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RESUMO

Neste estudo, analisamos o debate evolução versus design inteligente à luz da
epistemologia de Ludwik Fleck (1896-1961), principalmente no que refere às categorias estilo
de pensamento, coletivo de pensamento, círculos esotérico e exotérico, tráfego intercoletivo de
ideias e desvios de significado. A análise a partir desse referencial pretende contribuir para o
ensino da evolução biológica – marcado por tensões, disputas e pontos de vista discordantes
nas salas de aula de ciências e de biologia –, considerando a “compreensão” como objetivo
último do ensino de evolução. A recolha de dados envolveu a análise documental,
predominantemente. A metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD) fundamentou a
análise a partir de duas perspectivas: a sincrônica, que foi realizada por meio de documentos
produzidos por indivíduos e/ou grupos específicos vinculados ao debate evolução versus design
inteligente, e a diacrônica, que considerou o desenvolvimento de aspectos específicos dos
pensamentos desses grupos ao longo do tempo. Nossos resultados permitem caracterizar os
grupos envolvidos no debate evolução versus design inteligente como portadores de estilos de
pensamento próprios, constituindo distintos coletivos de pensamento. Apesar de o estilo de
pensamento da evolução biológica (EP-EVO) e do estilo de pensamento do design inteligente
(EP-DI) possuírem certa sobreposição em seus objetos de estudo, adotam métodos, explicações,
julgamentos e linguagem diferenciados para abordá-los. De forma semelhante, o coletivo de
pensamento da evolução biológica (CP-EVO) e o coletivo de pensamento do design inteligente
(CP-DI) apresentam diferenças na configuração de seus respectivos círculos esotéricos e na
forma como disseminam o conhecimento que produzem. O tráfego intercoletivo de ideias
evidencia ser assimétrico, ocorrendo, predominantemente, no sentido do CP-EVO ao CP-DI,
assim como os desvios de significado. Nossos resultados apontam ainda, que uma análise
fleckiana pode contribuir para a melhor caracterização dos coletivos e estilos envolvidos no
debate, subsidiando a discussão sobre a temática em sala de aula quando esta se fizer necessária.
Além disso, ela contribui para a elaboração de práticas e estratégias mais adequadas ao ensino
da evolução biológica, sejam aquelas que evidenciam como esses estilos e coletivos se
constituíram social e historicamente, sejam aquelas centradas na compreensão da evolução e
nos desvios de significado.

Palavras-chave: Ensino de evolução. Ludwik Fleck. Estilos e coletivos de pensamento.
Epistemologia. Evolução versus design inteligente

ABSTRACT

In this study, we analyzed the debate Evolution versus Inteligente Design by the
point of view of Ludwik Fleck’s (1896-1961) epistemology, especially as regards the categories
thought style and thought collective, esoteric and exoteric circles, intercollective
communication and deviations of meaning. The analysis from this framework aims to
contribute to the teaching of biological evolution - marked by tensions, disputes and conflicting
points of view, during science and biology classes - considering the "understanding" as the
ultimate goal of the teaching of evolution. Mainly, data collection involved the analysis of
documents. The methodology of Discursive Textual Analysis (DTA) based the analysis from
two perspectives: the synchronic one, which was performed by means of documents produced
by individuals and/or groups linked to the evolution versus intelligent design debate, and the
diachronic one, which considered the development of specific aspects of thinking of these
groups over time. Our results characterize the groups involved in the evolution versus intelligent
design debate as having own thought styles, constituting distinct thought collectives. Although
the thought style of biological evolution (EVO-TS) and intelligent design thought style (ID-TS)
have some overlap in their subjects, adopt methods, explanations, different judgments and
language to address them. Similarly, the thought collective about biological evolution (EVOTC) and the thought collective about intelligent design (ID-TC) differ in the configuration of
their esoteric circles and the way they spread the knowledge they produce. The intercollective
communication is asymmetrical, occurring predominantly in the direction from EVO-TC to IDTC, as well as the deviations from meaning. Our results also indicate that a fleckian analysis
can contribute to a better characterization of the collectives and styles involved in the debate,
supporting the discussion on the subject in the classroom when it is needed. In addition, it
contributes to the development of practices and most appropriate strategies to biological
evolution education, both those that show how these styles and collectives were formed socially
and historically, and those focused on understanding the evolution and deviations of meaning.

Keywords: Teaching of evolution. Ludwik Fleck. Thought styles and collectives.
Epistemology. Evolution vs. inteligente design

RESUMEN

En este estudio, analizamos el debate evolución versus design inteligente a la luz
de la epistemología de Ludwik Fleck (1896-1961), principalmente en lo que refiere a las
categorías estilo de pensamiento, colectivo de pensamiento, círculos esotérico y exotérico,
tráfico intercolectivo de ideas y desvíos de significado. El análisis a partir dese referencial desea
contribuir para la enseñanza de la evolución biológica – marcado por tensiones, disputas y
puntos de vista discordantes en las salas de clase de ciencias y biología – considerando la
“comprensión” como objetivo último de la enseñanza de la evolución. La recolección de datos
envolvió el análisis documental, principalmente. La metodología del Análisis Textual
Discursiva (ATD) fundamentó el análisis desde dos perspectivas: la sincrónica, que fue
realizada por medio de documentos producidos por individuos y/o grupos específicos
vinculados al debate evolución versus design inteligente, y a diacrónica, que consideró el
desarrollo de aspectos específicos de los pensamientos de estos grupos a lo largo del tiempo.
Nuestros resultados permiten caracterizar los grupos envueltos en el debate evolución versus
design inteligente como portadores de estilos de pensamiento propios, formando distintos
colectivos de pensamiento. A pesar del estilo de pensamiento de la evolución biológica (EPEVO) y del estilo de pensamiento del design inteligente (EP-DI) posaren cierta superposición
en sus objetos de estudio, adoptan métodos, explicaciones, juicios y lenguajes diferenciados
para acercarse a ellos. De forma similar, el colectivo de pensamiento de la evolución biológica
(CP-EVO) y el colectivo de pensamiento do design inteligente (CP-DI) presentan diferencias
en la configuración de sus respectivos círculos esotéricos y en la forma como diseminan el
conocimiento que producen. El tráfico intercolectivo de ideas evidencia ser asimétrico,
ocurriendo, mayormente, en el sentido del CP-EVO al CP-DI, así como los desvíos de
significado. Nuestros resultados aún apuntan que un análisis Fleckiana puede contribuir para la
mejor caracterización de los colectivos y estilos envueltos en el debate, subsidiando la discusión
sobre la temática en sala de clases cuando fuera necesaria. Además, lo mismo contribuye para
la elaboración de prácticas y estrategias más adecuadas a la enseñanza de la evolución
biológica, sean aquellas que evidencian como esos estilos y colectivos se constituirán social y
históricamente, o aquellas centradas en la comprensión de la evolución y en los desvíos de
significado.

Palabras clave: Enseñanza de la evolución. Ludwik Fleck. Estilo y colectivo de pensamiento.
Epistemología. Evolución versus design inteligente.
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A evolução biológica1 é a explicação científica atualmente aceita para a origem da
diversidade da vida. Sua importância para a biologia e para o ensino da biologia são
consideradas ideias bem estabelecidas nas comunidades acadêmicas que abordam ambas as
áreas. Na biologia, ela é compreendida como um sustentáculo teórico da área. Fala-se na
evolução biológica como “pedra angular”, “eixo integrador”, “eixo central e unificador”,
“conceito central”, “eixo transversal”, por exemplo (BIZZO; EL-HANI, 2009; MEYER; ELHANI, 2005; SILVA, 2011; TIDON; VIERA, 2009). No ensino, essas expressões também são
normalmente utilizadas em trabalhos que referendam a relevância do ensino da evolução
biológica. Defende-se, dentre outras coisas, que a compreensão de muitos conceitos biológicos
perpassa pelo entendimento de como se dá o processo evolutivo.
Por outro lado, a literatura da área da didática da biologia aponta diversos problemas
relacionados ao ensino da evolução biológica, dentre eles: concepções alternativas manifestas
por alunos e professores; deficiências nos cursos de formação inicial e continuada de
professores; materiais didáticos inadequados (SMITH, 2010b, por exemplo, faz uma revisão
dos principais fatores envolvidos nesses problemas); e a influência de algumas crenças
religiosas, particularmente em suas versões mais fundamentalistas (ALMEIDA, 2012;
BLANKE et al., 2012; COSTA; MELO; TEIXEIRA, 2011;

MAZZUR, 2005;

OLIVEIRA;BIZZO, 2011; SMITH, 2010b) Paralelamente a essas questões, o movimento
antievolucionista organizado, antes considerado um fenômeno tipicamente estadunidense, vem
crescendo em vários países do mundo, inclusive em alguns não marcados por tradições
literalistas bíblicas, apontadas como uma das fontes de rejeição à evolução biológica em vários
estudos. No Brasil, esses movimentos e suas extensões políticas também têm crescido ao longo
dos anos. Particularmente preocupante são as recorrentes tentativas de inclusão do ensino do
criacionismo nas escolas públicas via projetos de lei apresentados, em sua maioria, por políticos
vinculados à denominada “bancada evangélica”.
Inserido nesse contexto, esse estudo emerge de minhas inquietações que poderiam ser
descritas a partir de duas perspectivas. A primeira se vincula ao meu contexto profissional, isto
é, à minha prática pedagógica enquanto professora de biologia da rede estadual de ensino do
Rio Grande do Norte. Durante o período que permaneci em sala de aula vivenciei situações
conflituosas durante o ensino da evolução biológica, envolvendo em sua maioria, alunos
adeptos de algumas crenças religiosas. Era particularmente interessante perceber que, algumas
vezes, a rejeição à evolução biológica implicava em diferentes posicionamentos dos alunos
Utilizamos a expressão “evolução biológica”, nesse estudo, para designar a totalidade do arcabouço teórico
científico que explica, atualmente, a diversidade da vida em nosso planeta.
1
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perante o conteúdo que lhes era ensinado. Enquanto alguns adotavam uma posição defensiva,
evidenciando um desinteresse a priori pela temática, outros demonstravam muito interesse na
abordagem dos conteúdos. Neste sentido, as minhas reflexões sobre o que estaria envolvido nos
diferentes posicionamentos observados em sala de aula e qual a melhor forma de abordar a
evolução biológica, conciliando a sua importância para o ensino da biologia e o respeito à
diversidade religiosa dos alunos, eram constantes. A segunda perspectiva se vincula ao meu
contexto formativo, ou seja, a minha formação enquanto bacharel e licenciada em ciências
biológicas. A evolução é um sustentáculo teórico da biologia. Nesse sentido, percebia com
preocupação o crescimento dos movimentos antievolucionistas no Brasil, bem como as
recorrentes tentativas de inclusão do ensino do criacionismo na educação básica.
A possibilidade de estabelecer uma relação entre essas duas perspectivas surgiu como
resultado da minha participação nas discussões do Grupo de Pesquisa Ensino de Ciências e
Cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando fui apresentada ao
pensamento de Ludwik Fleck. Realizando uma abordagem sociológica do conhecimento, Fleck,
dentre outras coisas, nos fala acerca da existência, na sociedade, do que ele denomina ser
coletivos de pensamento, compostos por indivíduos que compartilhariam estilos de
pensamentos próprios que apresentariam características marcantes – dedicaremos um capítulo
desse estudo à apresentação da epistemologia fleckiana. Segundo ele, “a estrutura emaranhada
da sociedade moderna faz com que os coletivos de pensamento se entrecruzem e se relacionem
muitas vezes espacial e temporalmente” (FLECK, 2010, p. 159). Essas relações, por sua vez,
provocam o que Fleck denomina de tráfego intercoletivo de ideias, que se caracteriza, dentre
outras coisas, pela ocorrência de desvios de significado, maiores ou menores, dependendo da
distância e diferenças existentes entre os diferentes coletivos/estilos de pensamento. Quanto
maior a distância e as diferenças, menor o tráfego de ideias, maiores os desvios de significado,
menor a comunicação entre os grupos, principalmente, quando eles se propõem a explicar um
objeto semelhante. Por sua vez, um mesmo indivíduo poderia pertencer a/compartilhar diversos
coletivos/estilos de pensamento. Nesse sentido, os desvios de significado poderiam se dar,
também, ao nível individual. Isso poderia ocorrer, por exemplo, quando ele compartilha do
pensamento religioso e científico. É na dinâmica dos coletivos/estilos de pensamento, como
pensada por Fleck, que nos propomos a discutir as relações existentes entre grupos vinculados
ao pensamento evolutivo2 e ao movimento antievolucionista. Entendemos que a discussão que

Como “pensamento evolutivo” compreendemos toda a abrangência do darwinismo desde A Origem das Espécies
até os debates mais contemporâneos da biologia evolutiva.
2
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envolve a dinâmica existente entre esses grupos e seus respectivos pensamentos pode trazer
contribuições relevantes para a compreensão de alguns dos fatores que estão envolvidos nos
conflitos que vivenciamos em sala de sala ao abordar a evolução biológica, de modo a orientar
estratégias e práticas que venham a contribuir para seu ensino.
É o movimento antievolucionista em sua versão mais contemporânea, conhecido como
movimento do design inteligente (DI), que será um dos focos da análise que realizaremos nesse
estudo. Entendemos que ele, mais do que o movimento criacionista – que apresenta uma
perspectiva religiosa mais evidente em suas diferentes versões – é o que pode trazer
consequências mais sérias ao ensino da evolução biológica, uma vez que defende que as
explicações que produz são científicas.
Historicamente, o DI tem sua origem na década de 1980 do século passado, nos Estados
Unidos, e resulta, segundo vários autores – faremos algumas considerações sobre o DI no
capítulo 2 –, das reformulações do movimento criacionista, após sofrer sucessivas derrotas
judiciais na tentativa da sua inclusão no currículo de ciências no contexto estadunidense. O DI
entende que a “teoria do design inteligente”, defendida pelo grupo, é uma teoria científica, uma
alternativa à evolução biológica e é a melhor inferência científica acerca das nossas origens.
Outro importante fator para a escolha do DI envolve o crescimento desse grupo no Brasil
que tem entre seus membros alguns pesquisadores pertencentes ao meio acadêmico/científico,
mas que atuam em áreas não vinculadas à pesquisa da evolução biológica. No final de 2014,
durante a realização do Primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, foi fundada, na
cidade de Campinas, São Paulo, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente e divulgado o
Manifesto Público TDI-BRASIL sobre o ensino da evolução e TDI nas escolas públicas e
confessionais brasileiras. A realização do congresso repercutiu em vários meios de
comunicação, à época.
Alguns anos antes, em 2012, mais especificamente, polêmicas envolvendo declarações
de alguns dos proponentes do movimento do design inteligente culminaram com a proposta de
criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) sobre Educação, Divulgação e Epistemologia da
Evolução, na Universidade de São Paulo (USP). Um dos objetivos do NAP seria reforçar o
ensino de evolução biológica frente ao avanço dos grupos que defendem a inclusão do ensino
do design inteligente nas aulas de ciências e/ou biologia. Os pesquisadores que pleitearam a
criação do NAP-USP defendiam, à época, que o grupo ligado ao DI distorcia fatos no intuito
de questionar a validade científica da evolução, visando influenciar alterações nos currículos
escolares brasileiros (ESCOBAR, 2012).
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Inserido nessa problemática, o objetivo geral do nosso estudo é analisar o debate
evolução versus design inteligente à luz da epistemologia de Ludwik Fleck de modo a
trazer contribuições ao ensino da evolução biológica. Para isso, elencamos os seguintes
objetivos específicos:

1- Investigar se os grupos envolvidos no debate evolução versus design inteligente podem
ser caracterizados como diversos, organizados e detentores de estilos de pensamentos
próprios, ou seja, distintos coletivos de pensamento;

2- Caracterizar a ocorrência de tráfego intercoletivo de ideias e de desvios de significado
entre os grupos envolvidos no debate evolução versus design inteligente;

3- Apontar contribuições que a análise fleckiana do debate evolução versus design
inteligente pode trazer ao ensino da evolução biológica.

Nossa tese é:

Os grupos envolvidos no debate evolução biológica versus design inteligente
constituem-se como distintos coletivos de pensamento que detêm estilos de pensamentos
próprios. A caracterização desses estilos e coletivos, assim como do trafego de ideias que
se estabelece entre eles, contribui para a elaboração de práticas e estratégias mais
adequadas ao ensino da evolução biológica.

Metodologicamente, nossa análise envolveu duas perspectivas. Uma sincrônica,
centrada no atual debate que envolve os dois grupos e o ensino da evolução biológica,
considerando o contexto brasileiro. Para a coleta de dados fizemos uso, em maior grau, da
análise documental e, em menor, da observação. Os documentos selecionados foram analisados
pela metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD). Uma segunda perspectiva, diacrônica,
considerou o desenvolvimento do pensamento vinculado aos grupos envolvidos.
Nossa argumentação, ao longo desse estudo, se dá em 4 capítulos, que se somam a essa
introdução e às considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos alguns desafios e
problemas que envolvem o ensino da evolução biológica, mais especificamente aqueles
vinculados ao nosso objeto de estudo: trazemos autores que discutem acerca dos objetivos do
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ensino da evolução, evidenciando nosso posicionamento sobre a temática. Apresentamos
algumas pesquisas empíricas e de opinião pública que buscam, de diferentes formas, discutir as
relações entre crenças religiosas e o ensino de evolução, e discorremos sobre os principais
fatores que estariam envolvidos nessas relações.
No segundo capítulo, fazemos algumas considerações sobre o desenvolvimento do
pensamento vinculado aos grupos da evolução biológica e do design inteligente. Por um lado,
tratamos da recepção da obra A origem das espécies e do posterior desenvolvimento do
darwinismo. E, por outro, discutimos sobre o surgimento do movimento antievolucionista
organizado, suas várias vertentes e transformações, considerando o movimento do design
inteligente como sendo uma delas. Além do contexto estadunidense, país no qual esses
movimentos se estabeleceram mais fortemente, discutimos, também, o contexto brasileiro. É
este capítulo que servirá de subsídio para a realização da análise diacrônica.
No terceiro capítulo, apresentamos a epistemologia de Ludwik Fleck. Abordamos o
contexto no qual se inserem sua vida e obra, dando ênfase aos seus trabalhos no campo da
sociologia da ciência. Discorremos sobre suas principais ideias e conceitos, dando destaque
àquelas mais vinculadas ao nosso estudo.
No quarto capítulo, apresentamos e discutimos os resultados da nossa pesquisa.
Descrevemos a metodologia utilizada na análise, evidenciando as etapas do processo analítico
considerando as perspectivas sincrônica e diacrônica. A partir delas e à luz da epistemologia de
Ludwik Fleck investigamos a existência de estilos e coletivos de pensamento vinculados aos
grupos da evolução biológica e do design inteligente, do tráfego intercoletivo de ideias e de
seus respectivos desvios de significado e, finalizando, discorremos sobre as possíveis
implicações da nossa análise ao ensino da evolução biológica.
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CAPÍTULO 1

ENSINO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
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Neste capítulo, a partir de discussões presentes na literatura da área de ensino de
ciências, objetivamos evidenciar alguns problemas e desafios que o ensino da evolução
biológica tem enfrentado, particularmente aqueles vinculados ao nosso objeto de estudo.
Visando facilitar nossa exposição, dividimos o capítulo em 3 seções: na primeira, intitulada
DOS OBJETIVOS DO ENSINO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA, trazemos, a partir de debates
realizados por autores específicos, nosso posicionamento acerca dos objetivos do ensino de
evolução ao mesmo tempo que discutimos sobre a importância desse ensino. Na segunda seção,
O QUE EVIDENCIAM AS PESQUISAS SOBRE COMPREENSÃO E ACEITAÇÃO DA
EVOLUÇÃO BIOLÓGICA, descrevemos e discutimos os resultados de algumas pesquisas de
opinião pública e empíricas realizadas com estudantes de diferentes níveis de ensino e, na
terceira, FATORES QUE AFETAM A COMPREENSÃO E ACEITAÇAO DA EVOLUÇÃO
BIOLÓGICA, abordamos alguns fatores que estariam relacionados aos resultados encontrados
nas pesquisas descritas na segunda seção.

1.1 – DOS OBJETIVOS DO ENSINO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Nessa seção, trazemos duas dimensões que estão associadas à discussão sobre os
objetivos do ensino da evolução biológica. A primeira delas está relacionada a objetivos que,
de certa forma, estão ligados aos resultados finais esperados do processo de ensinoaprendizagem. O ensino de evolução deve objetivar compreensão, crença ou aceitação do
conteúdo ensinado? A segunda, está mais associada ao porquê de se estudar evolução, isto é,
às razões para que esse conteúdo, esteja na escola.

1.1.1 Sobre compreensão, crença e aceitação

Pode parecer estranho, num primeiro momento, para um professor que atua na educação
básica, por exemplo, se questionar se é objetivo do ensino da disciplina que leciona que o aluno
compreenda, acredite ou, ainda, aceite o conteúdo que irá ensinar. Normalmente esperamos
que nossos alunos compreendam, acreditem e/ou aceitem o que ensinamos. Desta forma, parece
não fazer muito sentido, por exemplo, pensar se seria objetivo do ensino de física, de química
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ou do ensino de biologia, que o aluno compreenda, acredite e/ou aceite a Lei da Gravidade, o
Modelo Atômico ou o Modelo Celular, respectivamente. Entretanto, essa discussão, em
diferentes perspectivas e níveis de profundidade, está presente em estudos que versam sobre os
objetivos mais gerais da educação científica. Ela surge, por exemplo, em trabalhos que debatem
sobre o ensino de ciências em uma perspectiva democrática, construtivista e/ou
multiculturalista. Surgem, também, em algumas pesquisas que abordam o ensino de conteúdos
científicos ditos polêmicos, que apresentam uma sobreposição mais forte, por exemplo, com
questões de crenças e valores. Talvez também por isso este tipo de discussão esteja presente em
trabalhos que abordam os objetivos do ensino da evolução biológica.
De modo geral, no debate que envolve esses objetivos mais gerais da educação científica
encontramos dois tipos principais de posicionamentos: de um lado, estão aqueles que defendem
a compreensão como um objetivo suficiente ao ensino e, do outro, aqueles que entendem que o
ensino, para além da compreensão, deve objetivar a crença. É possível perceber, ainda, uma
variação em torno desse último entendimento. Neste sentido, alguns autores, para além da
compreensão defendem a aceitação – mas não a crença – como um dos objetivos da educação
científica. Várias questões perpassam esse debate: a atribuição ou não de uma superioridade
epistemológica da ciência em relação a outras formas de conhecimento; a relação lógica que se
entende haver entre compreensão e crença, isto é, se compreensão leva necessariamente à
crença ou se compreensão demandaria crença ou não; a visão que se tem da aprendizagem em
ciências, isto é, se para aprender ciências é preciso ou não mudar de crença; e, ainda, o
posicionamento ético, moral e político que se adota acerca das relações existentes entre a
diversidade cultural e o conhecimento científico. Não é nosso intuito abordar essas questões.
Trazemos, aqui, alguns autores que discutem, especificamente, acerca dos objetivos do ensino
de evolução. Nosso objetivo maior é evidenciar o nosso posicionamento acerca desse debate no
ensino de evolução.
Cobern (1994), numa perspectiva do construtivismo contextual3, defende que o objetivo
principal do ensino de evolução deve ser a compreensão. Por outro lado, ele entende, também,
que as crenças apresentam um importante papel na sala de aula e precisam ser consideradas no
momento da aprendizagem, uma vez que, segundo ele, “os estudantes não estão propensos a
ganhar muita compreensão de algo que eles descartam de imediato como inacreditável”
(COBERN, 1994, p. 583). Para ele, portanto, existiria uma relação lógica entre compreensão e

O construtivismo contextual “salienta o papel da cultura no desenvolvimento e na validação das crenças
individuais e procura inserir a ciência no contexto sociocultural, considerando-a uma segunda cultura para os
aprendizes” (EL-HANI; BIZZO, 2002, p. 13).
3
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crença, mas não no sentido de que a compreensão levaria à crença, mas sim porque a
compreensão demandaria crença, por isso elas também apresentariam um papel no ensino. Ao
argumentar, Cobern (1994) esclarece acerca da existência de uma visão cientificista entre
aqueles que defendem apenas a compreensão como objetivo do ensino de evolução, mas que
entendem que a compreensão levaria necessariamente à crença. Segundo ele, essa visão, muito
presente na escola, estaria no cerne dos problemas do ensino de evolução, uma vez que ela
reconhece o caráter provisório do conhecimento científico, entretanto o percebe como uma
forma superior de conhecimento. Em suas palavras, “a certeza do cientificismo torna a vida
mais fácil para o professor de ciências. O cientificismo permite que o professor fale aos alunos
que esta é a forma como as coisas são e que a ciência proporciona a única fonte confiável de
conhecimento objetivo” (COBERN, 1994, p. 585). Assim, na visão do cientificismo escolar,
“não faz sentido para o professor perguntar sobre a crença na teoria evolutiva. Só um tolo se
recusaria a crer no que é conhecido por ser verdade” (COBERN, 1994, p. 585). O autor, salienta,
entretanto, que é preciso tomar cuidado para não generalizar. Muitos são os autores que
defendem apenas a compreensão como objetivo da educação científica, pois entendem que o
objetivo apropriado do ensino de ciências é a compreensão apenas e não a persuasão para a
crença. No Brasil, nessa última categoria de autores entrariam, por exemplo, El-Hani e
Mortimer (2007). Ao discutirem sobre o debate universalismo versus multiculturalismo eles se
posicionam pela compreensão como o objetivo da educação científica, de modo geral. Eles
argumentam que possibilitar a compreensão, mesmo que um aluno não acredite em uma
determinada ideia, seria uma condição fundamental para uma educação científica culturalmente
sensível.
Smith (1994), em resposta a Cobern, defende que o principal objetivo do ensino de
evolução deve ser compreensão e não crença. Entretanto, concorda que é preciso levar em
consideração as visões de mundo dos alunos, seus entendimentos individuais e equívocos, mas
de forma que a abordagem em sala de aula seja apropriada, isto é, respeitando as crenças
individuais dos alunos e sendo cientificamente adequada. Como argumenta, o conhecimento
científico evolutivo, em especial, está entrelaçado a fortes questões históricas, religiosas e
políticas e, muitas vezes, alunos que pertencem a vertentes mais fundamentalistas de algumas
religiões são alertados por líderes religiosos sobre a possibilidade de os professores tentarem
abalar a sua fé. Muitos desses alunos, portanto, já chegariam à sala de aula predispostos a
rejeitar a evolução biológica.
Alters (1997) é um dos autores que defende a crença como um objetivo do ensino de
evolução. Para ele o ensino deve possibilitar a transformação de crenças consideradas
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incompatíveis com o conhecimento científico. Sua argumentação se dá em torno do que ele
denomina ser os equívocos cometidos pelos educadores ao rejeitar a crença como um objetivo
do ensino da evolução biológica. São 5 os equívocos por ele elencados (ALTERS, 1997, p. 16).
1. “Crença" significa pouco mais do que convicções pessoais - nenhuma evidência
empírica;
2. "Crença" nunca é uma meta na educação pública;
3. Evolução tem pouca evidência empírica;
4. “Crença” não pode ser avaliada, pois não é um objetivo educacional;
5. O ensino da evolução como crença é proselitismo científico.
No primeiro equívoco Alters (1997) responde àqueles autores que sugerem aceitação4
como substituto à crença como objetivo do ensino da evolução biológica. Para ele aceitação e
crença são sinônimos, portanto, a substituição de um termo por outro não apresentaria
contribuição para a discussão da temática. Argumentando contra o segundo equívoco, Alters
(1997) traz um exemplo prático da área da engenharia, evidenciando o que poderia acontecer
caso um curso de engenharia civil objetivasse apenas a compressão dos conhecimentos
científicos, isto é, o que aconteceria caso futuros engenheiros não acreditassem no conteúdo
científico ensinado durante a formação. Lembramos aqui o que já mencionamos anteriormente:
para alguns conteúdos científicos essa discussão (compreensão, aceitação e crença) parece não
fazer muito sentido, uma vez que, aparentemente, não envolvem questões de valores e crenças
de modo geral. Em relação ao terceiro equívoco, Alters (1997) defende que o entendimento da
escassez de evidências em favor da evolução está relacionado à exposição a um volume
insuficiente de conhecimento e/ou à existência de indivíduos que não acreditam na evolução.
Para solucionar este equívoco, ele sugere o ensino da evolução como um fato. Em relação ao
quarto equívoco Alters argumenta que entender que crença não é um objetivo educacional não
significa dizer que a crença não deve ser almejada. Se assim fosse, segundo o autor, muitos
objetivos do ensino de ciências deveriam ser abandonados. No caso da AIDS, como exemplifica
Alters, independente do aluno compreender ou não os modelos bioquímicos envolvidos na
síndrome, é um objetivo do ensino que ele acredite que sexo sem proteção pode transmitir a
doença. Contra o quinto equívoco (visar crença é proselitismo), Alters sugere novamente o
ensino da evolução biológica como um fato, uma vez que ele entende não haver proselitismo

