: O que eu acho? Eu acho que a capacidade deles de se mo‑

dificar e evoluir, se adaptando ao ambiente.

nota ‑se na fala desse professor a ideia de que os seres vivos so‑
frem modificações para se adaptar ao ambiente em que vivem.

Categoria h – Verticalidade

a verticalidade também foi uma concepção presente no século 
XIX, na teoria de Lamarck. Para ele, as modificações dos seres 
vivos levam a um aumento da complexidade orgânica, ou seja, os 
organismos se tornavam mais perfeitos à medida que evoluíam. se‑
gundo Martins (1993, p.167), “Lamarck acredita ser inerente à 
vida um poder que tende para o aumento de complexidade, sendo 
tanto o crescimento como o desenvolvimento de um corpo o resul‑
tado desse poder”.

essa concepção pode ser encontrada nas respostas de dois pro‑
fessores entrevistados.
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e: Como você acha que surgiu a vida na terra?
P7: [...] Ela (a terra) vem de longe... primeiro dos seus micro‑

‑organismos que foram se desenvolvendo em outros seres até ir for‑
mando os seres maiores e chegar naquilo que nós somos hoje, por 
evolução ao longo de todos esses anos.

É possível perceber no final da fala desse professor que, para 
ele, a evolução leva a um aumento de tamanho, ou seja, um au‑
mento da complexidade.

Categoria I – uso e desuso

o uso e desuso também estão entre os pressupostos fundamen‑
tais da teoria de Lamarck, no século XIX. Para Lamarck, o uso ou 
desuso de um órgão acarretaria o desenvolvimento ou não dessa es‑
trutura. Conforme lembra Meglhioratti (2004), para Lamarck, uma 
modificação ambiental acarretaria mudanças nas necessidades dos 
organismos e em seus comportamentos, conduzindo a um maior 
uso ou desuso de certos órgãos. sendo assim, “os organismos não 
são alterados de forma passiva” (Meglhioratti, 2004, p.47).

analisando as respostas dos professores, percebemos que ne‑
nhuma pode ser classificada nesta categoria.

Categoria J – herança dos caracteres adquiridos

a herança dos caracteres adquiridos também foi uma concepção 
encontrada na revisão histórica, constituindo outro pressuposto da 
teoria de Lamarck. Martins (1993, p.173) afirma que, de acordo 
com essa concepção, “cada mudança adquirida em um órgão por 
um hábito suficiente para tê ‑la operado, conserva ‑se pela geração, 
se é comum aos indivíduos que na fecundação concorrem juntos 
para a reprodução de sua espécie”. essa ideia também está presente 
nas explicações de darwin (2004, p.27), como pode ser verificado 
no trecho de sua obra A origem das espécies:
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a mudança dos hábitos produz efeitos hereditários; poderíamos 
citar, por exemplo, a época da floração das plantas transportadas 
de um clima para outro. nos animais, o uso ou desuso das partes 
tem uma influência mais considerável ainda. 

assim como ocorreu anteriormente, nenhuma resposta apre‑
sentada pelos professores foi classificada nesta categoria.

Categoria K – Transformismo

após o século XIX surgiram algumas concepções que são 
aceitas atualmente pela comunidade científica, como o transfor‑
mismo. de acordo com Chaves (1993), durante o século XIX ainda 
perduravam as polêmicas entre fixismo e transformismo. o trans‑
formismo é uma corrente evolucionária que propõe que as espécies 
se transformam com o passar do tempo, e se opõe ao fixismo vi‑
gente durante a antiguidade e o século XVIII.

três professores emitiram respostas que foram classificadas 
nesta categoria.

P15: [...] as linhas de evolução não são únicas, elas apontam para 
todas as direções, a situação que dá mais certo no momento... ela 
é contextual.

na fala desse professor e dos outros que compõem esta cate‑
goria, percebe ‑se a ideia de que o ambiente sofre modificações e, 
consequentemente, há uma seleção dos indivíduos, modificando, 
assim, as espécies existentes. dois professores que compõem essa 
categoria também fazem parte da categoria L, seleção natural, que 
será apresentada a seguir.