4

É o caso de Smith que abordaremos a seguir.
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ao se almejar mudar a crença dos alunos para um conhecimento verdadeiro, “o fato científico
da evolução” (ALTERS, 1997, p. 16).
Consideramos pertinentes os argumentos de Alters, como o que envolve a questão
semântica existente entre os termos aceitação e crença, o entendimento de que a crença deveria
ser almejada como o objetivo do ensino em determinados conteúdos, como o exemplificado
pelo autor (conhecimento sobre a AIDS e a sua prevenção) ou, ainda, que os alunos precisariam
ser expostos a um “volume” maior de conhecimento acerca das evidências da evolução. Ainda
assim, entendemos que é preciso ser sensível à ideia de que, no ensino de evolução, estão
envolvidas, também, questões religiosas e culturais profundas que não devem ser
negligenciadas. Algumas pesquisas apontam a ocorrência de situações de conflitos pessoais e
coletivos no ambiente escolar quando alguns alunos são colocados em situações que visam
promover mudanças em suas crenças religiosas. Além disso, dependendo do entendimento que
se tenha do termo ‘fato’, ao se “ensinar a evolução como um fato”, pode-se contribuir para o
surgimento ou o reforço de ideias equivocadas sobre a ciência e o seu funcionamento. Por outro
lado, compreendemos que a evolução poderia ser apresentada, na escola, como um fato
científico na concepção de Ludwik Fleck, cujo referencial teórico subsidia o nosso trabalho.
Discutiremos sobre isso no capítulo 4.
Foster (2012) também poderia ser citado como um autor que entende ser a mudança de
crença um objetivo do ensino de evolução. Para ele o criacionismo é uma concepção equivocada
que deve ser substituída pelo pensamento evolutivo por meio da adoção de estratégias didáticas
via conflito sócio cognitivo. Ele diz “os alunos deveriam descartar o criacionismo por
perceberem que ele é um absurdo, e não por serem informados que ele é absurdo” (FOSTER,
2012, p. 2174). Considerar o criacionismo como propõe Foster (2012), levanta questões
polêmicas relacionadas à inclusão de discussões sobre o criacionismo em aulas de ciências.
Entendimentos como o de Foster nos parece problemático por vários motivos: 1- é insensível
às complexas questões culturais e religiosas envolvidas. Além disso, como argumentam Yasri
e Mancy (2014) é preciso compreender que o ensino da evolução biológica pode ser
emocionalmente desafiador para alguns alunos e, por questões éticas, abordagens que os
exponham a transtornos emocionais desnecessários deveriam ser evitadas; 2- as pesquisas da
área da didática das ciências evidenciaram, ao longo dos anos, que a adoção de modelos
vinculados à mudança conceitual/conflito cognitivo não surte os resultados desejados. Muitas
vezes não ocorre a substituição de uma concepção por outra. Concepções em princípio
contraditórias podem coexistir e ser aplicadas em diferentes contextos pelos alunos. Ainda neste
capítulo apresentamos algumas pesquisas que evidenciam essa situação em sala de aula; 3- a
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discussão do/sobre o criacionismo em aulas de ciências, da forma como propõe o autor, mesmo
objetivando a sua superação, conflita com o posicionamento de muitos pesquisadores da área
do ensino de evolução, que são contrários a inserção de discussões do/sobre o criacionismo em
aulas de ciências. Em 2008, na Inglaterra, uma polêmica causada pela sugestão da inserção da
“discussão sobre criacionismo” nas aulas de ciências resultou na renúncia do então Diretor de
Educação da Royal Society, Michael Reiss.
Mais recentemente, alguns autores têm debatido sobre a possibilidade de a aceitação e
não a crença ser considerada um objetivo do ensino de evolução. Smith é um deles. Num
primeiro momento (SMITH, 1994), ele recomendava que o termo crença (crer/acreditar) fosse
evitado em sala de aula, sugerindo em seu lugar o uso termo aceitação (aceitar). Posteriormente
(SMITH, 2010b), o entendimento da aceitação como objetivo do ensino da evolução biológica
surge de modo mais cristalino quando o autor faz uma revisão dos aspectos filosóficos e
epistemológicos envolvidos no ensino da evolução biológica. Ao recomendar o uso do termo
aceitação e não crença em sala de aula, Smith argumenta, notadamente, acerca de questões
semânticas. Para ele, crença, como muitos outros termos, apresenta diferentes significados no
contexto científico e na vida cotidiana. No senso comum, ele geralmente é utilizado como
sinônimo de opinião ou de fé associada à religião, isto é, não é preciso haver evidência
fundamentada para se ter crença (crer/acreditar) em algo, sendo possível até crer/acreditar em
algo mesmo que evidências fundamentadas apontem ao contrário. Por sua vez, no contexto
científico para se ter crença, (crer/acreditar) em algo é necessário que este esteja fundamentado
em evidências. O termo aceitação (aceitar), no entendimento do autor, seria mais adequado,
pois estaria relacionado à presença de evidências fundamentadas. Assim, o autor explica que,
quando um professor pergunta se o aluno crê/acredita na evolução, o aluno pode interpretar que
o professor esteja tentando convertê-lo, tentando fazê-lo negar a sua crença religiosa. Ou ainda,
quando o professor diz ao aluno que ele (professor) “acredita/crê na evolução”, o aluno pode
interpretar como uma opinião pessoal, baseada apenas na fé, na ausência de evidências
fundamentadas.
Mas esse entendimento de Smith é questionado por alguns autores. Ha, Haury e Nehm
(2012), por exemplo, com os quais concordamos nesse aspecto, argumentam que é preciso ter
muito cuidado com a utilização da linguagem em sala de aula, entretanto, “temos uma obrigação
mais abrangente de ajudar os alunos a compreender os múltiplos significados e aplicações das
palavras, e dos significados particulares que muitas palavras assumem no contexto da ciência”
(HA; HAURY; NEHM, 2012, p. 97). Alters (1997), por sua vez, argumenta:
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é uma questão confusa se definir crer/acreditar e aceitar. Alguns educadores bemintencionados têm tentado delinear os dois - crença como sendo mais baseada em
convicções pessoais enquanto a aceitação mais baseada em evidências empíricas. Mas
eu argumento que qualquer tentativa de delinear os dois termos é equivocada. Eu
entendo que crer/acreditar pode ser mais associado na língua vernácula com usos não
científicos do que aceitar, no entanto, para efeitos práticos, eles são sinônimos. Ambos
são formas de expressar de maneira concisa o grau de confiança que se tem em alguma
coisa, não importa qual seja a base para tal confiança. Por exemplo, os ministros
Protestantes usam geralmente aceitar em sua retórica enquanto os cientistas usam
geralmente crer/acreditar na deles (ALTERS, 1997, p. 15).

Os argumentos de Alters (1997) se mostraram pertinentes, quando consultamos as
definições dos termos crença e aceitação no Miniaurélio Século XXI Escolar (FERREIRA,
2001), dicionário da língua portuguesa normalmente utilizado pelos alunos das escolas públicas
brasileiras. Nele, crença significa “1. Ato ou efeito de crer. 2. Fé religiosa. 3. Convicção íntima”
(FERREIRA, 2001, p. 193). Crer, por sua vez é descrito como “1.Ter por certo ou verdadeiro;
acreditar. 2. Aceitar como verdadeiras as palavras de. 3. Julgar, supor. [...] 6. Ter fé ou crença
(sobretudo religiosa) [...] (FERREIRA, 2001, p. 193). O termo aceitação está relacionado à
palavra aceitar, que significa “1. Consentir em receber (coisa oferecida ou dada). 2.Concordar
com. 3. Conformar-se com (fato, circunstância etc.). Chamar a si; atribui-se. 5. Ter como bom
ou certo. 6. Admitir, tolerar. 7. Admitir, reconhecer: Aceito por verdadeira a doutrina [...]”
(FERREIRA, 2001, p. 8). Percebe-se que, nesse dicionário, de certa forma, os termos aceitação
e crença - aceitar e crer -, apresentam definições que se confundem, embora crença pareça estar
mais relacionado à fé religiosa. Assim, crença/crer pode significar “aceitar como verdadeiras
as palavras”. Por outro lado, o termo aceitar, pode ser definido como “admitir, reconhecer:
aceitar por verdadeira a doutrina”, que também apresenta uma certa conotação religiosa. Além
disso, no Brasil, é muito comum o uso do termo aceitação/aceitar no contexto religioso.
“Aceitar Jesus” tornou-se uma expressão usada corriqueiramente, sobretudo pelos evangélicos.
Desta forma, julgamos infrutíferas algumas colocações de Smith sobre qual seria o melhor
termo a ser utilizado em sala de aula.
Sobre a compreensão como objetivo da educação científica – aqui não se trata
especificamente do ensino de evolução –, Smith e Siegel (2004) trazem contribuições que
julgamos pertinentes ao nosso estudo. Os autores expõem os seus entendimentos sobre a
temática e fazem algumas recomendações aos professores sobre como lidar com as crenças dos
alunos em sala de aula. Para eles um dos principais objetivos da educação científica seria a
compreensão dos conteúdos científicos, que envolveria 4 critérios5: conectividade – a

5

Essa definição de compreensão de Smith e Siegel (2004) também é adotada por El-Hani e Mortimer (2007).
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compreensão das relações que existiriam entre as ideias; tomada de sentido – a atribuição de
sentido as ideias; aplicação – que se daria por meio da inserção correta das ideias em diferentes
contextos; justificação – a percepção do que torna uma reivindicação digna de crédito (SMITH;
SIEGEL, 2004). Na revisão que faz sobre as questões envolvidas no ensino de evolução Smith
(2010b) recomenda que a esses quatro critérios de compreensão sejam acrescentadas as
recomendações de Nieswandt e Bellomo (2009) sobre os elementos de uma compreensão
“significativa”, que envolveria conhecimentos factuais, processuais (regras, algoritmos)
esquemáticos (saber o porquê) e estratégicos (aplicação) habilitando o aluno a realizar conexões
entre vários níveis de conceitos descritivos, hipotéticos e teóricos.
Aos professores, os autores fazem as seguintes recomendações: 1 – compartilhar
explicitamente os objetivos das aulas com os alunos. É preciso que o professor deixe claro que
não pretende desafiar as crenças religiosas dos alunos, uma exceção poderia ser feita, entretanto,
a algumas afirmações literalistas como o entendimento da “Terra Jovem”, por exemplo; 2 –
identificar as ideias prévias e visões de mundo dos alunos incentivando o diálogo em sala de
aula; 3 – focalizar seus esforços na compreensão do conteúdo e não na crença. Segundo ele a
compreensão pode levar a crença, porém nem sempre isso ocorre. Assim, se a compreensão for
atingida, será suficiente; 4 – ao surgir algum debate sobre crenças em sala de aula o professor
pode aproveitar a oportunidade para discutir questões sobre a ciência e o seu funcionamento.
Por exemplo, o que poderia diferir o que é ciência do que não é ciência, o papel das evidências
no conhecimento científico e ainda o reconhecimento entre afirmações científicas e não
científicas; 5 – é preciso que o professor compreenda caráter provisório do conhecimento
científico, bem como as evidências em seu favor e contrárias de modo que os alunos tenham “a
oportunidade de analisar a força da evidência científica para algumas questões relevantes de
importância pessoal e de praticar, construindo e avaliando afirmações científicas de forma
fundamentada” (SMITH; SIEGEL, 2004, p. 575- 576).
Em sala de aula, não é raro um aluno dizer ao professor que compreende uma teoria
científica, mas que não acredita nela. Esta situação é comum durante as aulas de evolução
biológica, considerada o “para-raios da comunidade científica para o interesse público”
(COBERN, 1994, p. 53). Os fatores que interferem no ensino da evolução biológica são
complexos e de origens diversas. Uma dessas origens pode ser a religião, quando ela possui
vertentes mais fundamentalistas. Consideramos a discussão compreensão, crença e aceitação
pertinente. Entretanto, não concordamos que a mudança de crença deva ser meta final do ensino
da evolução biológica, mesmo porque estudos da área da didática das ciências apontam que é
pouco provável que isso aconteça. Por outro lado, compreendemos que a mudança de crença
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pode ser desejada por alguns professores, afinal, não nos parece muito motivador ensinar algo
que os alunos descartam a priori como crível. Também consideramos infrutíferas as discussões
sobre crença e aceitação como objetivos do ensino de evolução ou do uso de um termo em
detrimento do outro. Nossa experiência aponta que esses termos são usados como sinônimos
pelos alunos e, muitas vezes, ambos estão vinculados ao contexto religioso. Neste sentido,
entendemos que seria mais proveitoso e adequado discutir as diferenças que os termos
acreditar/aceitar adquirem nos contextos religioso e científico. Compreensão nos parece um
objetivo mais adequado ao ensino de evolução. Além de ser uma opção mais sensível à
pluralidade cultural, como defendem El-Hani e Mortimer (2007), ela também poderia levar à
crença, como defendem Smith e Siegel (2004), uma vez que a rejeição à evolução biológica
também está relacionada a má compreensão de seus conceitos e processos. Entendemos,
entretanto, que, se essa mudança ocorrer, ela precisa ser uma escolha consciente de cada
indivíduo. Desta forma, defendemos que compreensão, com os 4 critérios descritos por Smith
e Siegel (2004), seja uma meta de ensino da evolução biológica.

1.1.2 Por que compreender a evolução biológica?

A segunda dimensão dos objetivos do ensino da evolução biológica está associada às
contribuições que o seu aprendizado pode oferecer aos estudantes. Várias são as razões
apontadas pelos pesquisadores da área. Smith (2010b) esclarece que as mesmas razões
utilizadas em defesa da inserção das discussões acerca da natureza da ciência no ensino, como
defendidas por Driver et al. (1996), podem ser utilizadas em favor da relevância do ensino da
evolução biológica. Ele cita razões econômicas, utilitárias, democráticas, culturais e morais,
relacionadas, à formação de cientistas, à produção de conhecimento e de avanços tecnológicos
em prol da sociedade; à compreensão dos aspectos científicos dos objetos e processos vida
cotidiana, visando um uso responsável; à formação de cidadãos bem instruídos e críticos
capazes de se posicionar adequadamente frente questões tecnocientíficas específicas; à
compreensão das relações que a ciência estabelece com a cultura e a compreensão dos valores
éticos e morais envolvidos na prática científica. Desta forma, saber ciência e sobre a ciência,
bem como saber evolução e sobre a evolução faria parte da alfabetização científica esperada
para a educação contemporânea.
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Bizzo e El-Hani (2009) também enumeram razões que justificam a importância da
aprendizagem da evolução biológica. Para eles, a evolução é considerada a pedra angular das
ciências da vida; contribui para a tomada de posição frente a questões relevantes que envolvem
o conhecimento biológico; para a compreensão das implicações éticas e morais envolvidas no
entendimento de que o ser humano não é especial em relação aos demais seres vivos; para um
melhor entendimento sobre a ciência; para uma melhor compreensão da saúde humana; e está
diretamente associado à origem da biologia enquanto ciência. A seguir aprofundamos algumas
das justificativas apontadas por Smith (2010b) e por Bizzo e El-Hani (2009).

A Evolução Biológica como um elemento central e unificador do Ensino de Biologia

A defesa da importância da evolução biológica para o ensino de biologia fundamentase, principalmente, no entendimento da sua importância para a biologia enquanto área do
conhecimento. Ela é considerada, por muitos autores, a mais importante teoria da biologia,
uma vez que, “vistos sob à luz da evolução, temas aparentemente tão diversos como a
paleontologia, a genética, a imunologia e o comportamento animal contribuem para a formação
de um corpo articulado de conhecimento” (SADLER, 2005, p. 68). Como esclarecem Tidon e
Vieira (2009, p. 1) “os cientistas costumam dizer que a biologia evolutiva é o eixo transversal
que percorre todas as áreas das ciências biológicas, atingindo inclusive alguns segmentos das
ciências exatas e humanidades”. Silva (2011) entende haver três dimensões relacionadas ao
“papel central e unificador” que a evolução exerce na Biologia: a dimensão histórica, associada
à importância que a evolução teve para o desenvolvimento das Ciências Biológicas; a dimensão
heurística, associada à relevância da biologia evolutiva para a compreensão dos fenômenos
biológicos e a dimensão prática, relacionada à aplicabilidade da evolução para a sociedade e
para a ciência como um todo. Esta última dimensão, pode ser percebida, por exemplo, nas
contribuições da biologia evolutiva para a medicina e a saúde humana, a agricultura e o meio
ambiente, a economia, a estatística, a matemática e a informática. A autora esclarece ainda que
a função unificadora da evolução para a biologia escolar é reflexo, notadamente, da dimensão
histórica. Ela defende que a evolução biológica seja utilizada, também, como eixo norteador
para a formação do professor de biologia.
No Brasil, os documentos oficiais da educação também defendem o papel central e
unificador da evolução biológica no ensino de biologia. De acordo com as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008), o tema evolução da vida apresenta uma
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importância central unificadora no ensino de biologia. Assim, mais do que ser um dos seis temas
estruturadores do ensino de biologia, como detalhado no PCN+ (BRASIL, 2002), o tema
origem e evolução da vida deve orientar a abordagem de todos os demais temas.

Um tema de importância central no ensino de biologia é a origem e evolução da vida.
Conceitos relativos a esse assunto são tão importantes que devem compor não apenas
um bloco de conteúdos tratados em algumas aulas, mas constituir uma linha
orientadora das discussões de todos os outros temas. O tema 6 do PCN+ - origem e
evolução da vida - contempla especificamente este assunto, mas é importante assinalar
que esse tema deve ser enfocado dentro de outros conteúdos, como a diversidade
biológica ou o estudo sobre a identidade e a classificação dos seres vivos, por
exemplo. A presença do tema origem e evolução da vida ao longo dos diferentes
conteúdos não representa a diluição do tema evolução, mas sim a sua articulação com
outros assuntos, como elemento central e unificador no estudo da Biologia (BRASIL,
2008, p. 22).

Apesar do aparente consenso acerca da importância da evolução biológica para a
biologia e seu ensino, Moreno (2013) faz um alerta que consideramos pertinente. Ele evidencia
o uso acrítico que muitos autores fazem da célebre frase de Dobzhansky (1973, p. 125), “nada
na biologia faz sentido a não ser sob a luz da teoria da evolução”, na tentativa de justificar a
importância da evolução biológica para a biologia e o seu ensino. Segundo ele, a frase é
reducionista, menospreza o trabalho de biólogos não diretamente vinculados à problemática
evolutiva e se transformou em um dogma da biologia, o Dogma Central da Síntese Evolutiva
(DCSE) que precisa ser abandonado. Como esclarece o autor, é preciso compreender o contexto
no qual esta frase foi dita evitando assim o seu uso acrítico. Concordamos e compreendemos
que o seu uso deve se dar com parcimônia, principalmente nos trabalhos que discutem a relação
criacionismo e evolução na sala de aula. Nothing in Biology makes sense except in the light of
evolution foi o título de uma conferência dada por Dobzhansky, considerado por muitos um dos
“arquitetos” da síntese evolutiva, em 1970, em um congresso de professores de biologia nos
Estados Unidos, e, que, posteriormente, foi publicada em revista especializada no ensino de
biologia. Segundo Moreno (2013), Dobzhansky, à época, visava promover a reconciliação entre
as deias evolucionistas e criacionistas, frente ao avanço do segundo grupo nos Estados Unidos.
Durante a conferência Dobzhansky (1973, p. 127) pronunciou aos professores, “[...] é errado
entender a criação e evolução como alternativas mutuamente excludentes. Eu sou um
criacionista e um evolucionista. A evolução é o método de criação de Deus ou da Natureza”.
Para argumentar contra o DCSE, Moreno (2013) se fundamenta em Mayr, que distingue a
biologia em duas áreas: a biologia funcional (relacionada principalmente às causas próximas) e
biologia evolutiva (relacionada às causas distantes). O próprio Mayr (2008) discute sobre a
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frase de Dobzhansky. Ele entende que ela seria válida para a biologia evolutiva. Neste sentido,
concordamos com Moreno (2013) quando diz “a história evolutiva tem importância para a
biologia, mas não é tudo o que importa” (MORENO, 2013, p. 273).

A Evolução Biológica, tomadas de decisões e posicionamentos: a formação cidadã

Não é difícil perceber a relação existente entre o acesso ao conhecimento científico e a
formação cidadã: parte da linguagem a que estamos expostos na sociedade contemporânea é a
linguagem científica. Ao mesmo tempo, o conhecimento produzido pela ciência e o status de
autoridade a ela conferido são utilizados, muitas vezes, na validação de algumas decisões
econômicas, políticas, culturais e sociais de interesse coletivo. Neste sentido, a ciência detém
poder e saber ciência capacita o homem a participar nas tomadas de decisões e posicionamentos
em situações que envolvem o conhecimento científico.
De modo geral, argumenta-se que um dos objetivos da educação em ciências é a
formação científica dos indivíduos de modo que, por meio da aquisição de vocabulário
específico, da compreensão e aplicação dos conceitos científicos no cotidiano (KRASILCHIK;
MARANDINO, 2007), o indivíduo esteja apto a “participar na tomada fundamentada de
decisões em torno de problemas sociocientíficos e sociotecnológicos” (CAPACHUZ et
al.,2005, p. 17) que lhe são postos pelo mundo.
Os documentos oficiais da educação brasileira também defendem a contribuição do
acesso ao conhecimento científico para a formação cidadã. Especificamente em relação ao
ensino de biologia, as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (BRASIL, 2008) alertam
para dois desafios que devem ser enfrentados. O primeiro deles é oferecer condições para que
os alunos possam participar dos debates contemporâneos que demandam conhecimento
biológico. Nessa direção, o segundo desafio é formar indivíduos com sólido conhecimento da
área e com raciocínio crítico para que tenham condições de opinar em debates sobre temas
científicos polêmicos relacionados ao conhecimento biológico. A alfabetização científica,
compreendida em três dimensões, “aquisição de um vocabulário básico de conceitos científicos,
a compreensão da natureza do método científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e
da tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade” (BRASIL, 2008, p. 18), seria o meio através
do qual o ensino de Biologia deveria enfrentar esses desafios.
Questões (ou problemas) sociocientíficas (os) são aquelas (es) que “emergem da
interface ciência e sociedade, e das questões sociais que envolvem associações conceituais,
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processuais ou tecnológicas com a ciência (SADLER, 2005, p. 68). Neste sentido, ter acesso ao
conhecimento científico relacionado à evolução biológica contribui para a tomada de decisões
em questões sociocientíficas nas quais o conhecimento evolutivo esteja envolvido. Isso
acontece, por exemplo, em questões relacionadas à engenharia genética, à agricultura, à
medicina e à saúde humana, ao meio ambiente etc. (BIZZO; EL-HANI, 2009).
Um exemplo de como o conhecimento evolutivo contribui para a tomada de
posicionamentos frente a questões sociocientíficas específicas, particularmente aquelas
relacionadas à engenharia genética, à clonagem e à terapia gênica é dado por Sadler (2005) que
realizou um estudo empírico com 30 estudantes de nível superior: 15 estudantes de biologia e
15 estudantes de áreas não correlatas à ciência. De acordo com os resultados, a maior parte dos
estudantes de biologia utilizou o arcabouço teórico evolutivo que conheciam para se posicionar
frente às situações que lhes foram apresentadas durante a pesquisa, embora alguns estudantes
tenham apresentado concepções alternativas sobre a temática, a saber: visão determinista e
teleológica do processo evolutivo. Ainda assim, grande parte dos estudantes de biologia
levantou preocupações legítimas quanto ao uso da engenharia genética, notadamente da
clonagem, relacionando-a a uma possível redução na variabilidade/diversidade genética e a um
aumento na propagação de alelos deletérios. O mesmo resultado não foi encontrado entre os
estudantes de áreas não científicas. Nenhum desses alunos fez uso da do conhecimento
evolutivo para se posicionar frente às questões da engenharia genética que lhes foram
colocadas. Desta forma, Sadler entende que a “compreensão e a aceitação da teoria da evolução
podem significativamente influenciar o modo como se negocia e se resolve questões
sociocientíficas” (SADLER, 2005, p.72). Concordamos com Sadler quando ele argumenta que
ambos, compreensão e aceitação, podem favorecer as tomadas de posicionamento frente a
questões que envolvam o conhecimento evolutivo, como no caso da clonagem, por exemplo.
Entretanto, reiteramos que, para nós, o ensino de evolução deve se comprometer apenas com a
compreensão.