Categoria l – Seleção natural

Influenciado por ideias transformistas, Charles darwin pu‑
blicou, em 1859, A origem das espécies, propondo a ideia de seleção 
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natural. o que caracteriza a concepção de darwin sobre as modifi‑
cações dos seres vivos é que as espécies evoluiriam por um processo 
de seleção efetuado sobre uma variação biológica abundante. 

na seção intitulada “Circunstâncias favoráveis à seleção na‑
tural”, darwin (2002, p.109) afirma:

Um alto grau de variabilidade hereditária e diversificada é favo‑
rável a atuação da seleção natural [...]. Um grande número de indi‑
víduos, propiciando maior probabilidade para o surgimento de 
variações proveitosas num determinado espaço de tempo, compen‑
sará um menor grau de variabilidade individual, construindo, se‑
gundo meu modo de pensar, um fator extremamente importante 
para o sucesso dessa atuação. [...] se alguma espécie não se tornar 
modificada e não alcançar um grau de aperfeiçoamento correspon‑
dente ao dos seus competidores, ela logo será exterminada. 

Conforme lembram Meglhioratti et al. (2003), a publicação de A 
origem das espécies gerou numerosas discussões, sendo grande 
parte delas motivadas pelo fato de a seleção natural ser vista como a 
causa das extinções, mas não capaz de promover o surgimento de 
novas espécies. além disso, a teoria não explicava o mecanismo 
genético das modificações (Meglhioratti et al., 2003). essa expli‑
cação somente foi elaborada posteriormente, com a teoria sintética 
da evolução.

entre as respostas apresentadas pelos professores entrevistados, 
duas puderam ser classificadas nesta categoria.

P10: [...] apesar de existirem os organismos eucarióticos e procarió‑
ticos não dá pra não achar que houve uma... uma... como é que 
fala? Uma evolução da complexidade da célula eucariótica, mas 
tanto a célula eucariótica quanto a procariótica são tão evoluídas 
quanto, pois todas existem hoje no planeta Terra, então proca‑
rionte e eucarionte são produtos da evolução, no entanto sobre‑
viveram os procarióticos também porque estão bem adaptados até 
hoje [...].
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o discurso desse professor deixa clara a ideia de seleção natural. 
apesar de a sua fala não estar completamente organizada, uma vez 
que a espontaneidade é algo presente nas entrevistas, percebe ‑se 
um conhecimento claro e preciso das bases da teoria da evolução 
aceita atualmente. esse é um dado significativo, uma vez que essa 
teoria constitui um dos paradigmas da Biologia Moderna.

Categoria M – gradualismo

o gradualismo, que aparece nas teorias propostas no final do 
século XIX, é bastante aceito atualmente, e propõe que as modifi‑
cações evolutivas são progressivas. Conforme lembra Mayr (1991), 
é possível verificar na obra de Charles darwin concepções gradua‑
listas, ou seja, a ideia de que as modificações dos seres vivos não 
ocorrem de maneira repentina.

respostas gradualistas puderam ser verificadas nas falas de 
cinco professores.

e: Como você acha que surgiu a vida na terra?
P15: [...] eu acredito que a vida veio de uma organização única, 

primordial, uma organização química que foi se unindo aos poucos 
e formou as primeiras células, aí vieram os núcleos celulares, aí 
vieram as células procariontes e eucariontes, então essa questão que 
é colocada na Biologia.

neste exemplo percebe ‑se que o surgimento das novas espécies 
não ocorre de maneira súbita, abrupta, e sim gradualmente.

Categoria n – Ancestralidade comum

no final do século XIX verificamos ser crescente o número  
de adeptos da teoria da ancestralidade comum, cuja proposta é a de 
que todos os seres vivos possuem um mesmo ancestral. Conforme 
lembra Mayr (1991), essa teoria também está presente na obra de 
Charles darwin.
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essa concepção pode ser encontrada nas respostas de quatro 
professores entrevistados.

e: e como você acha que surgiu a vida na terra?
P16: Eu acredito na hipótese desde a história do Big Bang, depois 

dos coacervados, que uma forma de vida primitiva tenha conse‑
guido evoluir e ter se transformado em vários tipos de seres vivos, 
é isso que eu acredito, até que provem o contrário.

nas falas dos quatro professores que compõem essa categoria 
fica evidenciada a ideia de ancestralidade comum, concepção bas‑
tante aceita nas teorias atuais.