A Evolução Biológica e as reflexões éticas e atitudinais

Vários são os autores que defendem a importância do ensino de evolução argumentando
que saber evolução possibilitaria aos alunos reflexões éticas e atitudinais específicas
relacionadas ao papel que o homem exerce no mundo. Segundo Bizzo e El-Hani (2009), o
entendimento da existência de um vínculo genético/evolutivo para a vida como um todo, por
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meio da existência de um ancestral comum, contribui para a formação de uma visão mais
integrada e complexa da relação homem-natureza. Desta forma, uma visão mais holística do
mundo poderia ser formada em detrimento de uma visão mais antropocêntrica, o que seria
particularmente interessante na compreensão de muitos problemas ambientais enfrentados pelo
homem. Para Evans (2005), o pensamento evolutivo possibilita uma nova forma de pensar o
mundo, pois ele transforma o mundo estático em um mundo dinâmico, no qual toda a vida se
relaciona por meio de um ancestral comum. Essa ideia é compartilhada por Catley (2006, p.
781), segundo ele, “o senso de humildade obtido através da valorização do parentesco de toda
a vida é um componente extremamente importante para fomentar uma ética administrada para
um planeta movendo-se cada vez mais profundamente em direção a um colapso ecológico”.
Moreno (2013), em uma outra perspectiva, compreende que o conhecimento evolutivo nos
auxilia na problematização da existência de forças sobrenaturais que regeriam o mundo
independente da nossa vontade. Assim, segundo o autor, quando compreendemos que somos
produtos de um processo natural, não planejado, assumimos outras atitudes frente à nossa
existência e dos demais seres vivos. Embora as argumentações dos diferentes autores aos quais
recorremos sejam semelhantes, as possíveis reflexões e mudanças atitudinais advindas do
entendimento de Moreno (2013) nós parecem mais profundas, podendo conflitar com algumas
crenças religiosas.

A Evolução Biológica e a saúde humana

O pensamento evolutivo permeia vários campos da nossa vida. Dentre as razões citadas
por Bizzo e El-Hani (2009) para se aprender a evolução biológica no ensino médio está uma
melhor compreensão da saúde humana. Poderíamos dizer, recorrendo a um exemplo do
cotidiano, que, compreender os mecanismos evolutivos contribuiria para um uso mais
responsável dos antibióticos, por exemplo. Entretanto, as contribuições do pensamento
evolutivo para uma melhor compreensão e uma abordagem mais adequada da saúde humana
vão além desse exemplo corriqueiro. Nesse (2001) esclarece que, nas últimas décadas, o
pensamento evolutivo tem sido aplicado à medicina, auxiliando na compreensão do porquê de
o nosso corpo não estar bem “projetado” e, portanto, do porquê da existência das doenças. O
autor cita alguns exemplos de como o pensamento evolutivo auxilia no entendimento de
questões importantes da saúde humana. A evolução poderia esclarecer, por exemplo, o porquê
da tendência à obesidade e da dificuldade que temos de perder peso por meio de dietas. Assim,
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em períodos remotos, a baixa disponibilidade de alimento teria selecionado mecanismos
regulatórios que possibilitaram a nossa sobrevivência em períodos de fome. Dessa forma, a
diminuição do metabolismo basal, o acúmulo de reservas em uma refeição após período em
jejum, nossas preferências por alimentos mais calóricos, como os ricos em gordura ou açúcar,
e pelo sedentarismo poderiam ser explicadas evolutivamente. A evolução também poderia
explicar os estados febris, a tosse e a ansiedade, sistemas de defesa do nosso corpo selecionados
evolutivamente. A ansiedade, por exemplo, que hoje causa muitos transtornos à saúde humana,
em períodos remotos era necessária para que pudéssemos fugir de predadores. Ela estaria
associada a um mecanismo de “luta e fuga” importante para a nossa sobrevivência à época. A
medicina, numa perspectiva evolutiva, muda a forma como entendemos as doenças. “Ao invés
de ver a doença como um defeito em uma máquina anteriormente perfeita, a medicina
darwinista nos permite ver o corpo como um produto da seleção natural, cheio de conflitos e
vulnerabilidades que muitas vezes levam a doença” (NESSE, 2001, p. 174). Ainda como
argumenta o autor, a perspectiva evolucionista da medicina implica mudanças em algumas
práticas médicas como aquelas que apenas mascaram respostas do corpo com importantes
funções no seu próprio reestabelecimento. Aprender sobre a evolução biológica possibilitaria
um melhor entendimento sobre o funcionamento do nosso corpo, do porquê da existência de
algumas doenças, de como a medicina pode na auxiliar no tratamento dessas doenças e,
particularmente, permitiria o estabelecimento um diálogo mais responsável com o profissional
de saúde que nos atende.

1.2 O QUE EVIDENCIAM AS PESQUISAS SOBRE COMPREENSÃO E ACEITAÇÃO DA
EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Parte dos estudos que abordam a compreensão e a aceitação da evolução biológica
analisam pesquisas de opinião pública, isto é, dados que são coletados na sociedade de modo
geral que refletem o posicionamento dos indivíduos frente ao conhecimento científico
evolutivo. Como essas pesquisas são realizadas com um número elevado de participantes e,
geralmente, envolvem a coleta de informações como religião, faixa etária, nível de escolaridade,
tendência política, conhecimentos científicos básicos etc., é possível estabelecer relações
estatisticamente confiáveis entre os diferentes dados coletados. Esse tem sido o foco de estudos
que analisam a aceitação pública da evolução biológica. Outros estudos têm se preocupado em
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reconhecer padrões na compreensão e na aceitação da evolução biológica em estudantes.
Descrevemos e discutimos, nessa seção, alguns desses dois tipos de estudos.

1.2.1 Das pesquisas de aceitação pública da evolução biológica

Os Estados Unidos e vários países da Europa realizam, periodicamente, pesquisas de
opinião pública sobre a aceitação da evolução biológica. Miller, Scott e Okamoto (2006)
discutem sobre a aceitação pública da evolução analisando e comparando pesquisas públicas
realizadas em alguns países ao longo dos anos. A comparação dos resultados de uma pesquisa
nacional realizada nos Estados Unidos em 1985 aos resultados de outras, realizadas no Japão
em 2001, em nove países europeus e Estados Unidos nos anos de 2002 e 2003, e em 32 países
europeus mais Estados Unidos e Japão em 2005, evidenciam que, nos Estados Unidos, após 20
anos de debate público, a população parece estar igualmente dividida entre aqueles que aceitam
e rejeitam a evolução biológica, considerando indecisos ou aqueles que não querem opinar
sobre o assunto 1/5 da população estadunidense. Durante os vinte anos analisados a aceitação
da evolução biológica caiu de 45% para 40%, sua rejeição caiu de 48% para 39% e a
porcentagem de indecisos subiu de 7% para 21%. Os autores, entretanto, fazem ressalvas a
algumas dessas pesquisas. Nelas, de modo geral, os entrevistados respondem a uma pergunta
do tipo “os seres humanos se desenvolveram a partir de espécies de animais ancestrais?”com
3 possíveis respostas: sim, não e não sei. Segundo os autores, esse “formato dicotômico de
verdadeiro ou falso tende a exagerar a força de ambas as posições” (MILLER, SCOTT,
OKAMOTO, 2006, p. 765). Desta forma, pesquisas realizadas em 1993 e 2003 nos Estados
Unidos, que ofereciam uma amplitude maior de respostas (definitivamente verdadeiro,
provavelmente verdadeiro, provavelmente falso, definitivamente falso e não sei/incerto) a essa
mesma pergunta baseadas na escala tipo Likert, “que se baseia na premissa de que a atitude
geral que um indivíduo apresenta em uma determinada situação se remete às suas crenças sobre
o objeto da atitude” (COSTA, MELO, TEIXEIRA, 2011, p. 118), possibilitaram compreender
melhor a situação americana. Os resultados dessas pesquisas evidenciaram que cerca de 1/3 dos
estadunidenses entendem que a evolução é “definitivamente falsa”; apenas 14% compreendem
que ela é “definitivamente verdadeira” e, considerando as respostas “provavelmente falsa”,
“provavelmente verdadeira” e “não sei” como diferentes graus de incerteza, temos que ao redor
de 55% dos estadunidenses estavam hesitantes acerca da evolução nesta década específica.
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Os resultados da pesquisa realizada em 2005 em 32 países europeus, mais Estados
Unidos e Japão (respostas tipo verdadeiro ou falso), evidenciaram resultados bem diferentes
dos encontrados pela mesma pesquisa dos Estados Unidos (Figura 1).

Figura 1: Pesquisa de aceitação pública da evolução biológica (2005)

Fonte: Miller, Scott, Okamoto (2006, p. 765)

Dos 32 países europeus investigados, apenas a Turquia apresenta um índice de aceitação
da evolução menor que nos Estados Unidos. Países como Islândia, Dinamarca, Suécia e França
apresentam mais que 80 % de aceitação. No Japão a aceitação está em torno de 78%. A pesquisa
realizada em 2002-2003, em nove países europeus e nos Estados Unidos confirmou as
diferenças nos resultados entre a Europa e Estados Unidos. A porcentagem dos estadunidenses
que disseram ser a evolução definitivamente falsa foi de 30%, enquanto na Alemanha, França
e Grã-Bretanha esse valor foi de 7%, chegando a 15% na Holanda (MILLER, SCOTT,
OKAMOTO, 2006). Mas por que esses resultados seriam tão discrepantes?
Miller, Scott e Okamoto (2006) sustentam três possíveis hipóteses para essas diferenças.
A primeira estaria relacionada às diferenças interpretativas existentes entre as religiões
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estadunidenses e europeias. Nos Estado Unidos prevaleceria o fundamentalismo religioso que
se apoia no literalismo bíblico, que conflita com algumas explicações evolutivas. Na Europa,
as religiões, tanto o catolicismo como o protestantismo, tendem a adotar uma interpretação mais
metafórica da bíblia, permitindo um convívio aparentemente não contraditório entre a crença
em Deus e o conhecimento sobre a evolução. A influência das crenças religiosas
fundamentalistas na aceitação da evolução biológica pode ser evidenciada pela realização de
análises estatísticas entre as diversas variáveis da pesquisa realizada em 2002-2003. Desta
forma, as crenças fundamentalistas tiveram uma influência duas vezes maior nas atitudes em
relação à evolução nos Estados Unidos do que nos 9 países europeus analisados, “o que indica
que indivíduos que possuem uma forte crença em um Deus pessoal e que oram frequentemente
foram significativamente menos propensos a ver a evolução como provavelmente ou
definitivamente verdadeira que os adultos com menos pontos de vista religiosos conservadores”
(MILLER, SCOTT, OKAMOTO, 2006, p. 766)
A segunda explicação estaria ligada à politização da discussão sobre a evolução nos
Estados Unidos, que faz parte da plataforma política de partidos políticos.

[...] Na segunda metade do século 20, a ala conservadora do Partido Republicano
adotou o criacionismo como uma parte de uma plataforma projetada para consolidar
sua sustentação nos estados do sul e do Centro-Oeste - os estados ‘vermelhos’. Nos
anos de 1990, as plataformas republicanas de 7 estados incluíram demandas explícitas
para o ensino da ‘ciência da criação’(MILLER, SCOTT, OKAMOTO, 2006, p. 766).

Além dessa partidarização política das discussões sobre a evolução biológica não
acontecer na Europa ou acontecer em menor proporção, a realização de testes estatísticos nos
dados da pesquisa 2002-2003 corroborou a influência da partidarização nas atitudes em relação
à evolução biológica nos Estados Unidos. Os testes evidenciaram, por exemplo, que sujeitos
com fortes crenças pró-vida (contra o aborto, por exemplo) apresentam uma tendência maior
de rejeitar a evolução e que a visão partidária conservadora está significativamente relacionada
à adoção de crenças conservadoras (MILLER, SCOTT, OKAMOTO, 2006).
A terceira hipótese seria a existência de uma relação direta entre a alfabetização
genética/evolutiva e a aceitação da evolução e que, portanto, os estadunidenses apresentariam
maiores deficiências conceituais do que os europeus. Apesar de os testes estatísticos não
evidenciarem relações significativas entre os dados da pesquisa realizada em 2002-2003 que
corroborassem essa hipótese, isso pode ser evidenciado na pesquisa realizada em 2005, na qual
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os americanos se mostraram mais confusos sobre alguns conceitos genéticos e evolutivos do
que os europeus (MILLER, SCOTT, OKAMOTO, 2006).
No Brasil, as pesquisas de aceitação pública da evolução biológica não são frequentes,
talvez porque diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, não tenhamos um debate
criacionismo versus evolução acirrado como acontece lá. Trazemos os resultados de duas
pesquisas, realizadas em 2004 e em 2010. Em 2004, o Instituto Brasileiro de Opinião e
Estatística (IBOPE) fez uma pesquisa nacional, objetivando levantar junto à população
brasileira, maior de 16 anos, opiniões relacionadas ao criacionismo (IBOPE, 2004). Os
resultados indicaram que, naquela época, 54% dos entrevistados acreditavam que “o ser
humano vem se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, mas Deus planejou e dirigiu este
processo”, 31 % acreditavam que “Deus criou o ser humano, nos últimos 10 mil anos, da forma
como nós somos hoje”, 9 % que “o ser humano vem se desenvolvendo ao longo de milhões de
anos, mas Deus não esteve envolvido neste processo” e 6% não souberam responder ou não
quiseram opinar. Os entrevistados responderam ainda duas outras perguntas acerca da inclusão
do ensino do criacionismo (criação segundo a Bíblia) nas escolas. Na primeira pergunta “o (a)
sr. (a) acha que a crença de que Deus criou o homem na forma atual, conforme conta a Bíblia,
o chamado criacionismo, deve ou não ser ensinado nas escolas?”, foram obtidos os seguintes
resultados: 89 % dos entrevistados afirmaram que o criacionismo deveria ser ensinado nas
escolas, 8 % afirmaram que não, o criacionismo não deveria ser ensinado nas escolas e 3% não
souberam responder ou não quiseram opinar. Da segunda pergunta, “atualmente as escolas
ensinam o evolucionismo, a teoria científica que mostra que o homem desenvolveu-se ao longo
de milhões de anos, até chegar ao que é hoje. Em sua opinião, a crença de que Deus criou o
homem na forma atual, conforme conta a Bíblia, o chamado criacionismo, deve ou não deve
ser ensinado nas escolas no lugar do evolucionismo?”, os resultados indicaram que 75% das
pessoas entrevistadas disseram que o criacionismo deveria ser ensinado nas escolas no lugar do
evolucionismo, 18% disseram que não e 7% não souberam ou não quiseram opinar.
Em 2010, nova pesquisa nacional foi realizada, desta vez pelo Instituto de Pesquisa
Datafolha. Do total de entrevistados, todos maiores de 16 anos, 59% afirmaram que “os seres
humanos se desenvolveram ao longo de milhões de anos a partir de formas menos evoluídas de
vida, mas com Deus guiando esse processo de evolução”, 25 % responderam que “Deus criou
os seres humanos de uma só vez praticamente do jeito que são hoje, em algum momento nos
últimos dez mil anos”, 8% afirmaram acreditam que “os seres humanos se desenvolveram ao
longo de milhões de anos a partir de formas menos evoluídas de vida, mas sem a participação
de Deus nesse processo” (SCHWARTSMAN, 2010).
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Ambas as pesquisas, realizadas pelo Ibope e pelo Datafolha, serviram de mote para
reportagens em dois importantes veículos de comunicação brasileiros, a Revista Época e o
Jornal Folha de São Paulo. A primeira dedicou cerca de 11 páginas à reportagem intitulada “E
no princípio era o que mesmo?”, na qual relatava em um tom pessimista: “um terço dos
brasileiros renega Darwin e acha que o homem foi criado por Deus segundo o Gênesis”,
alertando para o avanço do criacionismo no Brasil. Apesar da pequena diferença entre os
resultados obtidos pelas duas pesquisas em perguntas semelhantes (54% - 59% / 31% - 25% /
9% - 8%), o Jornal Folha de São Paulo apresentava uma chamada mais otimista para a sua
reportagem afirmando que “59% dos brasileiros acreditam em Deus mas também em Darwin”.
A divulgação de resultados semelhantes de forma tão diferente, remete a crítica realizada por
Bizzo, Gouw e Pereira (2013) sobre a forma como são realizadas – acrescentaríamos: e
divulgadas – algumas pesquisas. Segundo os autores, muitas dessas pesquisas podem refletir as
intenções de seus idealizadores. Os autores citam um caso curioso ocorrido em 2009 na
Inglaterra, exatamente no dia que se completaria os 200 anos do nascimento de Charles Darwin
e 150 anos da publicação da Origem da Espécies, o Day Darwin. Neste dia, foi divulgada uma
pesquisa realizada com 2000 pessoas que responderam a uma única pergunta: “O
evolucionismo ateísta, que afirma que a evolução torna desnecessário e absurdo pensar em
Deus, é?”. Oferecendo 5 possibilidades de resposta, a primeira resposta mais escolhida foi
“certamente falso” com 29% e, a segunda, “provavelmente falso” com 27%. A pesquisa havia
realizada por grupos ligados ao movimento do Design Inteligente. Estes exemplos, somados a
crítica que Miller, Scott e Okamoto (2006) fazem, sobre o formato dicotômico sim-não utilizado
para as respostas de perguntas de algumas pesquisas de aceitação pública da evolução biológica,
evidencia que é preciso ter uma certa cautela quando resultados de algumas pesquisas desse
tipo são divulgados.

1.2.2 Das pesquisas empíricas realizadas com estudantes

Descrevemos agora os resultados de algumas pesquisas empíricas realizadas com
estudantes. Essas pesquisas apresentam dois diferentes focos, mas que possuem implicações na
compreensão e aceitação da evolução biológica. As primeiras discutem essas implicações a
partir dos posicionamentos que os alunos estabelecem com a relação ciência e religião. As
segundas, discutem especificamente sobre as crenças religiosas.
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1.2.2.1 Do posicionamento acerca da relação ciência e religião e suas implicações ao ensino da
evolução biológica.

As pesquisas que investigam a relação ciência e religião no ensino de ciências, apesar
de objetivarem contribuir para a educação científica como um todo, trazem informações e
inferências relevantes para o ensino de evolução biológica, provavelmente o conteúdo científico
mais controverso relacionado à temática dessas pesquisas. Neste sentido, acreditamos que
analisar alguns desses trabalhos pode trazer contribuições para o nosso estudo, principalmente,
relacionadas ao desenvolvimento de estratégias didáticas mais adequadas. Introduzindo a seção,
trazemos algumas informações mais gerais acerca da relação ciência e religião a partir da
tipologia quádrupla elaborada pelo físico Ian Babour que costuma ser muito utilizada em
trabalhos de diversas áreas (RUSSEL; MCNELY, 2003). Logo após, discutiremos acerca dos
trabalhos que se propõem, especificamente, a discutir as relações que ciência e religião podem
estabelecer no ensino de ciências a partir dos posicionamentos individuais de alunos.
Babour descreve 4 possíveis tipos de relação entre ciência e religião. São elas: conflito,
independência, diálogo e integração. Nosso intuito é descrevê-las brevemente, apresentando
alguns autores que defendem especificamente algumas dessas posições. A posição conflito é
adotada por Mahner e Bunge (1996), por exemplo. Eles entendem haver diferenças e
incompatibilidades doutrinárias, metafísicas, metodológicas e atitudinais entre as duas áreas,
uma vez que ambas dão respostas diferentes para as mesmas perguntas. A posição
independência é defendida por Gould (2002), que entende não haver conflito entre ciência e
religião, uma vez que ambas representam áreas completamente distintas, mas importantes para
a vida humana. Nesse entendimento, a ciência explicaria o caráter factual do mundo natural por
meio de teorias, enquanto a religião atuaria em uma diferente, mas importante dimensão: a dos
desígnios, dos significados e dos valores humanos, para a qual a ciência apresenta limites
explicativos. O Princípio dos MNI (magistério não interferentes) – a proposta de Gould assume que ambos magistérios (ciência e religião) são independentes e apresentam um status
equivalente. Na posição diálogo entende-se haver questões de fronteiras e de paralelos
metodológicos entre ciência e religião. O diálogo poderia se dar por meio das questões limites
e da presença de ideias comuns entre ambas as áreas, por exemplo. A posição integração,
defendida mais fortemente pelo próprio Ian Babour – ele também se aproxima da posição
diálogo –, entende que a ciência e a religião podem se integrar em uma prática de pesquisa
única e enriquecedora para ambas as áreas. Descritas as posições normalmente mencionadas na
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literatura, de modo geral, passamos aos estudos que tratam, especificamente, dos
posicionamentos de alunos nessa relação, no ensino de ciências.
Taber et al. (2011), por exemplo, considerando a possibilidade de diferentes
posicionamentos de estudantes influenciarem a aprendizagem em aulas ciências, investigaram,
por meio de entrevistas, a variedade de posicionamentos manifestos por um grupo de 12 alunos,
com idades entre 13 e 14 anos, de 4 escolas na Inglaterra, todos cursando o último ano do ensino
secundário inferior, correspondendo ao ensino fundamental II no Brasil. Durante as entrevistas
os alunos foram questionados, dentre outras coisas, sobre experiências anteriores de reflexão
acerca da relação ciência e religião; entendimento de alguns termos característicos de ambas as
áreas, dentre eles, por exemplo, teoria, lei, prova, textos sagrados, milagres; percepção de
possíveis contradições explicativas entre a ciência e a religião e sobre visões acerca da relação
evolução. Os autores identificam 5 diferentes posicionamentos da relação ciência e religião
entre os estudantes pesquisados.
O primeiro posicionamento foi denominado pelos autores “dando prioridade à
religião”. Dois alunos manifestaram esta visão. Esses alunos percebem a existência de
contradições entre ciência e religião, dando crédito à religião. O segundo posicionamento,
denominado “abertura à ciência suportando a fé”, foi manifesto por três alunos. De modo
geral, esses alunos entendem existir contradições entre ciência e religião, mas se mostram
abertos à ideia de uma reconciliação na qual a ciência apoiará a religião. O terceiro
posicionamento, que entende haver uma “compartimentalização da ciência e religião” foi
manifesto por dois alunos. Eles entendem haver contradições entre as duas áreas, que não
seriam “resolvidas” pelas suas diferentes compartimentalizações, uma vez que cada área lidaria
com diferentes aspectos da realidade. O quarto posicionamento, “estruturas múltiplas”, termo
também utilizado na educação científica quando alunos fazem uso de mais de uma estrutura
conceitual, normalmente inconsistentes, para compreender um mesmo fenômeno, foi manifesto
por um aluno que evidenciou escolher entre ciência e religião de acordo com o contexto. O
quinto posicionamento, denominado “escolhendo ciência sobre religião”, foi manifesto por 4
alunos. De modo geral, esses alunos reconhecem a existência de contradições entre ciência e
religião, adotando a explicação científica.
Discutindo sobre esses resultados, Taber et al. (2011) argumentam ser possível, ao
menos superficialmente, comparar os posicionamentos ciência-religião dos alunos ao
entendimento de filósofos e teólogos acerca da relação ciência-religião. Essa comparação seria
superficial, pois os argumentos utilizados pelos alunos diferem daqueles utilizados pelos
estudiosos da temática. Os primeiros fazem uso de uma epistemologia ingênua, enquanto os
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segundos argumentam baseados em conhecimentos filosóficos e teológicos. Por sua vez, essa
epistemologia ingênua, que dificulta o entendimento da relação ciência e religião resultaria de
uma compreensão limitada acerca da natureza da ciência e da religião que, por sua vez, estaria
mais associada ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos da faixa etária investigada do
que a presença desse conteúdo no currículo escolar (este conteúdo está previsto para essa faixa
etária na Inglaterra). Durante as entrevistas, o termo teoria foi utilizado tanto para identificar
ideias científicas e religiosas, como sinônimo dos termos crença, ideia, história e opinião. O
reconhecimento das contradições entre o relato religioso e científico acerca das origens também
ficou comprometido devido ao limitado conhecimento que os alunos tinham sobre o tema.
Os autores argumentam, ainda, que, embora não seja adequado comparar os
posicionamentos encontrados na pesquisa aos posicionamentos da relação ciência e religião
como entendidos por filósofos e teólogos poderia ser adequado compará-los às pesquisas que
versam sobre concepções alternativas. Assim, o posicionamento dando prioridade à religião
equivaleria àquelas concepções prévias que são tão fortes que se mantém mesmo após o ensino.
O posicionamento escolhendo ciência sobre religião poderia ser associada aqueles alunos que
rapidamente aderem ao conhecimento científico, abandonando rapidamente suas concepções
prévias. O posicionamento abertura à ciência suportando a fé poderia ser relacionado àquelas
situações nas quais os alunos encontram um meio para fazer uso do conhecimento científico de
modo a sustentar concepções pré-existentes. O posicionamento compartimentalização da
ciência e religião poderia ser associado àqueles alunos que mantém tanto explicações
científicas quanto concepções alternativas e as aplicam de acordo com o contexto. Já a
classificação estruturas múltiplas como entendida na educação científica não poderia ser
associado a nenhum posicionamento específico, visto tratar-se de um processo de escolha
consciente entre várias estruturas conceituais, mas poderia ser semelhante ao posicionamento
de um aluno específico, o aluno que se denominou praticante da religião hinduísta. Esse aluno,
classificado também com a denominação estruturas múltiplas evidenciou, durante a entrevista,
praticar uma escolha consciente entre a posição ciência ou religião dependendo do contexto no
qual se encontra. Os autores argumentam que essa característica, específica deste aluno, poderia
estar relacionada à sua prática religiosa politeísta. Assim, esse, segundo os autores, poderia ter
certa facilidade ao lidar com sistemas múltiplos (TABER et al., 2011).
O estudo de Yasri e Mancy (2014) procura relacionar as várias visões manifestas por
um grupo de alunos acerca da relação evolução-criação às suas respectivas estratégias de
aprendizagem para a evolução biológica. O estudo evidencia a presença de 5 tipos de visões da
relação evolução-criação que poderiam ser relacionadas a duas posições da relação ciência-
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religião, a saber: conflito e compatibilidade6. Os autores defendem que estudantes com
diferentes visões da relação evolução-criação, que fazem uso de diferentes estratégias de
aprendizagem para a evolução, demandam diferentes abordagens de apoio, em sala de aula,
para a compreensão da evolução biológica.

Assim, os autores entendem que a visão

compartimental e a visão religião supera a ciência, descritas a seguir, demandariam de
abordagens específicas visando minimizar a ocorrência de conflitos pessoais e a forte rejeição
à evolução biológica, respectivamente. A partir dos resultados obtidos, os autores questionam
algumas pesquisas que relatam a eficiência da estratégia Magistérios Não Interferentes
(GOULD 2002) na aprendizagem científica, notadamente, em estudantes religiosos. Apesar de
reconhecerem limitação da amostra pesquisada, os autores são firmes ao defender que alunos
que possuem diferentes visões da relação ciência-religião/evolução-criação demandam
diferentes abordagens pedagógicas (YASRI, MANCY, 2014). A seguir, devido aos
interessantes elementos trazidos por essa pesquisa, a descrevemos mais detalhadamente.
Os autores analisaram, por meio de entrevistas, um grupo de 9 alunos, com idades entre
17 e 18, escolhidos em 4 escolas cristãs (2 católicas romanas e 2 protestantes) de ensino médio
em Bangkok, na Tailândia. Os autores escolheram as escolas confessionais cristãs por serem
mais adequadas ao estudo, uma vez que nas escolas públicas nem todos os alunos estão expostos
aos preceitos religiosos cristãos e, também, pelo fato de que, nas escolas confessionais, além
dos alunos estarem expostos a estes preceitos por meio da educação religiosa, existirem alunos
que não necessariamente professam a religião oficial da escola, podendo ser budistas,
agnósticos ou mesmo recém-convertidos ao cristianismo. Portanto, na visão dos autores, mais
do que as escolas públicas, as confessionais poderiam oferecer uma variedade de posições
religiosas representativa para a pesquisa. Desta forma, dentre os 9 alunos selecionados, 2 eram
católicos (estudavam cada um em uma das escolas católicas investigadas), 4 eram protestantes
(1 batista, 2 presbiterianos, 1 pentecostal – estudavam nas duas escolas protestantes
investigadas), 2 eram budistas (um que estudava em uma das escolas católicas e o outro, recém
convertido ao budismo, que estudava em uma das escolas protestantes) e 1 não possuía religião
(estudava em uma das escolas protestantes). Foram identificados 5 diferentes posicionamentos
acerca da relação ciência e religião relacionados à estratégia de aprendizagem de evolução
adotados pelos alunos que, por sua vez podem ser associados a dois posicionamentos

6

A autora classifica seus resultados em apenas duas possibilidades de posicionamento, conflito e compatibilidade,
adotando o entendimento de que no último caso, religião e ciência seriam compatíveis tanto quando são percebidas
em uma mesma realidade – posição integração – como quando são percebidas em realidades distintas – como
acontece na posição independência.
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normalmente mencionados na literatura que estuda as possíveis interações entre ciência e
religião, como descrito anteriormente. Desta forma, 5 alunos se mostraram adeptos da posição
conflito e 4 alunos, da posição compatibilidade.
Os 5 alunos adeptos da posição conflito apresentam duas diferentes visões da relação
criação-evolução, adotando duas diferentes estratégias de aprendizagem para a evolução.
Destes 5 alunos, 4 (1 católico, 2 presbiterianos e 1 batista) apresentam uma visão do tipo
religião supera a ciência e adotam a estratégia aprender para falsificar, resultando na rejeição
da evolução. Isso fica evidente na fala de um desses alunos:

[...] Eu confio na criação divina. Mas eu também quero saber sobre a evolução de
modo que eu possa argumentar contra ela e responder perguntas relacionadas ao tema.
[...]. Na verdade, eu deveria me sentir entediada enquanto estava estudando. Mas não
foi o caso. [...]. Isso é estranho, eu sei, eu queria saber, a fim de rejeitá-la (YASRI,
MANCY, 2014, p. 33-34).

O quinto aluno, do grupo (presbiteriano) adepto da posição conflito, apresenta uma
visão do tipo compartimental e adota a estratégia mudança contextual. Na verdade, como
evidenciam os autores, esse aluno pareceu estar confuso, sem saber no que e em quem acreditar
- no professor de biologia que ensina sobre as evidências científicas ou no professor de religião
que ensina a bíblia- e, para evitar problemas maiores, ele afirma agir de acordo com o contexto
no qual se encontra. Esse aluno compara o seu diferente modo de agir nas aulas de ciências e
de religião a um interruptor liga-desliga. Ele diz “quando eu estudei criação, nas aulas de
religião, eu desliguei o interruptor de modo científico e liguei o do modo religião” (YASRI,
MANCY, 2014, p. 34).
Os 4 alunos restantes, adeptos da posição compatibilidade, apresentam três diferentes
visões da relação criação-evolução, adotando três diferentes estratégias de aprendizagem para
a segunda. Dois deles (o aluno sem religião e outro budista) apresentam a visão contraste,
adotando a estratégia de aprendizagem processo de diferenciação7. Os dois alunos entendem
que ciência e religião respondem diferentes tipos de questões e para isso utilizam métodos
distintos. Enquanto a ciência trabalha com fatos, evidências, experiências, a religião lida com a
moral, os valores, os propósitos da vida. Ao relatar a estratégia que utilizaram para aprender
evolução, ambos os alunos mencionaram o fato de que o processo de aprendizagem os forçou
a avaliar os seus entendimentos sobre ciência e religião. A estratégia de aprendizagem é

7

Esse posicionamento poderia ser classificado, também, como posição independência, caso a tipologia quádrupla
de Babour fosse considerada, por exemplo.
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chamada de processo de diferenciação porque ambos os estudantes parecem ter adotado um
processo em duas etapas: primeiro diferenciaram o domínio e as aplicações da ciência e da
religião, evitando conflitos internos e, partir daí prosseguiram por uma aprendizagem
diferenciada das duas áreas, representadas pelos conteúdos evolução-criação (YASRI,
MANCY, 2014).
O terceiro aluno (budista recém-convertido), adepto da posição compatibilidade,
apresenta uma visão do tipo complementaridade da relação criação-evolução, adotando uma
estratégia denominada aprendizagem refinada. Esse aluno entende que ciência e religião são
complementares, de modo que a primeira serviria de ferramenta para justificar a segunda. O
conhecimento científico “taparia os buracos” do relato bíblico menos preciso e mais
incompleto, servindo para refinar, aprimorar o entendimento fornecido pelas sagradas
escrituras. Desta forma ele entende, por exemplo, que a bíblia explica a criação do homem, por
meio do relato de Adão e Eva, mas não explicaria a origem da variação da pigmentação da pele
humana que poderia ser explicada pela genética. Ao explicar sua estratégia de aprendizagem o
aluno argumenta que o conhecimento científico não conflita com suas crenças religiosas porque
ele compreenderia Deus como imutável e o conhecimento produzido pela ciência como
provisório. Portanto, segundo seu raciocínio, se hoje os conhecimentos cientifico e religioso se
contradizem, amanhã poderão coincidir devido ao desenvolvimento da ciência. Sobre isso ele
diz
[..] a ciência é mutável, mas Deus nunca muda. Quando isso clareou para mim, eu
fiquei feliz em aprender ciência. Quando me pedem para explicar sobre a evolução,
faço-o de acordo com os resultados atuais da evidência científica. Podemos explicar
apenas o que está descoberto e compreendido. No entanto, eu tenho em mente que
isso pode ser alterado quando as coisas novas forem descobertas no futuro [...]
(YASRI, MANCY, 2014, p. 36).

O último aluno (evangélico pentecostal), da posição compatibilidade da relação ciênciareligião, apresenta uma visão do tipo coalescência entre criação-evolução, adotando uma
estratégia de aprendizagem unificada para a evolução. Ele também entende que a ciência pode
ser uma ferramenta para a melhor compreensão da religião e que explicações científicas e
religiosas podem ser conciliadas. Desta forma, ele compreende que Deus criou a vida e deixoa para que evoluísse. Diferentemente do aluno anterior, entretanto, ele entende que as
explicações científicas deveriam se adequar ao relato bíblico de modo a conferir-lhe
cientificidade, o que caracterizaria uma visão de fusão entre criação-evolução/ ciência-religião.
Essa posição fica mais evidente quando ele menciona que ciência e religião são semelhantes ao
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compreender a verdade, assim tanto a criação quanto a evolução exigem uma crença pessoal
para a sua aceitação. Na criação, a crença em Deus e na evolução, a crença de que ela realmente
existiu no passado e continua existindo até hoje. Sobre a estratégia de aprendizagem ele
esclarece que busca compreender a evolução de modo a unificá-la ao relato bíblico.
Hantey, Bennett e Ratcliffe (2014) realizaram um estudo com mais de 200 estudantes,
com idades entre 14-16 anos, provenientes de 4 escolas secundárias da Inglaterra, visando
evidenciar se a formação religiosa desses estudantes interferia em suas opiniões e atitudes de
envolvimento com explicações científicas sobre a origem da vida e do universo. As 4 escolas
analisadas envolveram 3 diferentes contextos religiosos: escola confessional cristã (escola A),
uma não confessional com maioria muçulmana (escola B) e não confessional com alunos
professando variadas religiões (escolas C e D). Os dados foram coletados por meio da aplicação
de questionários e da realização de grupos focais. Entrevistas com professores foram realizadas
visando complementação do estudo.
Os resultados apontam existir entre os estudantes uma falta de clareza na distinção entre
origem da vida e origem do universo. Segundo o estudo, muitas vezes, o Big Bang era
confundido com as explicações científicas sobre a evolução biológica. Os resultados
evidenciaram haver, também, uma forte correlação entre a formação religiosa e a forma pela
qual os alunos explicam a origem da vida na Terra. Desta forma, a grande maioria (ao redor de
90%) dos estudantes muçulmanos apontou Deus como o único fator causal da criação. A
maioria dos alunos cristãos (cerca de 60%) tenderam a mesclar ciência a um elemento divino
e, aqueles alunos que afirmaram não professar crença religiosa, tenderam a adotar explicações
científicas (ao redor de 85%). A partir dos dados coletados os estudantes foram classificados
em 4 dimensões com gradientes entre extremos bipolares a saber: Dimensão 1: Base de
Conhecimento (gradiente bipolar fato – crença); Dimensão 2: Tolerância de Incerteza
(gradiente bipolar necessidade de resolução – aceitação de desconforto); Dimensão 3: Mente
Aberta (gradiente bipolar não questionador – Inquiridor); Dimensão 4: Natureza da relação
ciência-religião (gradiente bipolar competição – harmonia). Por sua vez, a análise da
classificação dos estudantes nas 4 dimensões possibilitou a identificação de quatro tipologias
de envolvimento dos estudantes com a relação ciência-religião, assim denominadas pelos
autores: resistentes, confusos, reconciliadores e exploradores (HANTEY, BENNETT,
RATCLIFFE, 2014).
De modo geral, os autores esclarecem que os alunos classificados como resistentes, dão
mais valor à crença do que ao conhecimento baseado em fatos/evidências. Entendem que
ciência e religião não podem ser reconciliados. Muitos se colocam em uma posição defensiva,
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julgando ser inadequado, impertinente a escola tentar desafiá-los a questionar a forma como
pensam sobre o assunto. A maior parte dos estudantes muçulmanos estão neste grupo. O grupo
dos estudantes classificados na categoria confusos agrupam dois tipos de alunos. Aqueles que
seriam conscientemente “confusos”, isto é, já pensaram sobre o assunto, tentaram conciliar suas
crenças religiosas às explicações científicas, mas não conseguiram e aqueles alunos que se
sentem “confusos” sobre a temática porque nunca haviam pensado sobre ela. De modo geral,
os alunos classificados neste grupo tendem a valorizar mais a crença do que fatos/evidências
científicas. Tendem a perceber a relação ciência-religião como competição e não acreditam que
conseguirão algum dia conciliar essas duas áreas. Na tipologia reconciliadores, aparentemente,
os alunos evidenciam conseguir acomodar sua visão religiosa à visão científica. Eles tendem a
perceber a existência de uma relação ciência-religião harmoniosa, embora deem mais valor às
crenças do que aos fatos/evidências científicas. A triangulação dos dados realizada neste grupo,
entretanto, indicou discrepâncias entre os resultados obtidos nos questionários e nos grupos
focais. Assim, segundo os autores, alguns alunos deste grupo poderiam ser classificados como
resistentes ou mesmo confusos. Os exploradores, grupo com menor número de componentes,
são apreciadores do desafio de tentar conciliar ciência e religião. Eles tendem a perceber a
relação como mais harmoniosa. São mais curiosos e flexíveis. Segundo os autores, esse grupo
evidenciou possuir um pensamento crítico mais desenvolvido do que os demais, se sentir mais
confortáveis com a falta de uma solução sobre uma temática, mais dispostos a negociar
(HANTEY, BENNETT, RATCLIFFE, 2014).
Os autores sugerem que os resultados sejam utilizados no ensino de biologia tanto por
aqueles educadores que defendem a aceitação8quanto a compreensão de conteúdos científicos.
Assim, os primeiros poderiam realizar abordagens que promovessem mudanças nos estudantes
classificados nas tipologias resistentes e confusos objetivando o alcance da tipologia
reconciliadores. Já os segundos poderiam auxiliar os estudantes classificados na tipologia
confusos a gerenciar seus questionamentos e os resistentes no reconhecimento e na apreciação
do conhecimento científico (HANTEY, BENNETT, RATCLIFFE, 2014).

8

O autor evidencia compreender crença e aceitação como sinônimos, portanto, aceitação para ele significa
mudança de crença.
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1.2.2.2 Da relação ensino da evolução biológica e crenças religiosas em estudantes brasileiros

Sepúlveda e El-Hani (2004) analisam como a educação cientifica e a religiosa interagem
em um grupo de 5 alunos protestantes de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas em
Feira de Santana, Bahia. O estudo envolveu a utilização de entrevistas objetivando caracterizar
concepções sobre natureza manifestas pelos estudantes e a coleta de depoimentos pessoais sobre
suas trajetórias de vida, visando identificar as estratégias que utilizavam para conduzir o
convívio entre o conhecimento científico e o religioso. Os autores identificaram dois distintos
posicionamentos perante a ciência. O primeiro deles apresenta uma postura mais compatível,
uma vez que os alunos classificados neste grupo evidenciaram fazer uso das explicações
científicas de modo a compatibilizá-las com suas crenças religiosas, mesmo que isso implique
em contradições. Os autores esclarecem que os alunos que adotam esta postura se mostraram
conscientes das possíveis contradições quando realizam sínteses entre o conhecimento
científico e religioso e que o fazem por uma necessidade pessoal. Assim, eles tendem a
desenvolver uma visão evolucionista teísta, na qual rejeitam a literalidade bíblica adotando

versões pessoais de criacionismo, modelos de criação divina que, em linhas gerais,
propõem que a vida se originou e diversificou por meio de processos que seriam, ao
mesmo tempo, guiados por Deus e consistentes com ao menos uma parte dos
princípios estabelecidos pelo darwinismo e, em termos gerais, pelo pensamento
biológico contemporâneo (SEPÚLVEDA, EL-HANI, 2004, p. 163).

No segundo grupo detectado pelos autores, os alunos tendem a apresentar uma postura
de conflito perante a ciência, chegando a rejeitar explicitamente as explicações científicas. Os
dois alunos classificados neste grupo tendem a defender a literalidade bíblica e a adotar
estratégias específicas para conduzir a sua convivência com os conhecimentos científico e
religioso que podem resultar em conflitos internos. Assim, um dos alunos classificados neste
grupo evidenciou isolar o conhecimento científico, resgatando-o apenas nas situações de
avaliação. A outra aluna, exposta a uma educação religiosa precoce, evidenciou uma “recusa
apriorística e sistemática de qualquer tentativa de compreensão dos modelos explicativos das
ciências” (SEPÚLVEDA, EL-HANI, 2004, p. 166), o que, de acordo com seu depoimento,
resultou em problemas de convivência com a comunidade escolar e em conflitos internos.
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Costa, Melo e Teixeira (2011) descrevem os resultados de uma pesquisa que objetivou
identificar, por meio da aplicação de dois questionários baseados em escala do tipo Likert9, as
visões sobre a origem da diversidade biológica em alunos do terceiro ano do ensino médio de
5 escolas (2 públicas e 3 particulares) da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Dentre as
escolas particulares havia uma confessional católica. O estudo também buscou inferir sobre a
influência de alguns aspectos como condição social, cultura, religiosidade e qualidade de ensino
nas visões detectadas.
No primeiro questionário os alunos eram convidados a responder a seguinte pergunta:
“Um turista, ao visitar a América do Sul e a África, acaba conhecendo dois animais parecidos
fisicamente, a Lhama, na América do Sul, e o Camelo, na África. Este turista supôs que ambas
as espécies eram aparentadas” (COSTA, MELO, TEIXEIRA, 2011, p. 118). Seis respostas eram
disponibilizadas aos alunos, 2 com visões darwinistas, 2 criacionistas e 2 transformacionistas,
baseadas no pensamento de Lamarck. Escolhida a resposta, os alunos faziam uso da escala
Likert. O segundo questionário reproduziu as questões utilizadas pelo IBOPE em 2004 (descrito
anteriormente). Os autores relatam a existência de discordâncias entre os resultados dos dois
questionários utilizados. No primeiro questionário (escala Likert), houve uma tendência de
aceitação das visões darwinista e transformacionista e rejeição da visão criacionista em todas
as 5 escolas. No segundo questionário (semelhante ao do IBOPE), houve uma rejeição tanto da
visão evolucionista quanto da criacionista e aceitação da questão que mescla criação seguida
de evolução, isto é, “o ser humano vem se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, mas
Deus planejou e dirigiu este processo”. O total de alunos que escolheu essa descrição como a
mais próxima da sua visão foi maior do que o valor atingido na pesquisa do IBOPE, 60% contra
54%. Segundo os autores, uma possível hipótese para a discrepância encontrada entre os
resultados dos dois questionários seria o fato da primeira questão não mencionar o ser humano
e da segunda sim. Essa hipótese coincide com resultados de Almeida (2012) e com os dados
apontados pela revisão sobre as questões pedagógicas envolvidas no ensino de evolução
realizada por Smith (2010b).
A respeito de outros aspectos que poderiam estar relacionados à visão manifesta, os
autores indicam que “seguir uma religião pode influenciar a resposta dos alunos” (COSTA,
MELO, TEIXEIRA, 2011, p. 124) sobre a temática. Desta forma, alunos que disseram ser
religiosos, notadamente católicos e protestantes, independente da escola de origem, tenderam a
adotar explicações que se aproximam do pensamento religioso, enquanto que aqueles que
9

Com 5 respostas possíveis a serem escolhidas pelo entrevistado: discordo fortemente, discordo, indiferente,
concordo, e concordo fortemente.
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afirmaram serem agnósticos, tenderam a se aproximar mais de explicações próximas do
pensamento científico. Outra questão relevante a ser mencionada é que as escolas públicas,
diferentemente das escolas particulares, inclusive a escola confessional católica, apresentaram
um maior número de alunos que se denominaram religiosos e que também apresentaram, ao
responder o questionário do IBOPE, maior aceitação da resposta que associava criação divina
seguida de evolução e menor rejeição da resposta criacionista. Os autores esclarecem que na
escola confessional católica, 55% dos entrevistados se denominaram agnósticos e apresentaram
maior tendência de aceitação das explicações científicas. Como último dado apresentado por
essa pesquisa, acrescentamos que foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos e o
índice do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nas escolas pesquisadas. Segundo os
autores, as escolas onde a média de ENEM dos estudantes foi mais elevada, notadamente as
particulares, apresentaram respostas mais próximas das explicações científicas quando
comparadas às escolas públicas.
Oliveira e Bizzo (2011) relatam um estudo que objetivou relacionar as atitudes de um
grupo de alunos acerca da evolução biológica às suas proximidades à religião e à ciência. Os
autores fizeram uso de questionários, com escalas do tipo Likert com 4 pontos e questões
adaptadas do questionário ROSE10, que foram aplicados a um total de 652 estudantes, todos
cursando o 1º ano do ensino médio, sendo 294 alunos de uma escola pública de Tangará da
Serra, Mato grosso, e 358 alunos de uma escola pública de São Caetano do Sul, São Paulo.
Todos os dados foram analisados estatisticamente. Os resultados evidenciam uma tendência
dos alunos de Tangará a aceitarem alguns tópicos da evolução biológica, como as evidências
trazidas pelos registros fósseis de animais que viveram no passado, a ancestralidade comum e
a seleção natural e uma tendência a rejeitarem outros tópicos como a origem da Terra e dos
seres vivos, notadamente a origem dos seres humanos. Os autores sustentam que há uma relação
significativa entre a rejeição dos tópicos descritos acima e a crença religiosa dos estudantes,
uma vez que os alunos que tenderam a rejeição mostraram ser mais próximos à religião. Isso
não aconteceu com os alunos de São Caetano, que se mostraram ser mais distantes da religião
e com uma maior tendência de aceitação nos tópicos relacionados à evolução biológica. Na
verdade, como esclarecem os autores, a maior parte dos alunos dos dois grupos se denominou

10

O projeto ROSE (Relevance of Science Education) compara dados de diferentes países relacionados à
importância da aprendizagem da ciência e tecnologia bem como os fatores que interferem na motivação dessa
aprendizagem em jovens a partir de 15 anos (ROSE, 2005, apud OLIVEIRA, BIZZO, 2011).
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religioso, entretanto, os alunos mato-grossenses demonstraram ter uma maior proximidade11
com a religião do que os paulistas. Relacionando esses resultados aos diferentes tipos de crenças
presentes nas duas amostras, os testes estatísticos revelaram haver uma relação significativa
entre os alunos de Tangará que se denominaram evangélicos e a tendência à rejeição da
evolução biológica. Esses resultados também foram encontrados em São Caetano.
A relação entre proximidade da ciência e aceitação/rejeição da evolução biológica
apresentou resultados discrepantes nas duas amostras. Assim, os alunos de Tangará
apresentaram uma maior proximidade à ciência que pôde ser relacionado, significativamente à
tendência à aceitação da evolução biológica. Em São Caetano os alunos demonstraram uma
menor proximidade à ciência, mas isso não se refletiu em uma tendência de rejeição da evolução
biológica, uma vez que os estudantes paulistas, de modo geral, apresentam uma tendência à
aceitação da evolução biológica. Visando minimizar a interferência das questões religiosas na
aceitação da evolução biológica os autores recomendam adoção de “um currículo que privilegie
esclarecimentos acerca da natureza da ciência para que os alunos compreendam as distinções
entre os conhecimentos científicos, religiosos, culturais e filosóficos, dentre outros modelos de
conhecimentos que buscam explicar o mundo” (OLIVEIRA, BIZZO, 2011, p. 77).
Almeida (2012) investigou as concepções de alunos do ensino médio sobre origem das
espécies, em uma escola pública da cidade de Macapá, no estado do Amapá. Questionários com
questões abertas e fechadas, que visavam identificar concepções sobre a origem da espécie
humana, dos demais animais e alguns conceitos básicos relacionados à evolução biológica
foram respondidos por 157 estudantes com idades entre 14 e 28 anos. Do total dos alunos
investigados 89% identificaram sua prática religiosa, sendo: 66% católicos, 23 % evangélicos,
10 % sem religião e 1% ateu. Ao serem questionados sobre como surgiu o homem, 62 % dos
estudantes evidenciaram adotar a explicação criacionista bíblica, 26,9 % a explicação
evolucionista e 11,1 indecisos. Os resultados diferem quando os alunos são perguntados sobre
a origem dos animais: 52,2 % dos estudantes evidenciaram adotar a explicação criacionista, 41
% a explicação evolucionista e 6, 8 % indecisos. Estes resultados corroboram Smith (2010b)
quando menciona que estudos evidenciam que a evolução biológica é mais aceita quando
associada aos animais.
A presença de erros conceituais sobre a evolução biológica surge em respostas de alunos
classificados tanto como criacionistas quanto evolucionistas. A análise dos dados apontou que

Segundo os autores: “partindo-se da frequência e da participação em eventos religiosos, os valores encontrados
revelaram que a amostra de Tangará da Serra – MT apresenta maior ligação com a religiosidade” (OLIVEIRA;
BIZZO, 2001, p. 65).
11
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os alunos: compreendem que a evolução defende ter o homem surgido do macaco; apresentam
dificuldade na compreensão da evolução como um processo lento e gradual; confundem origem
das espécies com origem do universo. Alguns alunos alegaram não acreditar, como defenderia
a evolução biológica, que o homem teria surgido de uma grande explosão, o Big Bang.
Afirmaram acreditar na criação divina, segundo o relato bíblico; não aceitam o acaso como
parte integrante do processo evolutivo, uma vez que entendem haver um propósito para a estada
do homem no mundo; relacionam evolução ao ateísmo. Portanto, para alguns alunos, acreditar
na evolução, implicaria, necessariamente, não acreditar em Deus e, por outro lado, acreditar em
Deus, implicaria, necessariamente na rejeição da evolução; entendem a bíblia literalmente, o
que contribui para a rejeição da evolução biológica que contradiz a “palavra de Deus”
(ALMEIDA, 2012).
As pesquisas que descrevemos, sejam as de aceitação pública ou as realizadas com
estudantes, apontam alguns fatores que poderiam estar interferindo no ensino e na
aprendizagem da evolução biológica, acarretando problemas tanto na sua compreensão como
na sua aceitação. Na próxima seção, analisamos em maior profundidade alguns dos fatores que
poderiam ser responsáveis por esses resultados.

1.3 FATORES QUE AFETAM A COMPREENSÃO E A ACEITAÇAO DA EVOLUÇÃO
BIOLÓGICA

De modo geral, os resultados das pesquisas de aceitação pública da evolução biológica
e das pesquisas empíricas realizadas com alunos, descritos na seção anterior, evidenciam que
muitos são os indivíduos que permanecem “insensíveis” ao ensino desse conteúdo científico.
Por sua vez, esses resultados têm estimulado a realização de estudos que visam identificar os
fatores que interfeririam no ensino e na aprendizagem da evolução biológica, contribuindo para
o desenvolvimento de estratégias didáticas mais apropriadas. Discutiremos, nessa seção, os
fatores que estão mais diretamente relacionados ao nosso objeto de estudo. Para isso,
descrevemos, discutimos e ampliamos alguns dos fatores mencionados por Smith (2010b) na
revisão que fez sobre o status das pesquisas da área do ensino da evolução biológica, são eles:
os fatores cognitivos, as crenças religiosas e os fatores pedagógicos.
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1.3.1 Fatores cognitivos

A existência de pensamentos que nos auxiliam no entendimento do mundo que nos
cerca, antes e durante o processo de escolarização, mas que estão em desacordo com o
conhecimento cientificamente aceito, é estudada há algum tempo12. Santos (1998), a partir do
estudo de traços convergentes de concepções alternativas relacionadas a diferentes conteúdos,
tendo como pressuposto teórico a nível psicológico Jean Piaget, e a nível epistemológico Gaston
Bachelard, denomina esses pensamentos de tendências do pensar, que para a autora seriam
“mais ou menos espontâneas, mais ou menos intuitivas, mais ou menos inconscientes”
(SANTOS, 1998, p. 103). Independentemente do tratamento que seja dado a tais pensamentos,
do ponto de vista do ensino13, as pesquisas na área de ensino de ciências evidenciam a sua
existência, ou seja, elas podem ser percebidas em manifestações tanto de alunos quanto de
professores e relacionadas às concepções alternativas. A partir de alguns autores, abordaremos
três dessas tendências do pensar que poderiam ter forte influência na aprendizagem da evolução
biológica, a saber: essencialismo, teleologia e intencionalidade

Essencialismo

Segundo Gelmam e Rodhes (2012), o termo essencialismo remonta à Grécia Antiga e
exibe várias definições dependendo do foco de análise considerado. Ele desperta o interesse
dos filósofos, por exemplo, quando o foco de análise está voltado para a “natureza da realidade”.
Dentre os psicólogos, tornou-se objeto de estudo devido ao grande número de evidências que
apontam para a existência de uma relação entre o essencialismo e pensamentos que visam
explicar sobre o mundo biológico. Segundo os autores, denomina-se essa versão de
essencialismo psicológico, que envolve notadamente dois tipos de entendimento:

12

Tais pensamentos subjazem algumas ideias manifestas por alunos e professores que receberam diversas
denominações na área de ensino de ciências ao longo do tempo, tais como: concepções errôneas, concepções
prévias, conceitos prévios, concepções alternativas, concepções espontâneas. Vimos adotando até aqui (sem a
pretensão de entrar nesse debate) a expressão “concepções alternativas”, que sinaliza mais claramente para as
diferenças entre elas e as ideias científicas.
13
Discutir os modelos de aprendizagem não é o foco deste estudo. Entendemos, por outro lado, que o nosso
referencial teórico dialoga mais fortemente com perspectivas sócio interacionistas, mas estabelecer essas relações
demandaria um estudo somente dedicado à temática. Nas considerações finais desse trabalho apontamos esse
entendimento como uma possibilidade futura de pesquisa que o nosso estudo suscita.
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que certas categorias são reais ao invés de construções humanas (isto é, essas
categorias são consideradas naturais, descobertas, ricas em informação, natureza
cortada em suas juntas) e essas categorias naturais possuem uma força causal
subjacente (a ‘essência’) que é responsável pelos membros da categoria serem como
são e compartilharem características (GELMAN; RODHES, 2012, p. 5).