Categoria O – Variações gênicas

Com o desenvolvimento da genética no início do século XX, as 
teorias evolucionistas começaram a ser diretamente relacionadas ao 
conhecimento genético. a síntese evolutiva, ou a chamada teoria 
sintética da evolução, foi formulada entre 1936 e 1950 (Mayr, 
1988).

segundo Futuyma (2002), a síntese evolucionista apoia ‑se em 
quatro princípios fundamentais, sendo eles: 1) existem variações 
gênicas nas populações, surgidas por meio de mutações ao acaso  
e recombinações; 2) a evolução ocorre nas populações devido a  
modificações nas frequências gênicas decorrentes da deriva gené‑
tica aleatória, do fluxo gênico e da seleção natural; 3) a maioria das 
variantes genéticas adaptativas apresenta pequenos efeitos feno‑
típicos individuais; e 4) a diversificação ocorre por meio da espe‑
ciação.

assim, a Biologia evolutiva neodarwinista baseia ‑se na capaci‑
dade dos seres vivos de produzirem cópias de si mesmos, mantendo 
suas características genéticas básicas através das gerações e, conco‑
mitantemente, sofrerem mudanças em seu material genético de‑
vido a processos de mutações e recombinações, possibilitando a 
evolução dos indivíduos com o passar do tempo (tavares, 2000).
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analisando as respostas dos professores, verificamos que ne‑
nhuma pode ser classificada nesta categoria.

Categoria P – Pontualismo

a teoria do equilíbrio pontuado, também chamada de pontua‑
lismo, saltacionismo, ou teoria dos equilíbrios intermitentes, foi 
formulada originalmente em 1972 por stephen Jay gould e niles 
eldredge, devido à observação de registros fósseis (Meglhioratti, 
2004). essa teoria sugere que as espécies evoluem seguindo um pa‑
drão de grandes períodos de equilíbrio estático, sem grandes varia‑
ções, e períodos em que há altas taxas de modificações, quando 
ocorreria um acúmulo de mutações genéticas (gould, 2001). essa 
teoria, assim como a do gene egoísta e do neutralismo, não di‑
vergem da teoria sintética da evolução, apenas propõem novos ar‑
gumentos que explicam seus mecanismos causais.

assim como ocorreu no caso anterior, nenhuma resposta emi‑
tida pelos professores foi classificada nesta categoria.

Categoria q –gene egoísta

segundo a teoria do gene egoísta, o gene é que seria a unidade 
fundamental da evolução, enquanto os indivíduos seriam apenas 
“máquinas de guerra”, máquinas de sobrevivência dos genes 
(daw kins, 2001). dessa forma, como afirma Meglhioratti (2004, 
p.73), “a seleção natural atuaria ao longo de milhões de anos sele‑
cionando os genes com maior capacidade de replicação”.

analisando as respostas, percebemos que um professor pode 
ser enquadrado nesta categoria.

P14: [...] hoje existem pesquisadores que chamam os seres vivos 
como máquinas de guerra, máquinas de guerras comandadas por 
genes, tem aí o gene egoísta que nós seríamos então meros instru‑
mentos da “vontade” dos genes, dessas moléculas que têm esse de‑
sejo de se replicar [...]
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nota ‑se na fala de P14 um conhecimento explícito da ideia de 
gene egoísta. esse é um dado significativo, uma vez que a ideia é 
bastante recente e atualmente muito discutida no meio acadêmico.

Categoria R – neutralismo

o neutralismo é uma teoria científica evolutiva proposta pelo 
geneticista japonês Motoo Kimura, em 1968. de acordo com Fu‑
tuyma (2002), para os defensores do neutralismo, as variações que 
ocorrem ao longo das gerações são muito rápidas e, portanto, não 
podem ser explicadas pela seleção natural. assim, a maioria das 
modificações observadas são seletivamente neutras, uma vez que, 
para Kimura, a maioria das substituições e polimorfismos advém 
da fixação de variantes seletivamente neutras por meio de deriva 
genética (Futuyma, 2002).

de acordo com Futuyma (2002), atualmente a maioria dos 
cientistas aceita a existência tanto de variantes neutras quanto de 
valor adaptativo, ou seja, diferentemente do que ocorria entre as 
décadas de 1970 e 1990, em que se observavam grandes discussões 
entre os selecionistas e os neutralistas, hoje essas discussões não 
persistem, e os cientistas não apresentam pontos de vista tão extre‑
mados.

analisando as respostas obtidas, verificamos que nenhum pro‑
fessor pode ser enquadrado nesta categoria.

Categoria S – não respondeu à pergunta

dentre os vinte professores entrevistados, um, ao ser questio‑
nado sobre a origem dos seres vivos, alegou não saber como res‑
ponder.
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Discussão e conclusões

da análise das entrevistas realizadas podemos destacar algumas 
conclusões a respeito de como os professores de Biologia entrevis‑
tados compreendem e explicam a evolução biológica.

ao avaliarmos as concepções evolutivas desses professores, per‑
cebemos que uma quantidade significativa de respostas analisadas 
(15) mostrou concepções aceitas atualmente pela ciência, como o 
transformismo (K), a seleção natural (L), o gradualismo (M), a an‑
cestralidade comum (n) e o gene egoísta (Q). no entanto, dentre 
esses professores, alguns demonstraram dualidades em suas falas, 
ou seja, exprimiram respostas que mesclam ideias científicas e não 
científicas, como concepções fixistas (a), finalistas (B) e verticali‑
dade (H).