Argumenta-se que o essencialismo apresentaria um valor adaptativo, uma vez que
permitiriam, ao homem, realizar inferências indutivas importantes para a sua sobrevivência.
Desta forma, em sua presença “as pessoas seriam capazes de prever o desenvolvimento
ontogenético dos organismos, por exemplo, as flores se transformam em frutas e os ovos em
aves - ambos, frutas e aves são bons para comer” (BLANCKE et al., 2012, p. 190). Evans
(2008), por sua vez, argumenta que o essencialismo parece ser útil, também, porque possibilita
a percepção de um mundo mais estável, oferecendo condições mais adequadas para o seu
desenvolvimento. Apesar de serem mais prevalentes em crianças, estudos indicam a sua
presença também em adultos, particularmente em situações nas quais eles se sentem
pressionados pelo tempo, pelos pensamentos ou por situações inéditas, não rotineiras. Nestas
situações o essencialismo tende a se manifestar (SINATRA et al., 2008). Mas como o
essencialismo poderia interferir na aprendizagem da evolução biológica?
Gelman e Rodhes (2012), por exemplo, são autores que realizam uma análise detalhada
sobre como o essencialismo poderia dificultar a compreensão e a aceitação da evolução
biológica. Os autores descrevem o que denominam ser 5 pressupostos essencialistas
independentes, mas que podem estar relacionados:
1. Pressuposto essencialista de estabilidade e imutabilidade – esse tipo de pressuposto
essencialista entende que as categorias ou tipos naturais são estáveis e imutáveis. Ainda que
algumas mudanças superficiais sejam aceitas, de modo geral, entende-se que estas mudanças
superficiais não implicariam em mudanças internas, na essência dos tipos naturais ou
categorias, que permaneceriam inalteradas. É um componente fortemente enraizado e presente
muito precocemente em crianças que se opõem, notadamente à “teoria de Darwin da evolução
em si” (MAYR, 2008, p.242), isto é, a ideia de que os seres vivos evoluem com o tempo. Esse
pressuposto contribui para a rejeição ou para a má compreensão da evolução biológica. Assim,
apesar de muitos adultos aceitarem o fato de as espécies evoluírem ao longo do tempo, essa
compreensão pode estar distorcida, refletindo a percepção de categorias/tipos naturais estáveis
e rígidos que, por sua vez, contribui para uma “visão da mudança evolutiva como limitada,
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teleológica, predeterminada, ou progredindo em direção a um ideal” (GELMAN; RODHES,
2012, p. 8).
2. Pressuposto essencialista de intensificação de fronteira – este tipo de pressuposto, de certa
forma, também relacionado à estabilidade de uma categoria, entende que as fronteiras, os
limites entre categorias ou tipos naturais são fixos, rígidos, o que mascara a questão de grau
envolvida. Estudos indicam haver diferenças na forma como crianças (ao redor de 5 anos)
percebem os componentes de categorias naturais, como a de animais, por exemplo, e a de
artefatos, objetos inanimados. A questão de grau normalmente é percebida em categorias de
artefatos, mas geralmente não em categoria de animais, que refletiriam uma estrutura objetiva
do mundo natural. Assim, porcos e vacas seriam classificados em diferentes categorias de
animais, enquanto que um martelo e uma chave de fenda seriam classificados em uma mesma
categoria de artefatos. O pressuposto essencialista do tipo intensificação de fronteiras pode
provocar a rejeição da evolução biológica, uma vez que dificulta ou impede o entendimento da
existência de categorias intermediárias, dificultando a compreensão de que uma espécie pode
se originar a partir de outra (GELMAN; RODHES, 2012)
3. Pressuposto essencialista de subestimação da variabilidade – Este tipo de pressuposto
essencialista tende a subestimar a variabilidade existente no interior das categorias e
superestimar a existência de variabilidade entre diferentes categorias. Estudos têm evidenciado
que esse tipo de pressuposto é mais comum em crianças do que em adultos. Subestimar a
existência da variabilidade internas a categorias naturais poderia afetar a compreensão da
evolução biológica de duas maneiras: interferindo na apreensão do mecanismo da seleção
natural, que atua sobre a variabilidade dos indivíduos. Neste sentido, esse pressuposto pode
causar a rejeição da evolução biológica ou, ainda, provocar a má compreensão da existência de
uma pseudo-variação, isto é, entender que a variabilidade dos indivíduos seria superficial, uma
vez que no seu interior a essência seria imutável (GELMAN; RODHES, 2012).
4. Pressuposto essencialista das causas inerentes aos indivíduos – Neste tipo de pressuposto
essencialista entende-se que existe uma causa interna presente nos membros de uma categoria
natural que seria responsável pelas suas características, como forma, funcionamento e
comportamento. Ele pode influenciar a compreensão da evolução biológica porque concentra o
nível de análise no indivíduo e não na população, nível de ocorrência da evolução. Entende-se,
desta forma, que o foco da evolução está no indivíduo, notadamente como resultado de um
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esforço ou necessidade intrínseca, ao invés de perceber a evolução como um processo de
mudança que ocorre em uma população como resultado de uma pressão seletiva do ambiente.
O papel do ambiente fica mascarado. Além disso, há uma má interpretação do tempo. Passa-se
a entender o tempo evolutivo como o tempo de vida do indivíduo e não o tempo de “muitas
gerações” o que pode contribuir não só para uma má compreensão da evolução biológica, mas,
sobretudo para a sua rejeição (GELMAN; RODHES, 2012).
5. Pressuposto da noção platônica da essência ideal – Outro pressuposto essencialista está
relacionado à ideia de que a essência dos tipos naturais representa um ideal a ser alcançado.
Esse pensamento poderia ser vinculado ao idealismo platônico que entende a existência de um
mundo ideal (o mundo das ideias), onde todas as coisas existentes no mundo real estariam
representadas em suas formas perfeitas. Esse tipo de pressuposto essencialista contribui para
que a evolução seja entendida como um mecanismo que leva ao progresso, que visa o
melhoramento, o aperfeiçoamento das espécies. O objetivo da evolução seria, desta forma, a
obtenção de espécies perfeitas, visando chegar próximo a um modelo ideal imaginário.
Representativamente, poderíamos dizer que a evolução, segundo esse tipo de pensamento, não
seria representada por uma árvore composta de tronco comum a partir do qual se ramificam as
diferentes espécies, mas sim por uma escada, em cujos degraus mais altos estariam aquelas
espécies consideradas mais perfeitas, estando o homem no topo (GELMAN; RODHES, 2012).
Sumarizando, podemos dizer que os pressupostos do pensamento essencialista podem
interferir tanto na compreensão da evolução biológica quanto na sua aceitação, ocasionando a
sua rejeição, uma vez que contribuem para que se entenda, erroneamente, que: (1) as espécies
são fixas e imutáveis, portanto não evoluem; (2) as diferentes espécies são separadas por
fronteiras nítidas, portanto não existiriam formas intermediárias; (3) os indivíduos pertencentes
a uma determinada espécie são homogêneos, portanto não há variabilidade na qual a seleção
natural possa atuar, ou ainda, que (3’) existem pseudo-variações superficiais entre indivíduos
de uma determinada espécie, mas a sua essência é imutável; (4) causas são inerentes aos
indivíduos, portanto a evolução se dá ao nível do indivíduo; (5) as espécies apresentam uma
forma ideal, perfeita, portanto, no processo evolucionário, as mudanças ocorrem em direção a
este objetivo final, progridem rumo à perfeição. Assim, como esclarecem Gelnan e Rodhes
(2012), (1) e (3) podem causar rejeição da evolução biológica, (2) pode causar má compreensão
e rejeição, e (3’), (4) e (5) podem causar a sua má compreensão.
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Teleologia

Teleologia é um termo que provém do grego (telas: fim, finalidade + logos: teoria,
ciência), podendo ser definido como a “concepção segundo a qual certos fenômenos ou certos
tipos de comportamentos não podem ser entendidos por apelo simplesmente a causas anteriores,
mas são determinados pelos fins ou propósitos a que se destinam” (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2001, p. 182). Atribui-se seu primeiro uso ao filósofo Christian Wolff, na obra
Philosopia rationalis sive logica, publicada em 1728. Historicamente, costuma ser associado a
Aristóteles, embora não seja ele o único pensador grego a fazer uso de explicações teleológicas
para os fenômenos. A teleologia também está presente, por exemplo, nos pensamentos de
Sócrates e Platão, sendo o último seu maior defensor (MARTINS, 2013).
Segundo Blancke et al. (2012, p. 1171), o pensamento teleológico é “uma estratégia
explicativa que nos convida a ver o propósito ou objetivo de uma determinada estrutura como
uma explicação necessária e suficiente para a sua existência”. É considerado o pensamento mais
frequente e mais forte dentre aqueles que compõem as tendências do pensar (SMITH, 2010b).
As explicações teleológicas são muito comuns em crianças que costumam pensar, por exemplo,
que os pássaros têm asas para voar ou que nós temos olhos para enxergar. Tais explicações
tendem a permanecer em adultos embora nesta fase da vida estejam mais associadas a existência
dos seres vivos e das coisas e artefatos complexos, como um computador, por exemplo
(SINATRA et al., 2008; BLANCKE et al., 2012). Assim como o essencialismo, a teleologia,
nos auxilia em nossas primeiras tentativas de entendimento do mundo natural, apresentando um
valor adaptativo. Argumenta-se, por exemplo, que a ela nos auxiliaria a diferenciar o vivo do
não-vivo o que, por sua vez, teria sido útil na identificação de fontes de alimento ou de perigo
durante nossa história evolutiva. No ensino da evolução biológica identificamos esse tipo de
pensamento, por exemplo, quando os alunos dizem que o pescoço da girafa é comprido para
que ela possa alcançar as folhas dos galhos mais altos.
Para Kelemen (2012) esse tipo de pensamento influencia negativamente,
particularmente, na compreensão do processo da seleção natural. Para ela, uma questão
envolvida neste pensamento é a ideia de que os organismos possuem as características que
possuem porque elas desempenharam uma função14 de sobrevivência, por isso foram
14

Há uma ampla discussão na Filosofia da Biologia sobre a presença dos enunciados teleológicos na biologia.
Alguns defendem que esses enunciados, muito comuns nas explicações da fisiologia e do comportamento animal,
não fazem sentido à luz da evolução biológica, além de contribuir para compreensões equivocadas dos seus
conceitos. Outros são, entretanto, os que argumentam em favor da manutenção dos enunciados teleológicos,
principalmente, em nome de sua função heurística (CHEDIAK, 2011).
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selecionadas. Na verdade, como salienta a autora, pensar que uma característica apresenta uma
função não é necessariamente um problema. O problema acontece quando se entende que a
função associada a uma determinada característica é explicação para a sua evolução. Segundo
a autora, denomina-se esse entendimento “adaptacionismo ingênuo”. Outro problema associado
a essa tendência do pensar acontece quando se entende a existência de pressupostos subjacentes
causais equivocados para a ocorrência do processo de seleção natural. Nestas visões, por
exemplo, os pressupostos subjacentes causais podem ser explícitos ou não, podem estar
associados à função desempenhada por uma determinada característica, à uma necessidade do
organismo, que por sua vez pode ser alcançada por meio de sua vontade própria, de um esforço
voluntário do organismo para se atingir uma determinada mudança ou, ainda, por meio da ação
intencional de uma natureza personificada, a “mãe natureza”. Por sua vez, essas
incompreensões provocadas pela existência de pressupostos subjacentes causais equivocados,
associados à necessidade dos indivíduos, comprometem a compreensão do conceito de
adaptação que passa a ter sua ocorrência centrada no indivíduo e não na população.
Compromete, também, o entendimento da importância da variabilidade para a ocorrência do
processo de seleção natural, uma vez que se entende, numa perspectiva lamarckista, que a
necessidade induz as mudanças que, então, são passadas aos descendentes por meio da
reprodução. Enfim, deixa se de perceber a seleção como um mecanismo que envolve:
variabilidade, sobrevivência diferenciada, reprodução e descendentes. (KELEMEN, 2012).
Azevedo (2007) investigando sobre como um grupo de professores de biologia utiliza
argumentos teleológicos no ensino da evolução biológica, esclarece que, num primeiro
momento, durante os procedimentos realizados na pesquisa que realizou, os professores
evidenciaram não reconhecer a teleologia em seus discursos, embora fizessem uso dela. Após
serem esclarecidos sobre o que seria teleologia, por meio de várias atividades, alguns puderam
identificar enunciados teleológicos em livros didáticos, mas não conseguiram reformular esses
mesmos enunciados de modo a extirpar a teleologia e, de diferentes formas, continuavam
fazendo uso de enunciados teleológicos em suas reformulações. Apesar de o autor reconhecer
o potencial explicativo que a teleologia oferece ao ensino de biologia, é enfático ao afirmar que
o “pensamento teleológico está tão entranhado na forma de pensar o conhecimento biológico
escolar, que nem mesmo o percebemos como um elemento que precisa ser problematizado”
(AZEVEDO, 2007, p. 75). Os resultados do autor apontam ainda que o pensamento teleológico
está intimamente relacionado à ideia da evolução como progresso, isto é, a evolução seria um
processo que ocorreria para que as espécies se aperfeiçoassem, progredissem. A associação da
evolução ao progresso é um equívoco muito comum entre alunos e professores, mas
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entendemos que, além de estar vinculado à teleologia, está associado, também, aos diferentes
significados que o termo evolução apresenta no contexto científico e no cotidiano.
O uso de explicações teleológicas no ensino de evolução, a partir do seu potencial
heurístico e pedagógico, é defendido por Sepúlveda e El-Hani (2011). Para eles,

o valor heurístico reside no fato de a linguagem teleológica permitir que os estudantes
se aproximem dos fenômenos biológicos, mais especificamente, do fenômeno da
adaptação tal como entendido no pensamento darwinista, e em possibilitar que
professores e estudantes se comuniquem a respeito deste fenômeno em sala de aula.
O valor pedagógico, por sua vez, diz respeito ao fato de que, ao se permitir que estas
formulações surjam, criam-se oportunidades para discutir seu significado e, deste
modo, alcançar uma melhor compreensão do pensamento darwinista, inclusive no que
diz respeito à distinção entre formulações teleológicas válidas e inválidas em seu
contexto (SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2011, p. 11).

A teleologia surge, também, em explicações de outras áreas do conhecimento que não a
biologia. Santos (1998) relata várias situações nas quais esse pensamento estaria associado a
concepções alternativas presentes em alunos ao explicarem fenômenos químicos e físicos.
Entende-se, por exemplo, que o ar existe (e tem vida própria) para nos manter vivos. Se
distingue o oxigênio da molécula do gás carbônico baseados na utilidade que o primeiro
apresenta para os seres vivos. Assim, o oxigênio é bom e o gás carbônico é ruim. Também se
compreendem mudanças no estado da água em função da sua utilidade ao homem. Distinguese o gelo (estado sólido) da água (estado líquido), justificando-se que o primeiro não serve para
beber. Costuma-se entender, também, que a eletricidade existe em função de sua utilidade,
fornecer luz.

Intencionalidade
De acordo com Sinatra et al. (2008, p. 191), intencionalidade é “a tendência para assumir
que os eventos não são apenas propositais, mas que podem ser causados por um agente
intencional, um agente com uma ‘mente própria’”. Assim, como o essencialismo e a teleologia,
argumenta-se que a intencionalidade teve uma função evolutiva no estabelecimento de nossas
relações com o mundo, sendo importante, particularmente, para a nossa sobrevivência e
sociabilidade. Sobrevivência porque “em ambientes ancestrais, nos quais predadores e outros
humanos formavam uma ameaça constante, a detecção de agentes era frequentemente uma
questão de vida ou morte. Em tal situação, valia mais prevenir do que remediar” (BLANCKE
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et al., 2012, p. 1172), desta forma, era mais vantajoso associar erroneamente o som do vento
batendo nas folhas à presença de um agente causador, como um predador, por exemplo, do que
cometer o erro oposto. Sociabilidade porque pensar que somos “vigiados”, por um agente, pode
inibir comportamentos socialmente indesejáveis e estimular comportamentos desejados, como
o altruísmo, por exemplo (BLANCKE et al., 2012).
Da mesma forma que o essencialismo e a teleologia, a intencionalidade dificulta a
compreensão e a aceitação da evolução biológica, uma vez que o pensamento evolutivo entende
a evolução das espécies como resultado de um processo não intencional, no qual o acaso se faz
presente, não havendo espaço para um agente causador intencional.

Entendemos que a

teleologia e a intencionalidade estejam relacionadas. Assim, a primeira entende haver uma
finalidade, um propósito para os fenômenos e as coisas. A segunda, associa esse propósito, essa
finalidade à intencionalidade de um agente causal, com uma mente própria. Em outras palavras,
poderíamos dizer que essas duas formas de pensar tendem a perceber a existência de um projeto
e de um projetista envolvidos nos fenômenos e coisas que existem ao nosso redor.
Apesar de nossa exposição ter evidenciado, notadamente, um papel mais “negativo” que
as tendências do pensar poderiam acarretar na aprendizagem da evolução biológica, alguns
autores defendem que elas poderiam, também, apresentar um papel positivo. Sepúlveda e ElHani (2014), a partir de uma perspectiva sociocultural da aprendizagem, entendem que os
pensamentos teleológico e essencialista atuariam como obstáculos epistemológicos, mas,
também, como “sementes conceituais” para a aprendizagem sobre o conceito de adaptação.
Esses autores, a partir da construção de um modelo do perfil conceitual sobre adaptação –
composto de 4 zonas: funcionalismo intraorgânico, ajuste providencial, perspectiva
transformacional e perspectiva variacional – e de interações discursivas em sala de aula,
evidenciam como compromissos epistemológicos e ontológicos vinculados às zonas do perfil
conceitual podem tornar-se sementes conceituais, oportunizando a aprendizagem da evolução
biológica.

1.3.2 Crenças religiosas

Vários trabalhos apontam a possível influência das crenças religiosas na compreensão e
na aceitação da evolução biológica. Segundo Smith (2010b, p. 549) “as crenças, especialmente
as crenças religiosas fundamentalistas, têm sido reconhecidas como importantes influências
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negativas na aceitação e na compreensão da evolução”. A correlação entre as crenças religiosas
fundamentalistas e a não aceitação da evolução foi evidenciada em estudo realizado por Mazzur
(2005). Neste estudo, o autor defende que a religiosidade cristã, particularmente em suas
versões mais fundamentalistas, é o principal fator de descrença na evolução biológica,
superando o nível educacional e orientação política dos indivíduos. Miller, Scott e Okamoto
(2006), que analisam diversas pesquisas de opinião pública sobre a aceitação da evolução
biológica (já discutido anteriormente) também encontraram uma forte correlação entre crenças
consideradas fundamentalistas e a alta rejeição à evolução biológica nos Estados Unidos.
Como esclarece Smith (2010b), as crenças fundamentalistas, geralmente, são literalistas
bíblicas e defendem o criacionismo da Terra Jovem. Ideias que se contrapõem, por exemplo,
aos métodos de datação radiométricos utilizados nos estudos dos fósseis, evidências da
evolução biológica. As pesquisas empíricas que descrevemos na seção anterior também
corroboram esse entendimento. De modo geral, isso pode ser evidenciado de forma mais direta
quando uma relação pode ser estabelecida entre a existência da prática religiosa e a rejeição da
evolução biológica e, de forma indireta, quando os alunos, por exemplo, tendem a aceitar a
evolução em animais e não em humanos ou tendem a rejeitar a evolução quando erroneamente
entendem que ela (a evolução) afirma que o “homem veio do macaco” ou mesmo quando não
aceitam o acaso. Todos esses exemplos conflitam com ensinamentos religiosos. Assim, o
homem foi criado a imagem e semelhança de Deus e, portanto, não pode ter vindo do macaco,
nem ter se transformado ao longo do tempo como os outros animais poderiam, por exemplo.
Ou ainda, quando o acaso não parece fazer sentido, uma vez que o mundo e a existência humana
apresentam um propósito maior, definido pelo Criador. Desta forma, compreender e/ou aceitar
a evolução biológica parece ser mais difícil para adeptos de religiões literalistas. O mesmo não
parece ocorrer, por exemplo, com aquelas religiões que apresentam um entendimento mais
metafórico das Escrituras Sagradas ou mesmo com aquelas que não creem na existência de um
Deus personificado, isto é, apresentam um conceito de Deus mais abstrato (Blancke et al. 2012),
como é o caso, por exemplo, da religião budista. Também é interessante perceber que existe
certa sobreposição entre o pensamento religioso, notadamente o literalista bíblico, e as
tendências do pensar teleológica e de intencionalidade, já abordadas. Mas como essas
tendências do pensar e o pensamento religioso poderiam estar relacionados?
Blancke et al. (2012) buscam dar uma resposta a esta questão. Os autores, à luz das
ciências cognitivas, esclarecem sobre a existência de crenças reflexivas e intuitivas. As
primeiras, seriam aquelas a que estamos familiarizados em um nível consciente, que utilizamos
em nosso raciocínio explícito. As segundas, seriam geradas de forma automática pelo nosso
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cérebro, como resposta a estímulos específicos, atuariam, então, em um nível inconsciente.
Crenças religiosas seriam do tipo reflexivas, e aquelas associadas às tendências do pensamento,
do tipo intuitivas. Crenças intuitivas, por sua vez, poderiam atuar sobre as reflexivas,
restringindo-as ou reforçando-as, dependendo do grau de compatibilidade que estabelecem.
Quando ambas estiverem em sintonia “[...] mais sentido fazem, ou, em outras palavras, mais
naturais se sentem. Como resultado, essas crenças são facilmente representadas, lembradas e
transmitidas e se tornam mais amplamente dispersadas [...]” (BLANCKE et al., 2012, p. 1170).
Assim, estudiosos da área das ciências cognitivas e da antropologia, que pesquisam sobre o
pensamento religioso, argumentam que ele seria, de certa forma, “natural” aos seres humanos,
uma vez que coincidiriam com algumas crenças ditas intuitivas (BLANCKE et al., 2012). O
pensamento religioso, portanto, em sintonia àquelas estruturas de pensamento poderiam exercer
uma influência negativa no desenvolvimento do pensamento evolutivo, considerado mais
contra intuitivo ao homem – como em geral também é grande parte do conhecimento científico
–, dificultando a compreensão e a aceitação da evolução biológica. Mas o que se pode fazer
para tornar o conhecimento científico evolutivo mais compreensível aos estudantes que
possuem crenças religiosas?
Blancke et al. (2012) trazem algumas sugestões para essa questão. Segundo eles, é
preciso não confrontar. Quando a sintonia entre as crenças (reflexivas e intuitivas) é forte os
alunos tenderão a rejeitar o pensamento evolutivo. Os autores sugerem, então, que a introdução
ao pensamento evolutivo deve acontecer cedo. Segundo eles, pesquisas15 têm indicado que
alguns conceitos centrais da evolução biológica, como a seleção natural, por exemplo, já
poderiam ser ensinados ao redor dos 5 anos de idade. Outra sugestão dos autores é que o
professor de ciências e o de ensino religioso precisam estimular a reflexão sobre a existência
de um Deus antropomorfizado. Isso poderia ser feito, no ensino religioso, por meio da
abordagem acerca do conceito de Deus em diferentes entendimentos religiosos. Entendemos
serem pertinentes as sugestões de Blancke et al. (2012), entretanto, julgamos que o espaço
adequado para análises do conceito de Deus seriam as aulas de ensino religioso ou de filosofia
e não as de ciências.
Salientamos, ainda, que é preciso ter cautela quando concebemos a religião como algo
“natural” ao homem, assim como é preciso ter cautela quando dizemos que os pensamentos
religioso e científico, de modo geral, e o evolutivo, em particular, são inerentemente
conflitantes. Historicamente essa segunda afirmação não se sustenta (BROOKE, 2003). Na

15

Várias dessas pesquisas são citadas em Kelemen (2012, p. 20).
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sociedade contemporânea podemos dizer, entretanto, que em determinados contextos eles
podem conflitar e em outros não. Conflitariam, por exemplo, quando consideramos vertentes
religiosas mais fundamentalistas – ou ainda, quando se tem uma visão da evolução que,
necessariamente, a vincula ao ateísmo. Uma evidência de um não conflito obrigatório é a
existência de evolucionistas conceituados que compartilham do pensamento religioso. Assim

pessoas religiosas têm tentado de várias formas conciliar sua fé com uma
compreensão adequada da teoria da evolução. A fé religiosa de alguns dos fundadores
da síntese evolutiva moderna, como Theodosius Dobzhansky e Ronald Fisher, e de
outros biólogos evolutivos, como Kenneth Miller e Francisco Ayala, ilustra que tal
conciliação é, pelo menos, psicologicamente viável (BLANCKE et al., 2012, p. 1177).

Isso não significa dizer, entretanto, que não ocorram “desvios de significado”, durante
o “tráfego de ideias” entre os pensamentos religioso e científico, naquelas pessoas que
compartilham desses diferentes tipos de pensamento. A epistemologia de Ludwik Fleck é
particularmente interessante para lançar luz sobre essas questões, que serão abordadas nos
capítulos 3 e 4.

1.3.3 Fatores pedagógicos

Vários são os fatores pedagógicos que poderiam tornar a evolução biológica um
conteúdo difícil de ensinar e de aprender, segundo Smith (2010b). O autor argumenta que
compreensões e preocupações próprias dos professores estariam envolvidas. Ele cita, por
exemplo, a má compreensão da temática, o conflito com crenças religiosas, a não aceitação da
evolução, a diminuição ou omissão deliberada do conteúdo e a introdução do ensino do
criacionismo como uma alternativa científica à evolução. Entendemos que todos esses fatores
mencionados podem, algumas vezes, estar relacionados. O autor esclarece ainda que, no
contexto estadunidense, estima-se que cerca de ¼ dos professores, do nível equivalente ao
ensino médio no Brasil, ensinam o criacionismo em aulas de ciências. A omissão do ensino da
evolução biológica é particularmente preocupante tendo em vista, por exemplo, a importância
desse conteúdo para a biologia enquanto área de conhecimento e para o seu ensino, como
discutido anteriormente neste capítulo.
No Brasil, não temos dados específicos acerca da introdução do ensino do criacionismo
em aulas de ciências em escolas públicas. Porém, é conhecido o fato de algumas escolas
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confessionais, na educação básica16 e no ensino superior17 (em aulas de biologia, por exemplo),
realizarem essa prática. Por outro lado, Silva et al. (2011) argumentam que dentre as
dificuldades enfrentadas pelo ensino de evolução está o fato de muitos professores planejarem
o ensino desse conteúdo para o final do terceiro ano do ensino médio, “quando sobra tempo”.
Nossa experiência em sala de aula indica que, muitas vezes, esse “não sobrar tempo” está
relacionado, também, à insegurança de alguns professores ao abordarem conteúdos que
conflitam com as crenças religiosas de alguns alunos e/ou dos próprios professores.
Ainda no Brasil, Carvalho (2010) aponta deficiências na formação inicial de professores
acarretadas, sobretudo, pela existência do que ele denomina ser um “obstáculo mítico-religioso”
que provocaria incompreensões do conceito de laicidade no ensino público e de questões sobre
a natureza do conhecimento científico. Neste sentido, o autor defende a relevância de uma maior
presença de disciplinas relacionadas à história e filosofia da ciência nos cursos de graduação
em Ciências Biológicas.
Sobre possíveis causas associadas à recusa do ensino ou à diminuição no tempo de
abordagem da evolução biológica em sala de aula, Smith (2010b) destaca: questões ligadas ao
desconhecimento de conteúdos e de recursos pedagógicos para abordá-los; o conflito com
interesses de alunos, pais ou público em geral; a falta de apoio dos administradores e conselhos
escolares; o entendimento de que ensinar apenas a visão de mundo científica conflitaria com os
objetivos de uma sociedade democrática; a percepção de que a evolução traria consequências
negativas para a nossa vida cotidiana; o stress ocasionado pela combinação de todos os fatores
anteriores e, especificamente nos Estados Unidos, a não exigência de alguns conteúdos
evolutivos nos testes de admissão para a entrada no nível superior.
Outros aspectos pedagógicos destacados por Smith (2010b) estariam mais relacionados
aos objetivos e à postura do professor em relação ao conteúdo ensinado e à linguagem que ele
utiliza em sala de aula na abordagem do conhecimento científico evolutivo. Assim, aquele
professor que adota uma postura mais cientificista e/ou define crença como objetivo

16

Em 13 de dezembro de 2008, o Jornal Folha de São Paulo (TAKAHASHI, BEDINELLI, 2008) trouxe uma
reportagem sobre a temática. A reportagem cita escolas, confessionais ou não que incluem o ensino do
criacionismo nas aulas de ciências. No Colégio Presbiteriano Mackenzie, segundo a reportagem, o criacionismo é
ensinado desde a sua fundação em 1870. Inicialmente o conteúdo era abordado apenas no sexto ano do ensino
fundamental juntamente com a evolução biológica. Entretanto, no ano em questão (2008), o Mackenzie passou a
abordar o criacionismo nos três primeiros anos do ensino fundamental, sem abordar, concomitantemente, a
evolução biológica, alegando que os alunos desta faixa etária (ao redor dos 8 anos) não estariam preparados
cognitivamente para a aprendizagem da evolução biológica. Nas escolas da rede Pueri Domus (algumas laicas e
outras confessionais com orientação católica ou protestante), objetivando promover o debate sobre a temática, o
criacionismo também é apresentado aos alunos nas aulas de ciências juntamente com a evolução biológica no
oitavo ano do ensino fundamental.
17
Mais à frente mencionaremos o caso específico do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP).
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educacional, por exemplo, poderia enfrentar uma maior resistência de alguns alunos, sobretudo
os mais religiosos que, adotando uma postura defensiva, tenderiam a não compreender ou a
rejeitar o conteúdo ensinado.
Particularmente importantes para nós são as incompreensões causadas pelo uso de uma
linguagem inadequada em sala de aula. Smith (2010b) menciona dois tipos de incompreensões,
aquela que pode ser causada pelo uso da linguagem metafórica teleológica e antropomórfica e
aquela causada por termos que apresentam diferentes significados nos contextos científico e
cotidiano. Os termos ‘evolução’ e ‘adaptação’ são citados pelo autor. No cotidiano eles podem
ser associados à progresso, esforço, propósito, por exemplo. O termo ‘teoria’, também com
diferentes significados nos contextos científico e cotidiano, é fonte de incompreensões. No
cotidiano, uma teoria normalmente é compreendida como sinônimo de opinião, de uma
explicação especulativa. Já no contexto científico, simplificadamente, teoria é um corpo
organizado de conhecimentos articulados, em princípio com consistência interna, que traz
explicações robustas e bem fundamentadas em evidências acerca de um conjunto de fenômenos
naturais. É o uso do significado do termo ‘teoria’ no contexto cotidiano que resulta, muitas
vezes, no entendimento de que a “evolução é apenas uma teoria”.
Procuramos, nesse capítulo, discorrer sobre alguns dos problemas e desafios enfrentados
pelo ensino da evolução biológica, particularmente aqueles mais voltados ao nosso objeto de
estudo. Os próximos capítulos (2 e 3) serão dedicados às considerações acerca dos pensamentos
evolutivos e do design inteligente e à epistemologia de Ludwik Fleck, respectivamente.
Retornaremos às questões sobre o ensino, abordadas neste capítulo, durante a nossa análise, no
capítulo 4.
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CAPÍTULO 2

DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA E DO DESIGN INTELIGENTE
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Neste capítulo, discutimos alguns aspectos ligados ao desenvolvimento dos
pensamentos vinculados à evolução biológica e ao design inteligente. Discorrer sobre esses
pensamentos e, também, sobre as relações que eles estabeleceram ao longo do tempo requer
discutir o movimento antievolucionista como um todo. Optamos por iniciar nossa escrita pela
publicação da obra que, de certa forma, marca o início da disseminação do pensamento
evolutivo: A origem das espécies de Charles Darwin. Nossa escolha se deve ao entendimento
de que, assim como a publicação da obra marca a disseminação científica sobre a temática,
marca, também, o início dos movimentos organizados que a ela se contrapõem. Esclarecemos,
todavia, que, da mesma forma que “as ideias evolutivas” não se iniciam com Darwin, a ideia
de que a vida que conhecemos, de modo geral, seria resultante de uma criação especial,
concebida por uma entidade sobrenatural ou, de modo mais particular, resultante da ação de um
designer inteligente apresenta raízes profundas na história da humanidade. Essas ideias,
surgidas em épocas anteriores ao período abordado neste capítulo não serão discutidas por nós
neste momento, mas recorreremos a elas no próximo capítulo, se necessário, objetivando o
desenvolvimento da nossa argumentação. Deixamos claro, ainda, não ser o nosso trabalho um
estudo com características historiográficas. Trata-se de um “recorte” deliberado de períodos e
de obras que, por suas características e importância, contribuem ao entendimento de nosso
particular objeto de estudo. Os aspectos que abordamos aqui apresentam uma função
instrumental, uma vez que nos trarão subsídios para nossa investigação acerca dos estilos e
coletivos de pensamento envolvidos no debate evolução versus design inteligente no ensino da
evolução biológica.
Dividimos este capítulo em 5 seções. Na primeira, intitulada A ORIGEM DAS
ESPÉCIES: PUBLICAÇÃO E RECEPÇÃO, abordamos a publicação e a recepção da obra até
o final do século XIX, principalmente entre grupos religiosos. Na segunda, O DARWINISMO
EM DESENVOLVIMENTO, discorremos sobre a aceitação e o desenvolvimento das principais
ideias contidas na obra da Darwin ao longo do tempo, no meio científico. Na terceira,
abordamos O MOVIMENTO CRIACIONISTA, necessário à abordagem do MOVIMENTO DO
DESIGN INTELIGENTE na quarta seção. Na quinta e última seção, trazemos algumas
informações sobre O MOVIMENTO CRIACIONISTA E DO DESIGN INTELIGENTE NO
BRASIL.
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2.1 A ORIGEM DAS ESPÉCIES: PUBLICAÇÃO E RECEPÇÃO

A obra A origem das espécies foi publicada em 24 de novembro de 1859, em Londres.
Foi a nona obra publicada por Darwin, de um total de 17. “Era um volume com aparência muito
comum, encadernado num tecido vermelho robusto, tinha 502 páginas e o preço – um tanto
caro – de 14 xelins” (BROWNE, 2008, p. 119). Os 1250 exemplares da tiragem inicial se
esgotaram no dia do lançamento. No mesmo dia, já ciente do sucesso das vendas e da urgente
necessidade de uma segunda edição, Darwin escreve uma carta ao amigo Thomas Huxley, que
ficaria conhecido como bulldog de Darwin, evidenciando sua preocupação com o pouco tempo
para a realização das correções à segunda edição. Ele escreve: “fui hoje informado por Murray
de que ele vendeu a Edição inteira de meu livro no primeiro dia, e ele quer outra imediatamente,
o que me deixa atrapalhado, pois mal posso fazer alguma correção” (DARWIN, 24 de
novembro de 1859, apud BURKHARDT, 2009, p.276). Cerca de 48 dias após esta data, a
segunda edição já estava disponível ao público. No total foram 6 as edições publicadas com
Darwin ainda vivo, sendo a última publicada em 1972. Alterações foram realizadas em todas
as edições, mas na 5ª e, particularmente, na 6ª foram mais significativas (MAYR, 1998;
BROWNE, 2008).
Logo após a publicação, a obra não circulou apenas no meio científico da época. Isso
pode ser evidenciado em um ensaio sobre a obra, escrito por Huxley, em 1860, apenas um ano
após a publicação original de A origem das espécies, no qual ele diz: “transbordando os limites
estreitos dos círculos puramente científicos, a ‘questão das espécies’ divide com a Itália e com
os Voluntários a atenção da sociedade em geral. Todos leram o livro do sr. Darwin ou, pelo
menos, deram sua opinião a respeito de seus méritos ou deméritos” (HUXLEY, 2006, p. 21).
A boa receptividade da obra também aconteceu porque o acesso a ela foi facilitado por Darwin,
que cuidou pessoalmente para que algumas pessoas a recebessem. Assim, além dos 12
exemplares gratuitos que recebeu como autor, ele encomendou cerca de 80 livros à editora,
solicitando o envio para pessoas específicas. Duas semanas foram necessárias para que Darwin
redigisse pessoalmente “muitas cartas, cada uma ajustada com delicadeza ao destinatário e
objetivando desarmar de antemão o pior das críticas previstas” (BROWNE, 2008, p. 122).
Darwin enviou livros para importantes e influentes estudiosos ao redor do mundo,
conhecidos dele ou não, e para as grandes instituições de história natural da Europa, da América
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do Norte e de todo o império Britânico18. Na verdade, ele enviara um exemplar de seu livro
para todas as pessoas que considerava importantes (BROWNE, 2008). Ele compreendia que a
recepção da obra envolveria

um processo social, dependendo, no início, da força de seus argumentos e depois,
progressivamente, entrelaçando as redes de avaliação e aprovação que permeavam a
Londres literária e sua própria influência sobre elas. O que ele não sabia então era o
modo como o livro se espalharia do público de elite ao qual ele pretendia
principalmente se dirigir, na Grã-Bretanha e no exterior, para partes cada vez mais
diversas do público leitor. Suas palavras se disseminaram por meio de periódicos,
jornais, palestras públicas, tratados controversos e revistas de livre pensamento ao
mesmo tempo em que grandes mudanças culturais se tornavam manifestas –
mudanças no status da ciência, na crença religiosa, no impacto da publicação, na
educação e na mobilidade social (BROWNE, 2008, p. 120).

Essa rápida disseminação acarretou, também, transformações na vida de Darwin. Como
argumenta Browne (2008, p. 120), “é claro que ele esperava controvérsia, embora, mesmo em
seus momentos mais sombrios, não tivesse nem começado a imaginar as convulsões de opinião
pública, elogio e detração que se seguiram”. A controvérsia que viria, de certa forma, ficou
evidente na primeira resenha, que saiu antes da publicação do livro. Argumentava-se sobre as
implicações da ideia de Darwin, concluindo-se que o livro era considerado perigoso de se ler,
devendo permanecer em mãos seguras, as dos teólogos (BROWNE, 2008). Huxley, ainda em
seu ensaio de 1860, nós dá uma ideia de como a obra foi recebida por diferentes grupos, à época:

os religiosos, leigos ou eclesiásticos condenam-no com uma zombaria moderada que
parece até caridosa; os fanáticos condenam-no com invectiva ignorante;
conservadores o consideram um livro decididamente perigoso, e até pessoas cultas
citam autores antiquados para mostrar que seu autor não é melhor do que um homem
macaco; enquanto os pensadores filosóficos o saúdam como um verdadeiro canhão
Whitworth no arsenal do liberalismo; e todos os competentes naturalistas e
fisiologistas, independentemente das opiniões quanto ao derradeiro destino das
doutrinas apresentadas, reconhecem que a obra é uma sólida contribuição ao
conhecimento e inaugura uma nova época da História Natural (HUXLEY, 2006, p.
21).

18

Um exemplar de A origem das espécies chegou ao Brasil poucos anos após ser lançado. O naturalista e botânico
alemão Fritz Müller recebeu, em Blumenau, Santa Catarina, um exemplar da edição alemã enviado por Max
Schultze, professor de zoologia na Alemanha. Müller, provavelmente recebeu a obra não muito tempo depois da
publicação da primeira edição na Inglaterra, visto que, em outubro de 1961 já menciona acerca de suas impressões
sobre a leitura em carta enviada a seus pais. Apenas 3 anos depois, em 1964, Müller publicava, na Alemanha, um
livro intitulado Für Darwin (Pró-Darwin), objetivando auxiliar na divulgação das ideias darwinistas. Darwin teve
acesso ao livro de Müller e providenciou uma tradução da obra para a língua inglesa publicada sob o título Facts
and arguments for Darwin. Presume-se que logo após Darwin ter acesso a obra de Müller os dois passaram a se
corresponder por um período que durou cerca de 20 anos, entre 1865 e 1882. A correspondência entre os dois
findou pouco tempo antes da morte de Darwin, em 1882, na Inglaterra (TOMIO, 2012).
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Alguns historiadores da ciência descrevem as reações religiosas à publicação de A
origem das espécies. Brooke (2003) relata ser difícil traçar uma ordem para essas reações
devido à diversidade de respostas que variaram até mesmo no interior de um mesmo grupo
religioso. Como exemplo, ele cita o famoso e anedótico episódio ocorrido em uma reunião da
British Association for the Advancement of Science, em 1860, em Oxford. Na reunião, se
mostrando fortemente contrário à evolução darwinista, o Bispo de Oxford, o anglicano Samuel
Wilbeforce, perguntou a Thomas Huxley se a sua ascendência simiesca provinha por parte de
seu avô ou de sua da avó. No mesmo dia, o anglicano Frederick Temple, que se tornaria o futuro
Arcebispo de Canterbury, e também presenciara a discussão na British Association, se
pronunciaria favoravelmente à evolução em um sermão realizado na mesma Oxford.
Roberts (2014) também relata diferentes reações entre os religiosos. Alguns 19 se
mostraram favoráveis, buscando acomodar suas crenças às ideias darwinistas. Dentre eles o
autor destaca o católico britânico John Henry Newman (1819-1875), o clérigo anglicano
Charles Kingsley (1819-1875) e o protestante reformado Asa Gray (1810-1888), este último
considerado o grande disseminador do pensamento darwinista nos Estados Unidos, à época.
Outros religiosos, num primeiro momento, se mostraram contrários afirmando que as ideias de
Darwin desafiavam o entendimento da história natural como resultado de um propósito divino.
Entretanto, pouco tempo depois, devido à grande aceitação do pensamento darwinista entre os
historiadores naturais, muitos mudaram de ideia. Segundo Brooke (2003), cerca de 50 anos
após a publicação de A origem das espécies, entre 25% e 50 % dos clérigos haviam absorvido
grande parte das ideias darwinistas.
Dentre os religiosos que se mantiveram fortemente contrários a Darwin, estavam
aqueles que alegavam que suas ideias eram um ataque à teologia natural e às sagradas escrituras.
Predominavam neste grupo os apologistas cristãos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, que
entendiam ser a disseminação das ideias darwinistas parte de um plano que objetivava eliminar
Deus das explicações sobre o mundo natural em favor de explicações materialistas, no intuito
de conferir somente a este tipo de explicação o status de conhecimento científico. Os católicos
atacavam, principalmente, as credenciais científicas darwinistas. Seus argumentos se baseavam
em críticas utilizadas pelos historiadores naturais quando grande parte deles ainda rejeitava as
ideias de Darwin. Os protestantes, por sua vez, faziam uso de qualquer tipo de argumento, que
19

Datam da mesma época da publicação de A origem das espécies, os chamados estudos bíblicos, iniciados na
Alemanha e disseminados para o restante da Europa, que visavam analisar o Antigo e Novo Testamento como
documentos históricos. Seus resultados evidenciaram as incongruências das Sagradas Escrituras. Também por isso,
as ideias de Darwin encontram eco em alguns setores eclesiásticos. O sacerdote anglicano Frederick Temple, que
se envolveu no episódio Wilbeforce/Huxley fazia parte desse movimento (AVELAR, 2007).
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evidenciasse o caráter falacioso do pensamento da Darwin (ROBERTS, 2014). Numbers (2006)
relata a ocorrência de uma mudança de argumentação entre os ministros protestantes após a
adesão dos historiadores naturais a Darwin. Segundo ele, muitos que alegavam a inconsistência
científica da hipótese darwinista, passaram a defender a sua incompatibilidade com os dogmas
cristãos.
A reação dos religiosos que se opuseram às ideias darwinistas, nos Estados Unidos, no
período que vai da publicação de A origem das espécies até o final do século XIX, é relatada
por Numbers (2006), que faz uso do termo criacionista20 para denominar esses indivíduos.
Dentre os cientistas ditos criacionistas, o autor destaca Louis Agassiz (1807-1873), considerado
o mais ferrenho opositor a Darwin nos Estados Unidos no período. Agassiz era um geólogo,
zoólogo e professor de Harvard que se dedicou ao estudo dos peixes fósseis. Não era um
religioso praticante, apesar de pertencer a uma longa família de ministros protestantes. Defendia
a criação especial, mas procurava manter suas crenças religiosas afastadas da sua prática
científica – quando se tornou professor em Harvard, entretanto, passou a ser mais tolerante com
a interação ciência e religião. Não era literalista e propôs uma alternativa à narrativa bíblica,
visando acomodar o relato aos conhecimentos geológicos. Suas críticas se relacionavam à
cientificidade da hipótese darwinista que, para ele, era “um erro científico, não verdadeira em
seus fatos, não científica em seus métodos e perniciosa em suas tendências” (AGASSIZ, 1860,
p. 154 apud ROBERTS, 2014, p.114). Para ele, a hipótese não se enquadrava nos critérios de
cientificidade da época, principalmente, quanto a sua verificabilidade e ao uso do método
indutivo. Nessa época, predominava uma visão de uma ciência centrada no método indutivo,
ainda não se compreendia outras formas de ciência, as ciências históricas, por exemplo, como
é o caso da ciência evolutiva que não poderia ser “verificada” empiricamente devido à escala
temporal envolvida na especiação. Também não se aceitava a estrutura metodológica
hipotético-dedutiva21 utilizada por Darwin, considerada de natureza especulativa. É somente
em meados do século XIX que o método hipotético-dedutivo passa a ter uma maior aceitação
entre os cientistas, graças, também, ao próprio Darwin (BROOKE, 2003). Agassiz estava entre
os poucos cientistas da época que não mudaram seu julgamento em relação às ideias de Darwin,
Ainda neste capítulo evidenciamos nosso entendimento do termo ‘criacionismo’, descrevendo os seus diferentes
tipos.
21
Segundo Brooke (2003, p. 278, apud DARWIN, 1887, p. 78-79). Em correspondência a Asa Gray, datada de 20
de julho de 1856, Darwin descreve o método por ele utilizado. Ele diz: “assumo que as espécies surgem, como as
nossas variedades domésticas, com muita extinção; e depois testo esta hipótese, comparando-a com todas as
propostas gerais e bem estabelecidas que consigo descobrir – na distribuição geográfica, na história geológica, nas
afinidades, etc. E parece-me que supondo que essa hipótese pudesse explicar essas propostas gerais, deveríamos
de acordo com a maneira habitual de proceder em todas as ciências, admiti-la até que uma hipótese melhor seja
descoberta”.
20
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mantendo-se como um opositor convicto e ferrenho até a sua morte, em 1876, e influenciando
outros opositores, cientistas ou não22. Numbers (2006) relata, ainda, a existência de cientistas
criacionistas que se opunham a Darwin devido à visão literalista bíblica que possuíam. Um
exemplo era o também geólogo e clérigo Edward Hitchcock.
Numbers (2006) e Roberts (2014) entendem haver um período no qual se constata uma
maior adesão ao pensamento de Darwin tanto entre historiadores naturais quanto entre
eclesiásticos. Segundo os autores, isso acontece, aproximadamente, 15 anos após a publicação
de A origem das espécies, progredindo por cerca de uma década. Em relação à adesão pelos
historiadores naturais, Roberts (2014) entende que

o fator que se mostrou mais decisivo para a conversão desses cientistas não foi a
crença de que Darwin tivera sucesso em prover um mecanismo que poderia, de forma
plausível, ser responsável pela transmutação, nem um influxo dramático de dados
favoráveis à interpretação evolucionista da história da vida. Na verdade, a principal
consideração era meta-empírica: a convicção de que a transmutação era mais
consistente com as normas do discurso científico do que o era o ‘dogma das criações
especiais’ (ROBERTS, 2014, p. 119).

Mas não foram todas as ideias contidas em A origem das espécies que foram
paulatinamente aceitas após a sua publicação. Algumas que enfrentaram forte resistência inicial
continuam, atualmente, sendo objeto de debate da biologia evolutiva. Discutir alguns aspectos
de como se deu o posterior desenvolvimento das ideias darwinistas será o foco na próxima
seção.

2.2 O DARWINISMO EM DESENVOLVIMENTO

É interessante contemplar-se uma vertente verdejante revestida de diversos tipos de
plantas, com pássaros cantando nos ramos das árvores, uma variedade de insetos
adejando pelo ar, além de pequenos seres vivos rastejando naquela terra úmida, e
então refletir que essas formas construídas de maneira tão elaborada, cada qual
diferente da outra, e contudo de uma interdependência tão complexa, teriam todas sido
produzidas por leis que prosseguem atuando neste nosso mundo. E essas leis, de
maneira geral, são as que se seguem: a do Crescimento, que caminha ao lado da de
Reprodução; a de Hereditariedade, quase sempre englobada na precedente; a da
Variabilidade, decorrente da ação direta e indireta das condições externas de vida e
do uso e desuso; a da Multiplicação dos indivíduos, tão acelerada que acaba por
acarretar a da Luta pela Existência, e consequentemente a da Seleção Natural, atrás
22

Veremos à frente que Agassiz influenciará uma das teorias antidarwinistas surgidas após a sua morte, durante o
período que ficou conhecido como eclipse do darwinismo: a teoria da ortogênese.
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da qual seguem a da Divergência dos Caracteres e da Extinção das Formas menos
aptas. Assim, é da batalha natural, é da fome e da morte que advém o mais elevado
objetivo que somos capazes de conceber: a produção dos animais superiores. Existe
efetiva grandiosidade neste modo de encarar a Vida que, juntamente com todas as
suas diversas capacidades, teria sido insuflada numas poucas formas, ou talvez numa
única, e que, enquanto este planeta continua a girar, obedecendo à imutável Lei da
Gravidade, as formas mais belas, mais maravilhosa evoluíram a partir de um início
tão simples, e ainda prosseguem hoje em dia neste desenvolvimento (DARWIN, 1859
[2010], p. 381).

Darwin, no último parágrafo de A origem das espécies – transcrito acima –, fez um
resumo, um tanto poético23, do seu entendimento sobre a evolução. Optamos por reproduzi-lo
como forma de iniciar essa seção que objetiva evidenciar como se deu o desenvolvimento, ao
longo do tempo, das principais ideias contidas na obra. Visando facilitar nossa exposição,
dividimos essa seção em 4 subseções. Na primeira, intitulada as cinco teorias evolutivas de
Darwin, fundamentados no pensamento de Ernst Mayr, discutimos sobre a aceitação das teorias
contidas em A origem das espécies nos anos que se seguiram logo após a publicação da obra.
Nas 3 subseções seguintes procuramos evidenciar o desenvolvimento posterior dessas teorias,
notadamente as controvérsias e os debates que envolveram (e ainda envolvem) algumas delas.
Para isso, optamos por abordar períodos específicos que correspondem a cada uma das
subseções. São elas: o eclipse do darwinismo; a síntese evolutiva moderna; os debates atuais
do pensamento evolutivo.