Por outro lado, a maioria das respostas analisadas (18) demons‑
trou concepções que não são aceitas atualmente no campo cientí‑
fico. entre elas, destaca ‑se o criacionismo (e), que apresentou o 
maior número de respostas (6). nesse ponto, ressalta ‑se que este 
trabalho não está analisando as crenças pessoais dos professores – 
que devem ser respeitadas, inclusive em função dos direitos legais 
de escolha religiosa. ao contrário, o que se busca aqui é refletir 
sobre o conhecimento do professor devido às necessidades do en‑
sino escolar de evolução.

Pudemos perceber que algumas categorias, como variações gê‑
nicas (o), pontualismo (P) e neutralismo (r) não aparecem em ne‑
nhuma das respostas. esse fato pode ser explicado por dois motivos 
– primeiro, porque inicialmente a entrevista buscou trabalhar ques‑
tões referentes ao conceito de “vida” desses professores, ou seja, as 
perguntas realizadas não permitiram que os entrevistados se apro‑
fundassem nesse tema. além disso, o pontualismo e o neutralismo 
são duas teorias bastante recentes e é possível que os professores 
entrevistados não as conheçam. entretanto, é válido destacar que 
um professor emitiu uma resposta que pode ser classificada na ca‑
tegoria gene egoísta (Q), que é uma ideia bastante recente e atual‑
mente muito discutida no meio acadêmico.
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o fato de aparecer uma parcela significativa (15) de respostas 
que demonstram concepções evolutivas baseadas em conceitos 
científicos atuais é bastante positivo, pois demonstra que discus‑
sões atuais sobre evolução fazem parte dos conhecimentos desses 
professores. no entanto, percebemos que muitas dessas concep‑
ções aparecem mescladas com ideias presentes durante a antigui‑
dade e em séculos passados, as quais não são aceitas atualmente no 
campo científico. Pode ‑se perguntar, assim, se a dualidade consta‑
tada tende a se refletir em aula e gerar confusões ou problemas de 
aprendizagem entre os alunos.

Considera ‑se importante que os docentes compreendam os 
mecanismos da evolução biológica. se essa compreensão estiver 
afetada por dificuldades epistemológicas ou conceituais poderá 
refletir‑se em problemas no ensino desse tema.

Cabe lembrar que a evolução biológica, por abranger todas as 
áreas da Biologia, é considerada o conceito central e unificador, e o 
trabalho desse tema de forma adequada pode servir para tornar essa 
ciência menos fragmentada. em outras palavras, a evolução bio ló‑
gica constitui um paradigma da Biologia contemporânea, e pensa ‑se 
que pode contribuir para uma aprendizagem condizente com o ca‑
ráter complexo dos sistemas naturais.

Faz ‑se necessário, portanto, um estudo aprofundado por parte 
dos professores de Biologia de questões que envolvam esse tema. 
trabalhar uma concepção evolutiva em sala de aula ancorando ‑se 
em noções contrárias ao conhecimento científico, de forma in‑
tencional ou não, não é desejável, uma vez que os professores de 
Biologia são os intermediários entre o conhecimento biológico 
produzido e os alunos, e é no interior do processo de argumentação 
e construção do pensamento biológico que essas compreensões in‑
consistentes se revelam e contribuem para distorções conceituais 
nos alunos. 



ENSINo DE CIêNCIAS E MAtEMátICA III 165

Referências bibliográficas

BardIn, L. Análise de conteúdo. trad. L. a. reto e a. Pinheiro. 
Lisboa: edições 70, 1977.

BIZZo, n. M. V. Ensino de evolução e história do darwinismo. são 
Paulo, 1991. 312f. tese (doutorado em educação) – Faculdade de 
educação da Universidade de são Paulo. 

CHaVes, s. n. Evolução de ideias e ideias de evolução: a evolução dos 
seres vivos na ótica de aluno e professor de Biologia do ensino se‑
cundário. Campinas, 1993. 117f. dissertação (mestrado em edu‑
cação) – Faculdade de educação da Universidade estadual de 
Campinas. 

darWIn, C. A origem das espécies. trad. eugênio amado. Belo Ho‑
rizonte: Itatiaia, 2002. 