2.2.1 As cinco teorias24 evolutivas de Darwin

Iniciamos essa subseção esclarecendo que três obras de Ernst Mayr foram utilizadas
para a sua elaboração: Isto é Biologia: a ciência do mundo vivo (MAYR, 2008), publicada
originalmente em 1997; O desenvolvimento do pensamento biológico: diversidade, evolução e
herança (MAYR, 1998), publicada originalmente em 1998; e Biologia ciência única: reflexões

23

Apesar de Jablonka e Lamb (2010), que também utilizam o parágrafo de Darwin no primeiro capítulo da obra
Evolução em quatro dimensões: DNA, comportamento e história da vida, entenderem o viés poético desse
parágrafo como algo “fora do comum” para Darwin, ele (Darwin) é considerado por Zanetic (2007), que estuda as
relações ciência-literatura, um “autor com veia literária”.
24
Apesar de Mayr utilizar o termo ‘teoria’ para se reportar às 5 principais ideias darwinistas contidas em A origem
das espécies, o autor evidencia fazer um uso, de certa forma, inadequado do termo. Ele diz na obra Isso é biologia:
a ciência do mundo vivo: “[...] todos esses termos – conjectura, hipótese, modelo, algoritmo, teoria – são usados
às vezes de forma intercambiável pelos cientistas na formulação de suas explicações. (O leitor esteja avisado de
que também uso frequentemente a palavra ‘teoria’ nesse sentido mais livre)” (MAYR, 2008, p. 92, grifo nosso).
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sobre a autonomia de uma disciplina científica (MAYR, 2005), publicada originalmente em
2004. A escolha por esse autor se deve a dois motivos: a sua ideia das “5 teorias” presentes em
A origem das espécies é particularmente interessante para nós, uma vez que facilita nossa
exposição sobre o desenvolvimento posterior das ideias de Darwin – ela apresenta, portanto,
uma função instrumental – e porque ele (Mayr) é considerado uma importante referência entre
os biólogos.
Na última obra citada acima, Biologia, Ciência Única: reflexões sobre a autonomia de
uma disciplina científica, publicada originalmente cerca de um ano antes de falecer, Mayr
(2005) faz uma “versão bastante revisada” (p.113) do trabalho Darwin’s five theories of
evolution, publicado originalmente em 1985, no qual ele defende a ideia da existência de 5
teorias em A origem das espécies. Sobre isso ele diz: “a análise das múltiplas teorias de Darwin
conduziu-me à conclusão de que o paradigma de Darwin consiste em cinco teorias principais
independentes” (MAYR, 2005, p. 114).
O autor aponta como uma razão para esse entendimento o fato de muitos pesquisadores
terem aceitado algumas teorias ao mesmo tempo que rejeitaram outras, o que indicaria que a
compreensão dessas diferentes teorias poderia se dar de forma independente. Outra razão estaria
relacionada ao fato de a evolução consistir em dois processos independentes: a diversificação
no tempo e no espaço – evolução vertical/temporal, e a evolução horizontal/geográfica, o que
requer, no mínimo, duas explicações (teorias) independentes e diversas. Sobre o fato de muitos
autores se referirem à teoria de Darwin como uma teoria única ele diz:

se quem escreveu sobre Darwin mesmo assim falou da ‘teoria de Darwin’ quase
invariavelmente no singular, foi em grande medida por culpa do próprio Darwin. Ele
não só se referiu à própria teoria da evolução como ‘minha teoria’, mas também
chamou a teoria da descendência comum por seleção natural de ‘minha teoria’, como
se descendência comum e seleção natural fossem uma única teoria (MAYR, 2005, p.
115).

O autor esclarece ainda que o fato de Darwin não ter percebido a existência de 5 teorias
em sua argumentação acarretou-lhe dificuldades explicativas, sendo responsável, também, por
muitas das controvérsias que se seguiram após a publicação da sua obra. Ele diz:

[...] cheguei à conclusão de que a cegueira de Darwin diante disso [a existência de
mais de uma teoria em sua argumentação] se tornou uma das razões principais para as
controvérsias intermináveis sobre biologia evolucionista depois de 1859 [...] De modo
nada surpreendente, diversos evolucionistas discordaram uns dos outros sobre a
validade dessas teorias e fundaram escolas adversárias. Elas se digladiaram por quase
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oitenta anos, até que uma síntese foi alcançada na década de 1930 e 1940 (MAYR,
2005, p. 114)25.

O entendimento da existência das 5 teorias de comporiam a argumentação de Darwin
em A origem das Espécies é relativamente aceito entre os biólogos. No Brasil, Meyer e El-Hani
(2005), por exemplo, na obra de divulgação científica Evolução: o sentido da biologia, também
fundamentados em Mayr, adotam o seguinte entendimento:

quando falamos em ‘evolução’ temos em mente a afirmação de que as espécies se
transformam ao longo do tempo. Essa é, de fato, a ideia central da visão de mundo
evolutiva, quando aplicada à Biologia. Entretanto, ao lado dessa ideia básica, a
contribuição de Darwin abrange outras ideias muitos importantes. Na realidade, o que
chamamos de ‘teoria darwinista’ da evolução’ é um conjunto de teorias interrelacionadas. Essas diferentes teorias remetem a diferentes aspectos do processo
evolutivo, dos quais alguns são ainda hoje foco de pesquisa e discussão entre cientistas
(MEYER; EL-HANI, 2005, p. 34).

As cinco teorias como apresentadas por Mayr, que remetem a diferentes aspectos do
processo evolutivo como mencionado anteriormente por Meyer e El-Hani (2005), são
particularmente interessantes para nós, uma vez que nos possibilitam um ponto de partida para
a nossa discussão. Segundo Mayr, portanto, 5 são as teorias que fundamentam a argumentação
darwinista em A origem das espécies: (1) teoria da evolução em si; (2) teoria da origem comum;
(3) teoria da especiação ou da multiplicação das espécies; (4) teoria do gradualismo; e (5)
teoria da seleção natural.
A teoria da evolução em si defende que os organismos evoluem ao longo do tempo. Na
verdade, esse entendimento “mais geral” da evolução biológica é anterior a Darwin, sendo
encontrada, de diferentes formas, em vários pensadores. Podemos citar Malpertuis, Erasmus
Darwin (avô de Charles Darwin), Buffon e Lamarck, por exemplo. O próprio Darwin, na 4ª
edição de A origem das Espécies, introduz a obra com um esboço histórico no qual mencionava
vários naturalistas que, de diferentes formas, entendiam que as espécies sofriam modificações
a partir de espécies pré-existentes. Segundo Mayr (1998, 2005, 2008), o que difere Darwin dos
outros que discutiram sobre a ideia mais geral que envolve a evolução é o elevado número de
evidências que apresentou, corroborando a sua argumentação. É essa ideia mais geral da
evolução que é considerada um “fato” por um grande número de biólogos. A ideia da evolução
como um fato surge nas 3 obras de Mayr que descrevemos no início dessa seção. Na primeira
ele diz: Darwin reuniu “evidências tão esmagadoras que no espaço de 10 anos após 1859,
25

Aqui Mayr faz referência ao período do eclipse do darwinismo.
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dificilmente restou algum biólogo competente que não aceitasse no fato da evolução” (MAYR,
1998, p. 477). Na segunda: “após mais de um século transcorrido desde o tempo de Darwin,
essas evidências se tornaram tão esmagadoras que os biólogos não mais se referem à evolução
como uma teoria, e sim consideram-na um fato (MAYR, 2008, p. 242). E, na terceira:

a evolução propriamente dita não é uma teoria, para o autor moderno. [...] As
mudanças documentadas no registro fóssil, em estratos geológicos precisamente
datados, são o fato que designamos como evolução. Essa é a base factual sobre a qual
repousam as outras quatro teorias evolucionistas. Por exemplo, todos os fenômenos
explicados por descendência comum não fariam sentido se a evolução não fosse um
fato (MAYR, 2005, p. 116).

A teoria da origem comum, apesar de também não ser uma ideia que se origina em
Darwin – Buffon, por exemplo, defendia uma ideia que remetia à descendência comum –, “se
tornou o eixo teórico do pensamento evolutivo darwinista desde a publicação de a Origem”
(MAYR, 2008, p. 244), sendo aceita pela maioria dos biólogos26 também ao redor de uma
década apenas após a publicação da obra. Para Mayr, isso se deveu, como no caso da teoria da
evolução em si, às numerosas evidências trazidas por Darwin, vinculadas à anatomia
comparada, à embriologia comparada, à sistemática e à biogeografia, bem como ao seu poder
explicativo para observações que ainda não apresentavam uma explicação satisfatória à época:
“tudo que havia parecido arbitrário e caótico na história natural até aquele momento agora
começava a fazer sentido (MAYR, 2005, p. 117). A teoria da origem comum possibilitou,
também, que outros campos da biologia se desenvolvessem. Isso aconteceu, por exemplo, com
a taxonomia: “a construção de filogenias era o passatempo favorito dos zoólogos no período
pós-darwinista” (MAYR, 2008, p. 245); com os estudos comparados, sejam eles ligados à
anatomia ou à embriologia: no primeiro caso, “toda estrutura e todo órgão eram estudados
devido à possibilidade de serem homólogos a estruturas correspondentes em um organismo
aparentado ou possivelmente ancestral” (MAYR, 2008, p. 245); no segundo, “logo se
descobriu, como enfatizou especialmente Ernst Heckel, que o curso do desenvolvimento
individual (ontogenético) com frequência passava por estágios semelhantes a estágios
correspondentes no grupo ancestral” (MAYR, 2008, p. 246).
Foi motivo de controvérsia inicial, entretanto, o entendimento de até que ponto a origem
comum poderia ser estendida. Darwin, em A origem das espécies deixou claro que a
descendência comum deveria ser estendida às plantas, mas tratou de forma enigmática a origem

26

Mayr (2008) faz uso do termo biólogos e não historiadores naturais, como utilizado à época de Darwin.
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da espécie humana. Ele disse: “a origem do homem e a sua história serão iluminadas” – mas em
publicação27 posterior ele apontou a sua origem a partir de um ancestral simiesco. Sobre alguns
aspectos em aberto que cercaram a teoria da origem comum Mayr (2008, p. 245) esclarece: o
“último tijolo no edifício teórico da origem comum foi assentado neste século quando os
biólogos moleculares descobriram que até as bactérias, que não têm núcleo celular, possuem o
mesmo código genético que os protistas, os fungos, as plantas e os animais”.
A teoria da multiplicação das espécies ou da especiação tinha por objetivo explicar o
mecanismo pelo qual uma espécie poderia ser transformar em outra. Mayr (2005) defende que
essa explicação só foi possível porque Darwin, assim como outros28 à sua época, adotaram um
novo tipo de abordagem, o naturalismo, o que possibilitou acrescentar uma dimensão horizontal
(espacial/geográfica) à dimensão vertical da evolução (temporal), predominante no pensamento
evolutivo até então. Sobre Darwin, o autor diz: ele “debateu-se com o problema da
multiplicação de espécies por toda a sua vida. Foi só depois de ter descoberto as três espécies
de tordos em ilhas diferentes de Galápagos que Darwin desenvolveu um conceito plenamente
coerente de especiação geográfica” (MAYR, 2005, p 123).
Mas Darwin não abordou apenas a especiação geográfica, hoje conhecida como
especiação alopátrica. Ele abordou, também, e mais enfaticamente, uma vez que a especiação
geográfica passa a ficar em segundo plano posteriormente (veremos à frente), a especiação
simpátrica, como é denominada atualmente. Na verdade, como esclarece Mayr (2005, p. 123),
“o tratamento da especiação por Darwin em Origem das espécies revela uma confusão acerca
de espécie e especiação. Isso não foi esclarecido até a síntese dos anos 1940”. Essa confusão
envolveu, também, o conceito de espécie adotado à época, que remetia à ideia dos tipos
morfologicamente diferentes. É somente após o desenvolvimento do conceito biológico de
espécie, pelo próprio Mayr, que uma visão mais realista da especiação foi alcançada, mas que
ainda hoje suscita debates.
Outra importante contribuição de Darwin ao teorizar sobre a multiplicação das espécies
foi a adoção do pensamento populacional, como denominado posteriormente por Mayr
(BOWLER, 2003). Darwin postulava, como esclarecem Meyer e El-Hani (2005, p. 36), que “a
variação que existe dentro de uma espécie (ou seja, as diferenças entre os seus indivíduos) dá
origem às diferenças entre as espécies” (MEYER; EL-HANI, 2005, p. 36). Portanto, não seria
27

The descent of man foi publicado originalmente em 1871.
Mayr (2008) cita, por exemplo, L. von Busch que realizou visitas nas Ilhas Canárias, Wagner, na África do
Norte e Wallace, na Amazônia e no arquipélago Malaio, além do próprio Darwin, que realizou visitas nas Ilhas
Galápagos (MAYR, 2008).
28
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o indivíduo que mudaria ao longo do processo evolutivo, mas sim a população. Esse é um dos
aspectos que difere, por exemplo, o pensamento de Darwin do pensamento de Lamarck que
centrava as mudanças evolutivas no indivíduo.
A teoria do gradualismo defendia que o processo evolutivo se dava de forma gradual e
não em saltos, como defendiam, à época, os adeptos do catastrofismo, por exemplo. O
gradualismo enfrentou forte oposição logo após a publicação de A origem das Espécies,
principalmente, devido ao pensamento essencialista que predominava à época. Entendia-se que
as novas espécies que surgiam no registro fóssil eram o resultado de novos atos de criação
divina, – após eventos catastróficos, como compreendia o catastrofismo, por exemplo – e que,
portanto, as novas espécies surgiriam em saltos e não gradualmente, como defendia Darwin.
Até mesmo amigos mais próximos a Darwin, como Huxley, se mostraram contrários ao
gradualismo. Ainda assim, Darwin “insistiu de maneira quase obstinada no gradualismo da
evolução” (MAYR, 2005, p. 120).
Apesar de não ser claro ainda o motivo da obstinação de Darwin pelo gradualismo, Mayr
aponta uma série de motivos que poderiam estar envolvidos. Ele fala em uma razão que
chamamos aqui de “teórica”, uma vez que o gradualismo darwiniano seria uma espécie de
extensão no uniformitarismo geológico de Lyell ao mundo vivo. Fala também de “razões
empíricas” que seriam derivadas, principalmente, dos resultados de seus trabalhos com raças
domesticadas que, por sua vez, seriam compatíveis com observações realizadas por ele em
Galápagos29. Havia ainda “razões didáticas” advindas da boa resposta que o gradualismo
oferecia àqueles críticos que entendiam que a evolução por meio da seleção natural deveria ser
passível de observação. Por outro lado, o pensamento populacional que permeia o pensamento
evolutivo darwiniano, como já mencionamos na teoria da especiação, também reforça a ideia
do gradualismo, uma vez que as mudanças se dariam ao nível da população e não no do
indivíduo. Como esclarece Mayr (2005, p. 121), “assim que se adota o conceito de que a
evolução ocorre em populações e lentamente as transforma [...], é automaticamente forçoso
adotar o gradualismo [...] eles reforçam um ao outro de maneira poderosa”.
Apesar disso, como esclarecem Meyer e El-Hani (2008, p. 37), o gradualismo
possibilitava críticas:

Como aponta Mayr (2005, p. 121), “os naturalistas foram os principais defensores da evolução gradual, que eles
encontravam por toda a parte na forma de variação geográfica. Mais adiante, geneticistas chegaram à mesma
conclusão pela descoberta de mutações mais e mais sutis, de poligenia e de pleiotropia. O resultado é que o
gradualismo conseguiu celebrar uma vitória completa durante a síntese evolucionista.”
29
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há grandes lacunas na diversidade do mundo natural; nem sempre encontramos os
intermediários que explicam a transição entre espécies. Essas lacunas foram atribuídas
por Darwin, entre outras razões, a falhas do registro fóssil: um organismo parece
surgir abruptamente na história da vida na Terra, mas, na realidade, o que ocorre é que
não foram encontrados vestígios de seus antecessores, os quais revelariam os passos
intermediários, percorridos até chegar a ele.

Outra crítica frequente contra o gradualismo era o entendimento de que ele não seria
capaz de explicar o surgimento de órgãos complexos. Argumentava-se que para funcionar
adequadamente um órgão complexo necessitaria surgir com toda a sua capacidade funcional, o
que inviabilizaria o seu surgimento gradual. No capítulo 6 de A origem das espécies, no qual
são abordadas as Objeções à teoria, Darwin menciona duas possibilidades de surgimento
gradual de órgãos de extrema perfeição e complexidade. A primeira entende que esses órgãos
se formariam em pequenos passos, sendo a existência de gradações estruturais com diferentes
níveis de complexidade presentes nos diferentes grupos uma evidência desse entendimento.
Darwin menciona, por exemplo, os diferentes tipos de olhos presentes em alguns grupos. A
segunda estaria relacionada à mudança de função de uma estrutura. Sobre isso Darwin diz:

devemos ser extremamente prudentes ao concluirmos que um órgão não se possa ter
formado através de algum tipo de evolução gradual. Entre os animais inferiores,
poderíamos citar diversos exemplos de um órgão que realiza simultaneamente as mais
diversas funções: na libélula e nos peixes do gênero Cobites, o canal alimentar respira,
digere e excreta [...] Em tais casos, a seleção natural, se houver vantagem para a
espécie, poderá facilmente propiciar uma especialização de uma parte do corpo ou de
um órgão que antes realizasse duas funções, e que então passará a realizar apenas uma,
deste modo modificando inteiramente sua natureza original, através de imperceptíveis
passos (DARWIN, 2012, p. 173).30

A quinta e última teoria é a teoria da seleção natural. Proposta independentemente por
Darwin e Wallace, foi apresentada em conjunto por ambos, pela primeira vez, em 1858, na
Linnean Society of London, sendo posteriormente publicada também por ambos no Journal of
the Proccedings of the Linnean Society of London: Zoology. Seu objetivo é explicar como a
evolução ocorre, isto é, os mecanismos por meio dos quais a evolução atua. A seguir, na Figura
2 apresentamos um resumo dos fatos e inferências envolvidos na teoria da seleção natural
como propostos por Mayr (2008).

30

Essa explicação dada por Darwin foi evidenciada posteriormente, como veremos à frente, e hoje recebe a
denominação de exaptação.
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Figura 2: Modelo explicativo de Darwin para a seleção natural

Fonte: Adaptado de Mayr (2008, p. 260)

Resumidamente: observa-se que todas as espécies apresentam uma alta taxa de
fertilidade (Fato 1) e que, portanto, têm uma tendência exponencial de crescimento. Mas
observa-se, também, que as populações tendem a manter um tamanho estável (Fato 2) e que a
disponibilidade de recursos naturais não acompanha a tendência de crescimento das populações
(Fato 3). Considerando esses 3 fatos, conclui-se que existe uma competição pelos recursos
naturais, uma luta pela sobrevivência na natureza (Inferência 1). Por outro lado, observa-se que
as populações apresentam variação (Fato 4), sendo parte dela herdada (Fato 5). Considerando
a inferência 1 e os dois fatos relacionados à variação, conclui-se que os organismos que
apresentam variações que lhes conferem uma maior capacidade de lidar com as condições
adversas do ambiente em que vivem possuem maior chance de sobrevivência e reprodução
(Inferência 2). Assim, por meio da sobrevivência e reprodução diferenciadas essas variações
são transmitidas às próximas gerações e, após longos intervalos de tempo, a maior parte dos
indivíduos de uma população apresentará tais variações, possibilitando a evolução (Inferência
3).
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Também podemos compreender a teoria da seleção natural como sendo composta de
duas etapas: variação e seleção31. A origem da variação não era conhecida à época de Darwin
– a genética só começa a se desenvolver no início do século XX após o redescobrimento dos
trabalhos de Mendel, ao redor de 1900. Em A origem das espécies, Darwin defendia que as
variações dos seres vivos sofreriam influência de fatores externos. O uso/desuso e a heranças
das características adquiridas eram ideias aceitas por ele. Como esclarece Mayr (2008, p. 254),
“a variação era claramente o ponto fraco do raciocínio de Darwin. Apesar de ter estudado e
conjecturado muito, nunca chegou a entender qual era a fonte da variação”32.
Para Mayr (2005), a ideia que Darwin propunha por meio da teoria da seleção natural
era “ousada e inovadora”, substituindo a teleologia por uma explicação notadamente mecânica
e, também por isso, foi ela que sofre a maior rejeição dentre as 5 teorias darwinistas da evolução.
Finalizamos essa subseção transcrevendo a interpretação de Mayr acerca da aceitação da teoria
da seleção natural na virada dos séculos XIX e XX. Esse período, devido à alta rejeição da
seleção natural e ao surgimento de várias teorias evolutivas alternativas, é conhecido atualmente
como eclipse do darwinismo. Ele será o tema da próxima subseção.

Na década de 1860, poucos naturalistas, como Wallace, Bates, Hooker e Fritz Muller
poderiam ser chamados de verdadeiros selecionistas [...] Antes de 1900, não houve
um único biólogo experimental, na Grã-Bretanha ou noutra parte, que adotasse a
teoria [...]Embora todos tenham aceitado a evolução de maneira muito rápida, de
início só uma minoria de biólogos e poucos não biólogos se tornaram selecionistas
consequentes. Isso foi verdade até o período da síntese evolutiva (MAYR, 2005, p.
128).

Mayr também defende a ideia de que a teoria da seleção natural seria “um pequeno pacote de teorias. Ele [o
pacote] inclui a teoria da existência perpétua de um excedente reprodutivo (superfecundidade), a teoria da
herdabilidade de diferenças individuais, a do caráter descontínuo dos determinantes da hereditariedade e várias
outras. Muitas delas não foram explicitamente formuladas por Darwin, mas estão implícitas em seu modelo como
um todo (MAYR, 2005, p.127).
32
Darwin, como outros à sua época, era adepto da pangênese, pensamento que tem suas bases em Hipócrates, na
Grécia antiga. Entendia-se que órgãos ou partes do corpo dos seres vivos produziriam partículas hereditárias
denominadas gêmulas. Essas gêmulas migrariam ao sêmen masculino e feminino sendo transmitidas aos
descendentes no momento da concepção. Era um pensamento que permitia explicar a herança das características
adquiridas, uma vez que modificações ocorridas ao longo da vida dos seres vivos seriam repassadas às gêmulas.
31
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2.2.2 O eclipse do darwinismo

A expressão “eclipse do Darwinismo” popularizada mais recentemente pelo historiador
da biologia Peter J. Bowler foi utilizada, inicialmente, por Julian Huxley (neto de Thomas H.
Huxley) em sua conhecida obra Evolution: Modern Synthesis, publicada em 1942, para se
referir ao período que precedeu a Síntese Evolutiva Moderna (SEM). Esse período, situado
entre os anos de 1875 e 1925, se caracterizou por uma forte rejeição à seleção natural e pelo
desenvolvimento de teorias alternativas a ela. Segundo Bowler (2003), muitas vezes, esse
período foi deixado em segundo plano por historiadores da ciência, objetivando, notadamente,
privilegiar o ressurgimento do darwinismo nos anos que precederam a SEM. Hoje, o estudo
desse período é considerado muito relevante, pois, além de possibilitar uma maior compreensão
da recepção do darwinismo no final do século XIX e início do século XX, traz compreensões
de uma das teorias antidarwinistas que apresentou um importante papel no desenvolvimento da
genética enquanto área do conhecimento: o mutacionismo.
Como já dissemos na seção anterior, a teoria da seleção natural, dentre as 5 teorias
evolutivas de Darwin foi a que apresentou a maior rejeição pela comunidade científica nos anos
que se seguiram à publicação de A origem das espécies. Entre 1959 e 1882 ela era uma visão
minoritária entre os biólogos (MAYR, 2005; 2008). A rejeição foi aumentando ao longo dos
anos de modo que, no “final do século [XIX], seus adversários estavam convencidos de que ela
nunca seria reestabelecida” (BOWLER, 2003, p. 224). No início do século XX, “ela era
praticamente uma teoria refutada” (MEYER; EL-HANI, 2005, p. 44), “frequentemente
declarada morta” (MAYR, 2008, p. 136).
O descrédito na seleção natural possibilitou o desenvolvimento de várias teorias
alternativas que, no período do eclipse, alcançaram elevado prestígio. Argumenta-se que vários
fatores teriam contribuído para essa situação: do pensamento de Darwin, questionava-se a
ausência de um mecanismo satisfatório para a hereditariedade, considerado crucial para que o
mecanismo da seleção natural operasse. Criticava-se, também, a falta de uma direção, um
sentido para o processo evolutivo; do pensamento posterior a Darwin, questionava-se,
principalmente, o entendimento que se disseminou no final do século XIX com o alemão
August Weismann, que defendeu fortemente o entendimento da seleção natural como o único
mecanismo evolutivo.
Três foram as principais teorias antidarwinistas que se desenvolveram durante o eclipse:
o neolamarckismo; a ortogênese; e o mutacionismo. Defende-se que as teorias antidarwinistas
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ganharam espaço, sobretudo as duas primeiras, porque preservavam as explicações
teleológicas, se contrapondo ao aparente materialismo e acaso que permeavam as explicações
darwinista/neodarwinista, fontes de rejeição entre aqueles que entendiam haver um propósito
ou um ordenamento direcionado no mundo natural (BOWLER, 2003). A seguir, abordamos,
brevemente, essas três teorias. Antes, porém, destacaremos alguns aspectos do chamado
neodarwinismo.

O neodarwinismo

Apesar das diferenças existentes entre os pensamentos de Darwin e Lamarck, ambos
defendiam a pangênese, o uso/desuso e a herança das características adquiridas. Inicialmente,
esse fato possibilitou um convívio não muito problemático entre darwinistas e neolamarckistas
(defensores de parte do pensamento de Lamarck, como abordaremos a seguir). No final do
século XIX, entretanto, o médico e zoólogo alemão Auguste Weismann propôs um modelo para
explicar a hereditariedade que refutava a herança das características adquiridas como
compreendida por Lamarck e Darwin. Segundo esse modelo, as características eram
transmitidas de uma geração a outra por meio do plasma germinativo33, que não seria afetado
por mudanças ocorridas nos corpos da geração parental. Weismann passa, então, a atacar a
herança das características adquiridas e a defender fortemente a seleção natural como o único
mecanismo evolutivo. Inicia-se assim uma polarização extremada entre neolamarkistas, que se
mostraram muito resistentes ao modelo do plasma germinativo e neodarwinistas, assim
denominados após a adesão ao modelo de Weismann34. Alegava-se que o darwinismo revisado
era demasiadamente materialista e limitado para explicar satisfatoriamente a evolução

33

Segundo Weismann haveria dois tipos de células: as células corporais e as células reprodutivas. Estas últimas
formavam o plasma germinativo ou germatoplasma e as primeiras o somatoplasma. Durante a fecundação somente
o germatoplasma era transmitido à próxima geração, sendo ele responsável pela transmissão das características
parentais. Parte desse germatoplasma se transformaria em células corporais e parte seria armazenada sob a forma
de células reprodutivas, responsáveis pela transmissão das características parentais à próxima geração. Weismann
realizava experimentos com ratos: ele cortava os seus rabos, os acasalava, repetindo esse procedimento diversas
vezes. Em todas elas os ratos nasciam com o rabo normal, evidenciando que mudanças nos corpos parentais, ou
nas células corporais, como ele propunha, não eram transmitidas aos descendentes. Isso refutava a herança das
características adquiridas como compreendida por Lamarck, Darwin e, também, a pangênese (BRAGA;
GUERRA; REIS, 2003; BOWLER, 2003).
34
O termo neodarwinismo, cunhado por Romanes, surgiu em 1894 para designar o darwinismo sem a herança das
características adquiridas. Entretanto, “alguns historiadores recentes exorbitaram o uso do termo ‘neodarwinismo’
designando a ele o conjunto de teorias que emergiu da síntese evolucionista, mas isso foi um erro. Neodarwinismo
é a designação para o darwinismo revisado por Weismann (com exclusão de toda a herança de características
adquiridas)” (MAYR, 2008, p. 135).
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(BOWLER, 2003). Weismann é considerado por Mayr (2005) o mais importante evolucionista
do século XIX depois de Darwin. Martins (2003) esclarece que Weismann, no início do século
XX, propôs uma teoria da evolução que estava intimamente relacionada à sua proposta do
plasma germinativo. Segundo a autora, essa teoria teve pouca aceitação à época e tem sido
pouco explorada por historiadores da ciência. A teoria da evolução de Weismann referenda
alguns entendimentos de Darwin, mas propõe ideias novas, os diferentes níveis de seleção, a
saber: a seleção germinal, histonal e vegetativa.