_____. A origem das espécies. trad. eduardo nunes Fonseca. rio de 
Janeiro: editora ediouro, 2004. 

daWKIns, r. O gene egoísta. trad. geraldo H. M. Florsheim. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 2001. (o Homem e a Ciência, v.7). 

FreIre ‑MaIa, n. A ciência por dentro. Petrópolis: Vozes, 1997. 
FUtUYMa, d. Biologia evolutiva. ribeirão Preto: sociedade Brasi‑

leira de genética, 1992.
_____. Biologia evolutiva. 2.ed. Coord. trad. Mário de Vivo; coord. de 

rev. téc. Fábio de Melo. ribeirão Preto: Funpec ‑rP, 2002. 
greene, e. d. the logic of university students’ misunderstanding 

of natural selection. Journal of Research in Science Teaching, 27(9), 
p.875 ‑85, 1990.

goedert, L. A formação do professor de Biologia na UFSC e o en-
sino da evolução biológica. Florianópolis, 2004. 122 f. dissertação 
(mestrado – Programa de Pós ‑graduação em educação Científica 
e tecnológica) – Universidade Federal de santa Catarina.

goULd, s. J. O polegar do panda. são Paulo: Martins Fontes, 1989.
_____. três aspectos da evolução. In: BroCKMan, J., Matson, 

K. As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que 
nos cerca. são Paulo: Companhia das Letras, p.95 ‑100, 1997.

_____. Lance de dados: a ideia de evolução de Platão a darwin. rio de 
Janeiro: record, 2001.



166 FERNANDo BAStoS

LÜdKe, M., andrÉ, M. e. d. a. Pesquisa em Educação: aborda‑
gens qualitativas. 6.ed. são Paulo: ePU, 1986.

MartIns, L. a. P. A teoria da progressão dos animais de Lamarck. 
Campinas, 1993. 403f. dissertação (mestrado em genética) – 
Universidade estadual de Campinas.

MartIns, L. a. C. P. de Maillet e a evolução orgânica no telliamed: 
um “precursor” de Lamarck? In: CaraCCIoLo, r., LetZen, 
d. Epistemología e Historia de la Ciencia. selección de trabajos de 
las XI Jornadas. Córdoba: Universidad nacional de Córdoba, Fa‑
cultad de Filosofia y Humanidades, v.7(7) p 310 ‑6, 2001.

MaYr, e. Toward a new philosophy of Biology. Cambridge: Harvard 
University Press, 1988.

_____. One long argument: Charles darwin and the genesis of modern 
evolutionary thought. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

MegLHIorattI, F. a. História da construção do conceito de evolu-
ção biológica: possibilidades de uma percepção dinâmica da ciência 
pelos professores de Biologia. Bauru. 2004. 272 f. dissertação (mes‑
trado) – Faculdade de Ciências, Universidade estadual Paulista. 

_____, BortoLoZZI, J., CaLdeIra, a. M. a. Formação de pro‑
fessores e história da formulação do conceito de evolução biológica: 
possibilidades de uma percepção dinâmica da ciência. In: 4o En-
contro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – Abrapec. 
Bauru, 2003. 

MeYer, d., eL ‑HanI, C. n. Evolução: o sentido da Biologia. são 
Paulo: editora UnesP, 2005.

Mora, J. F. Dicionário de filosofia. são Paulo: Martins Fontes, 2001.
PaCHeCo, r. B. C., oLIVeIra, d. L. o homem evoluiu do ma‑

caco? equívocos e distorções nos livros didáticos de Biologia. In: 
VI Encontro de Perspectivas do Ensino de Biologia. anais. são 
Paulo: Feusp, 1997.

rosa, V., MUnIZ, e. C. n., CarneIro, a. P. C., goedert, 
L. o tema evolução entre professores de Biologia não licenciados 
– dificuldades e perspectivas. In: VIII Encontro de Perspectivas do 
Ensino de Biologia. anais. são Paulo: UsP, 2002.

ross, d. Aristóteles. trad. Luís Filipe Bragança s. s. teixeira. Lis‑
 boa: dom Quixote, 1987.



ENSINo DE CIêNCIAS E MAtEMátICA III 167

taVares, M. L. A Terra é viva? Hipótese gaia e definições de vida. 
Monografia (bacharelado em Ciências Biológicas) – Instituto de 
Biologia da UFBa, 2000.

VLastos, g. o. O universo de Platão. trad. Maria Luiza Monteiro 
salles Coroa. rev. João Pedro Mendes e Celestino Pires. Brasília: 
editora da Universidade de Brasília, 1987. (Coleção Pensamento 
Científico, v.22). 