O neolamarckismo

O pensamento evolutivo de Lamarck se fundamentava, notadamente, em torno de quatro
ideias: geração espontânea, tendência natural do aumento da complexidade dos seres vivos,
uso/desuso e herança das características adquiridas. O pensamento dos neolamarckistas, por
ouro lado, centrava-se apenas nas ideias do uso/desuso e herança das características adquiridas.
Isso decorre de um fato que ainda é comum nos dias atuais. Naquela época, assim como hoje,
o pensamento de Lamarck não era conhecido em sua totalidade. Ele era conhecido como o
precursor do pensamento de Darwin, de modo que apenas aspectos que relacionavam ambos os
autores eram populares (uso/desuso e herança das características adquiridas). Um quadro mais
amplo das ideias de Lamarck passa a ser mais conhecido apenas em 1901, quando o
paleontólogo Aupheus Packard35 faz uma retomada dos escritos desse autor. O termo
neolamarckismo surge antes disso, por volta de 1890. Muitos eram os neolamarckistas, por
exemplo, que rejeitavam a ideia da adaptação presente no pensamento de Darwin, sem ter muita
clareza de que ela também estava presente no pensamento de Lamarck (BOWLER, 2003).
O que aconteceu com a recepção das ideias de Lamarck é particularmente curioso.
Segundo Bowler (2003), o lamarckismo, rejeitado no início do século XIX por ser considerado
demasiadamente materialista na época, passa a ser aceito no final do mesmo século, por ser
considerado menos materialista que a explicação darwinista, uma vez que preservava elementos
teleológicos. Os neolamarkistas defendiam que as transformações que um indivíduo sofria ao
35

Aupheus Packard foi aluno de Louis Agassiz, como já mencionamos, o mais ferrenho cientista opositor a Darwin
nos Estados Unidos. Apesar de nunca ter aceitado a ideia da evolução, Agassiz influencia o surgimento do
neolamarckismo nos Estados Unidos (BOWLER, 2003; QUAMMEN, 2006).
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longo da sua vida poderiam ser herdadas por seus descendentes, acarretando em mudanças ao
longo do tempo. Neste sentido, entendiam ser desnecessária a ideia da seleção natural. Mas o
neolamarckismo não era um movimento unificado. Nos Estados Unidos, por exemplo, surge
um neolamarckismo diferenciado, influenciado pelas ideias de Louis Agassiz. Sugeria-se que
o neolamarckismo estadunidense era uma espécie de continuação da teologia natural. Muitos
eram religiosos e não pertenciam às áreas científicas. Defendiam explicações tanto não
adaptativas quanto adaptativas, de forma a promover uma espécie de junção entre a teoria
neolamarckista e a ortogênese. Eram sobretudo seus defensores paleontólogos que, inspirados
pela interpretação linear dos fósseis e pela teoria da recapitulação, mais se aproximavam dos
ortogenistas (BOWLER, 2003; QUAMMEN, 2006).

A ortogênese

Os ortogenistas defendiam a existência de forças internas aos seres vivos responsáveis
pelas transformações pelas quais eles passavam ao longo do tempo. Defendiam que os seres
vivos evoluiriam de forma linear visando alcançar metas preestabelecidas rumo a uma
perfeição. Entretanto, a evolução não estaria vinculada, como entendiam os lamarckistas, a um
propósito adaptativo como resposta a uma necessidade do organismo a uma demanda do
ambiente. Neste sentido, a ortogênese, mais do que o neolamarkismo, se contrapunha ao
darwinismo, uma vez que vinculava a evolução aos próprios seres vivos e não ao ambiente: os
neodarwinistas assumiam que seleção natural era capaz de eliminar variações que seriam
prejudiciais à sobrevivência dos organismos, enquanto que a ortogênese “postulava que a
evolução poderia produzir características não adaptativas, o que implicava em não ser a pressão
do ambiente tão implacável como afirmava Darwin” (BOWLER, 2003, p. 247-248).
Bowler (2003) aponta Carl Von Nägeli e a sua teoria do princípio do aperfeiçoamento
interno como uma espécie de precursor da ortogênese. Em 1860, Nägeli se oporia a Darwin,
defendendo o caráter não adaptativo de muitos desenvolvimentos evolutivos. A sua teoria
defendia a existência de tendências de variação programadas internamente aos seres vivos que
operariam de forma não adaptativa. O conceito de ortogênese, propriamente dito, é
popularizado por Theodor Eimer em 1890. Eimer, estudando a variação dos padrões de
coloração em lagartos e borboletas, concluiu que elas não apresentavam significados
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adaptativos36. Na verdade, Eimer, em seus estudos, não apresentou nenhuma evidência de que
uma tendência interna operava através do tempo. Esse tipo de evidência só poderia surgir a
partir do estudo do registro fóssil. É neste sentido que a ortogênese ganha adeptos, sobretudo
no início do século XX, entre os paleontologistas, principalmente entre aqueles influenciados
pelo pensamento de Louis Agassiz (BOWLER, 2003).
A ortogênese era particularmente aceita entre os paleontólogos que entendiam ser o
registro fóssil um testemunho de padrões, de uma sequência linear de transformações nos seres
vivos que indicariam a existência de uma meta preestabelecida a ser atingida. Foram propostas
várias teorias ortogenéticas. Mayr (2008) cita a nomogênese de Berg, o princípio do ômega de
Teilhard de Chardin e a aristogênese37 de Osborn. Este último, o mais conhecido defensor da
ortogênese, era um influente paleontologista do Americam Museum of Natural History. Apesar
dos vários modelos, as explicações dos ortogenistas acerca da causa exata das tendências
evolutivas internas eram vagas. Alguns defendiam a existência de um plano divino. Osborn
buscou uma explicação naturalista, sem obter êxito38. T. H. Morgan o acusou de “brincar com
misticismo”. Por outro lado, as evidências do registro fóssil que apoiavam a ortogênese foram
questionadas pela geração seguinte de paleontólogos que contribuiu para construção da SEM.
Argumentava-se que as evidências que supostamente sustentavam a ortogênese, sustentavam,
também, a seleção natural (BOWLER, 2003).

O mutacionismo

Apesar de atualmente considerarmos a genética e a evolução biológica áreas que se
complementam, em seus primórdios, as ideias de Mendel, que fundamentaram a genética, não
Eimer “ordenou as espécies em modelos lineares que pensava representar o curso da evolução dos grupos, cada
série passando pelas mesmas sequências de mudança de coloração. Esse paralelismo, afirmava ele, explicava as
similaridades entre formas não relacionadas que os darwinistas atribuíam ao mimetismo” (BOWLER, 2003, p.
248).
37
Osborn defendia que cada classe principal havia passado “por um período de ‘radiação adaptativa’ rápida no
início de sua história, mas uma vez estabelecidas as várias ordens no interior de cada classe, sua evolução
subsequente seria um processo estável, linear, sem a pequena escala contínua de ramificação postulada pelos
darwinistas. Ele defendia a evolução de grupos como os titanotheres (mamíferos ancestrais gigantes) a partir de
uma série de linhas paralelas que avançavam através do mesmo padrão de desenvolvimento para chifres e outras
características. Apenas nas fases medianas do seu modelo, as estruturas teriam sido úteis, portanto, tanto o início
como as fases finais do desenvolvimento as tendências evolutivas deveriam ter sido controladas por forças internas,
não adaptativas. Ele defendia que estruturas exageradas, como chifres poderiam tornar uma espécie vulnerável a
ameaças externas como mudanças climáticas repentinas (BOWLER, 2003, p. 249).
38
Osborn “sugeriu que as interações de energias que ocorriam no interior dos organismos vivos poderiam, de
algum modo, permitir à tendência evolutiva tornar-se fixa no plasma germinativo que controlava a
hereditariedade” (BOWLER, 2003, p. 250).
36
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foram complementares às ideias de Darwin, mas sim antagonistas. É nesse contexto, no início
do século XX, após a redescoberta dos trabalhos de Mendel, que surge o mutacionismo. Ele
emerge, notadamente, do sucesso da genética experimental39 que já havia evidenciado a
ocorrência das mutações, ideia que em seus primórdios estava vinculada a transformações
súbitas e drásticas que seriam herdáveis e resultariam na criação de novas espécies. Muitos dos
primeiros geneticistas, portanto, entendiam que as mutações seriam suficientes para explicar o
processo evolutivo, não havendo necessidade da seleção natural (BOWLER, 2003).
O mutacionismo não se opunha apenas à teoria da seleção natural, mas, também, à
teoria do gradualismo. De certa forma, ele fundamentava as críticas que o gradualismo havia
sofrido à época de Darwin, com experimentações controladas, corroborando o entendimento de
que a evolução ocorria por saltos. O mutacionista mais representativo das primeiras décadas do
século XX foi Hugo De Vries. É ele quem utiliza, pela primeira vez, o conceito de mutação que
surge na teoria da evolução antidarwinista mais popular desse período, a chamada teoria da
mutação, publicada por ele entre os anos de 1901 e 1903. É ele, também, um dos responsáveis
pela redescoberta dos trabalhos de Mendel, em 1900. O conceito de mutação de De Vries
apresentava um significado diferente do conceito moderno do termo. Entendia-se que as
mutações ocorriam de forma abrupta, resultando na formação de novas variedades ou espécies.
Defendia-se que o surgimento abrupto das espécies causado pelas mutações explicava as
lacunas observadas no registro fóssil e refutava o gradualismo como proposto por Darwin. A
teoria de De Vries se tornou a teoria antidarwinista mais popular do início do século XX.
Entretanto, ele não apresentou a sua teoria como uma completa alternativa à seleção natural.
De Vries defendia que a seleção natural não produzia novas espécies, contudo, aceitava que, a
longo prazo, as mutações que conferiam algum tipo de vantagem seriam preservadas. Manter
esse papel da seleção natural, para ele, era uma espécie de garantia de que sua teoria não
apresentava inclinações teleológicas ou místicas. Mas nem todos os que aderiram ao
mutacionismo de De Vries concordavam com esse segundo entendimento. Thomas Hunt
Morgan, inicialmente40, era um dos adeptos do mutacionismo e um forte opositor à seleção
natural. Ele foi um dos que fez uso da teoria de DeVries para atacar a seleção natural. Em 1903
ele publica a obra Evolution and Adaptation, rejeitando a seleção como mecanismo da evolução

39

A outra corrente da genética na época que se opunha fortemente aos mendelianos era a biometria. Os biometristas
trabalhavam com a genética de populações por meio da abordagem estatística. Estes se aproximavam das ideias
de Darwin apresentando uma visão gradualista da evolução.
40
Mais à frente retornaremos a Morgan.
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e o entendimento de que a evolução poderia ser dirigida pelas demandas da adaptação
(BOWLER, 2003).
Apesar de termos apresentado as teorias antidarwinsitas em sequência, elas não se
sucedem. O período do eclipse é marcado pela coexistência entre elas. O mutacionismo, surgido
no início do século XX foi, provavelmente, a mais influente, estabelecendo uma acirrada
disputa com o neodarwinsimo, que chegou a ser considerada refutada pelos seus opositores.
Durante o eclipse não apenas a seleção natural e o gradualismo foram objetos de debate.
A teoria da especiação também. Abordaremos brevemente as controvérsias sobre a temática e
logo após discutiremos como se deu a síntese entre os novos conhecimentos produzidos pelo
mendelismo e o neodarwinismo, de modo a resultar na síntese evolutiva moderna.
Como já abordamos, Darwin, após a publicação de A origem das espécies, diminui a
ênfase dada ao seu modelo de especiação geográfica (atualmente denominada especiação
alopátrica) passando a defender mais fortemente o modelo conhecido hoje como especiação
simpátrica (BOWLER, 2003).
Mas, durante o eclipse, outros entendimentos surgiram. Em 1873, por exemplo, com
Darwin ainda vivo, o naturalista Mortiz Wagner, observando besouros não voadores no
continente africano, passou a defender a necessidade da ocorrência do isolamento geográfico
para o processo de especiação. Wagner, entretanto, foi contestado por Darwin (eles trocam
cartas sobre o assunto) e seguidores, que entenderam “a ideia de Wagner mais como uma
alternativa do que como um complemento à teoria da seleção (BOWLER, 2003, p. 251).
Anos mais tarde, em 1880, a ideia de Wagner é retomada por Thomas Gulick que realiza
estudos com caramujos no Havaí. Poucos anos depois, no início do século XX, a especiação
geográfica já era uma ideia aceita pelos naturalistas. Na verdade, como argumenta Bowler
(2003), nessa época, já se percebia a possibilidade da existência de uma gama de mecanismo
de isolamento reprodutivo, incluindo mecanismos comportamentais (BOWLER, 2003). É
assim que Mayr (2005, p. 124-125) interpreta o debate que envolveu essa temática nessa época
e mais recentemente:

de início, no período que vai de 1870 a 1940, a especiação simpátrica talvez tenha
sido a mais popular teoria de especiação, embora alguns autores, principalmente
ornitólogos e especialistas em outros grupos que exibem forte variação geográfica,
insistissem em especiação geográfica exclusiva. A maioria dos entomologistas, no
entanto, assim como muitos botânicos, ainda que admitindo a ocorrência de
especiação geográfica, considera a especiação simpátrica mais comum e, assim, a
mais importante forma de especiação. Depois de 1942, a especiação alopátrica foi
mais ou menos vitoriosa por cerca de 25 anos, mas foram então encontrados tantos
casos bem analisados de especiação simpátrica, sobretudo em peixes e insetos, que já
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não há mais dúvida sobre a frequência da especiação simpátrica [...] (MAYR, 2008,
p. 125).

2.2.3 A Síntese Evolutiva Moderna

A acirrada polarização existente entre o (neo)darwinismo e o mendelismo/geneticistas
experimentais (ou ainda genética clássica) só começou a diminuir por volta de 1920, devido aos
novos conhecimentos que vinham sendo produzidos pela genética que apontavam os equívocos
das teorias antidarwinistas. Foi evidenciado, por exemplo, que não havia mecanismos de
incorporação dos caracteres adquiridos nas unidades hereditárias; que as mutações eram
randômicas; que elas (as mutações) originavam uma variação randômica gradual no interior de
populações, mas não davam origem a novas espécies (BOWLER, 2003).
Para Bowler (2003), um fato importante à aproximação entre os dois grupos foi a
reformulação do conceito de mutação de De Vries, realizada por Morgan e colaboradores.
Passou-se a compreendê-la como uma transformação espontânea no gene responsável por
produzir uma nova característica, mas não o surgimento de uma nova espécie. Mayr (2005)
também salienta a importância dos trabalhos de Morgan e colaboradores. Segundo ele, os
trabalhos de Morgan com as Drosophilas, realizados ao redor de 1910, evidenciaram que as
mutações possibilitavam apenas mudanças graduais no interior de populações e não saltos
bruscos, como defendiam os mutacionistas. Assim, por volta de 1916, Morgan, que havia
aderido ao mutacionismo anos antes e era um forte opositor à seleção natural, já aceitava
algumas ideias a ela vinculadas (BOWLER, 2003).

Entretanto, apesar dos novos

conhecimentos produzidos, a polarização entre geneticistas e darwinistas permanecia.
Segundo Mayr (1998, p. 631), “os partidários dos dois campos continuavam a falar
linguagens diferentes, a formular questões diferentes, a aderir a concepções diferentes” e essa
situação só mudaria quando duas condições fossem atingidas:

surgisse um grupo de geneticistas mais jovens que se mostrassem interessados
pela diversidade e pelos aspectos populacionais da evolução e, (2) que os
naturalistas aprendessem que a interpretação genética desta segunda geração de
geneticistas já não se opunha ao gradualismo da seleção natural (MAYR, 1998,
p. 631).
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No início da década de 1920 as duas condições começam a surgir. Os estudos dos
geneticistas populacionais matemáticos, os ingleses Ronald Aymer Fisher e John B. S. Haldane
e o estadunidense Sewall Wright, foram de fundamental importância no que é considerada a
fase inicial da SEM. Mais especificamente, esses estudos evidenciaram que “apenas genes com
pequenas vantagens poderiam ser incorporados, ao longo do tempo, no genótipo das
populações” (MAYR, 2005, p. 137) e, de modo geral, que a variação observada nos seres vivos
poderia ser explicada pela combinação entre herança mendeliana e ação da seleção natural, não
sendo necessários os mecanismos adicionais como os propostos pelas teorias antidarwinistas.
Mayr (2005) defende a existência de duas sínteses evolutivas: uma ao redor de 1930 e,
outra, em 1940. O autor entende que elas têm sido confundidas por muitos historiadores da
ciência e que a primeira abordou, notadamente, a adaptação, e a segunda a biodiversidade ou,
ainda, que a primeira tratou da dimensão vertical/temporal da evolução (mudanças ao longo do
tempo em uma população), de maior interesse aos geneticistas, enquanto a outra da dimensão
horizontal/geográfica da evolução (produção de novas espécies num dado momento), de maior
interesse dos naturalistas. Sobre a “primeira”, vinculada aos trabalhos de Fisher, Haldane e
Wright, ele esclarece:

de acordo com a teoria mais ou menos unificada de Fisher e seus colegas, a evolução
foi definida como mudança nas frequência gênicas em populações, mudança essa
ocasionada pela seleção natural gradual de pequenas mutações aleatórias. [...] Foi uma
síntese entre geneticistas populacionais matemáticos e selecionistas darwinianos. Tal
síntese, que se pode chamar de fisheriana em reconhecimento a seu maior
representante, solucionou um dos maiores problemas na biologia evolucionista, o da
adaptação (MAYR, 2005, 137).

O problema entre os geneticistas e a seleção natural supostamente (muitos ainda eram
os naturalistas que não compreendiam os recentes avanços da genética e continuavam atacando
o mutacionismo que já havia sido refutado) havia sido resolvido na primeira síntese, mas o
problema entre os geneticistas e a explicação da biodiversidade não – apesar de os naturalistas
também já possuírem uma explicação para a origem da biodiversidade, baseada no isolamento
geográfico e reprodutivo de populações, ela era pouco conhecida entre os geneticistas. Mayr
(2005) sustenta que o pano de fundo desses desencontros e controvérsias entre os dois grupos
– que, segundo ele, também refletirá em discórdias durante e pós “segunda síntese” – era a
existência de diferentes visões entre geneticistas e darwinistas: de um lado, a existência de uma
tendência reducionista dos geneticistas populacionais e, do outro, de uma visão
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predominantemente holista entre os darwinistas, sobretudo os naturalistas. É nesse contexto que
Dobzhansky dará uma relevante contribuição.
O russo Theodosius Dobzhansky, naturalista desde a infância, estudou em seu país de
origem a variação individual, geográfica e a especiação de um grupo de besouros (MAYR,
2005), tendo contato com a abordagem populacional da escola russa (BOWLER, 2003). Em
1927 vai para os Estados Unidos trabalhar no laboratório de T. H. Morgan, se familiarizando
ainda mais com a genética de populações. É ele que, de certa forma, estabelece uma “ponte”
entre os dois grupos. A síntese (“a segunda”) envolveu a contribuição de pesquisadores de
diferentes áreas – que ficaram conhecidos como os arquitetos da síntese – e a publicação de
diversas obras por cada um deles (BOWLER, 2003; MAYR, 2005), dos quais destacamos:
* Theodosius Dobzhansky que, em 1937, publicou Genetics and the origin of species
mostrando a geneticistas e naturalistas que as explicações de ambos os grupos para a evolução
eram compatíveis e que era possível obter uma síntese de ambas, unindo assim os dois campos.
Na obra ele sumarizou evidências mostrando a natureza das mutações, enfatizando seus
pequenos efeitos e como mantinham a variabilidade nas populações. Sumarizou, também, as
conclusões matemáticas, dando destaque à técnica desenvolvida por Wright (1ª síntese).
Apresentou ainda o seu trabalho sobre a base genética da variação geográfica de insetos.
* Ernst Mayr que, em 1942, publicou Systematics and the origin of species, enfatizando
o papel dos fatores geográficos na especiação. Foi ele quem introduziu o termo especiação
alopátrica para designar o processo de especiação no qual forças biológicas ou geográficas era
responsáveis pela separação de populações O conceito de mecanismo de isolamento foi
introduzido por Dobzhansky.
* Julian Huxley que, em 1942, publicou Evolution, the modern synthesis. Julian é
considerado um dos maiores popularizadores da síntese fora da comunidade científica. Seu livro
foi uma obra de popularização da síntese. Ela já havia colaborado com escritos de H. G. Wells
na obra The Science of Life que visava populariza a biologia. Nesta última era enfatizada a
seleção natural como o principal mecanismo da evolução. Foi o livro de Julian, Evolution, the
modern synthesis, que deu nome à síntese.
* George Gaylor Simpson que, em 1944, publicou Tempo and mode in evolution no qual
estendeu a síntese à paleontologia. Evidenciou que a macroevolução revelada no registro fóssil
poderia ser explicada por pequenos processos microevolutivos como defendidos pelos
naturalistas e geneticistas.
* George Ledyard Stebbins que, em 1950, publica Variation and evolution in plants,
estendendo os conhecimento produzidos às plantas.
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Mas nem todas as controvérsias foram resolvidas com a síntese. Segundo Mayr (2005)
restava ainda um desacordo entre os dois grupos (geneticistas e naturalistas) relacionado ao
nível de ocorrência da seleção. Naturalistas, assim como Darwin, defendiam o indivíduo. Os
geneticistas, os genes. Essa discordância perdurou por um bom tempo, como veremos à frente,
até que uma postura mais pluralista foi adotada. A seguir reproduzimos como Mayr, que fez
parte das discussão na época, se posicionou sobre essa questão:

já antes da síntese, eu, como a maioria dos naturalistas, era um holista. A evolução,
para mim, dizia respeito ao organismo todo, e o organismo como um todo era o alvo
da seleção. Era, obviamente, a tradição darwiniana. Admito que, durante a síntese,
empreguei a fórmula padrão dos geneticistas, segundo a qual ‘a evolução é uma
mudança na frequência dos genes’, embora isso fosse de fato incompatível com meu
pensamento holista. Mas não me dei conta dessa contradição senão muitos anos depois
(MAYR, 2005, p. 142-143).

A síntese resultou na fundação da Society for the Study of Speciation, em 1939, que
objetivava promover a integração das disciplinas nela envolvidas e na Society for the Study of
Evolution, em 1946, na qual Dobzhansky, Mayr, Simpson e Wright desempenhavam
importantes funções. Também como resultado da síntese a “biologia evolutiva se tornou,
finalmente, uma disciplina científica reconhecida que transcende as barreiras que dividiam as
muitas áreas de história natural tradicional, para não dizer da ciência experimental” (BOWLER,
2003, p. 338).
Finalizamos essa subseção trazendo alguns autores que, de diferentes formas, fazem
críticas à SEM. Algumas dessas críticas são discutidas por Araújo (2006). Segundo o autor,
alguns historiadores da biologia têm defendido que o que ocorreu durante a “síntese evolutiva”
não teria sido uma síntese, mas sim um constrição ou redução de teorias. Esse é o entendimento
do historiador da biologia William B. Provine que defende a ideia da ocorrência de uma
constrição evolucionária. Ele é também um forte crítico dos modelos de Fisher, Haldane e
Wright, considerados alicerces da SEM. Stephen J. Gould faz também uma crítica ao que ele
denomina ser um engessamento em torno da seleção natural que ocorreu entre os anos 40 e 50.
Ele sustenta que a comparação entre as obras publicadas pelos arquitetos da síntese entre as
décadas de 40 e 50 e as publicadas anteriormente a esse período evidencia uma grande ênfase
dada à adaptação e à seleção natural em detrimento de outros processos que eram mencionados
anteriormente. Haveria alterações significativas neste sentido, por exemplo, na obra Genetics
and the origin of species de Dobzhansky publicada na década de 60, em relação à edição de
1937. Nos primeiros escritos de Wright observa-se uma mudança de posicionamento
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relacionada à deriva genética. Passa-se a dar ênfase à seleção natural. Já o historiador e filósofo
da ciência Sahotra Sarkar faz outra crítica. Ele defende que a síntese não teria ocorrido entre
mendelismo e darwinismo/naturalismo como, por exemplo, propõe Mayr. Uma evidência disso,
segundo ele, estaria no fato de que todos os mecanismos evolutivos vieram da genética
(mutação, seleção natural, fluxo gênico e deriva genética) e não do darwinismo. Ele defende,
então, que a síntese teria ocorrido entre a genética de populações e a genética clássica, isto é,
entre os biometristas e os mendelistas, as duas escolas da genética que nesse período também
enfrentavam acirrada polêmica. Algumas dessas críticas que expusemos aqui têm sido
utilizadas pelos defensores da elaboração da síntese evolutiva expandida, uma das questões que
envolvem os debates atuais do pensamento biológico, que abordamos a seguir.

2.2.4 Os debates atuais do pensamento evolutivo

Nesta subseção abordamos debates mais recentes que envolvem a evolução biológica.
Grosso modo, esses debates continuam envolvendo as três teorias evolutivas que também eram
motivo de controvérsia no período do eclipse. Esclarecemos que não é nosso intuito aqui
abordá-los em sua amplitude nem em profundidade. Tratemos, somente, de aspectos mais
relevantes à nossa análise. Daremos destaque às controvérsias que envolvem as ideias da
agência, alcance e eficácia da seleção natural, como propostos por Gould (2002), àquelas
referentes aos novos conhecimentos produzidos no âmbito da biologia evolutiva do
desenvolvimento (evo-devo) e àquelas que envolvem a proposta da elaboração de uma nova
síntese, a chamada Síntese Evolutiva Estendida.

Dos desafios à agência, eficácia e alcance

S. J. Gould, na obra The Structure of Evolucionary Theory (GOULD, 2002), discute os
desafios ao que ele entende ser os três princípios da argumentação darwinista em A origem das
espécies: agência, eficácia e alcance. A ideia de agência remete ao lócus de atuação da seleção
natural, isto é, em qual nível de organização (moléculas, genes, células, tecidos, organismos,
populações etc) a seleção natural atua. Lembramos que essa controvérsia, como relatamos na
subseção anterior, não foi resolvida com a SEM. A ideia da eficácia remete ao papel positivo
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que a seleção natural é capaz de realizar no processo evolutivo, isto é, se ela explica o
surgimento do mais adaptado. Por sua vez, a ideia do alcance envolve a discussão sobre o papel
da evolução para além da microevolução, isto é, se ela é capaz de explicar a macroevolução.
Discutiremos brevemente alguns desses desafios.

AGÊNCIA: o entendimento sobre qual seria o nível de atuação da seleção se transformou ao
longo dos anos. Foi sobretudo entre as décadas de 60 e 80 do século passado que se instaurou
o debate sobre as “unidades de seleção”. Darwin defendia que a seleção natural atuava ao nível
do organismo, mas admitia que comportamentos nos quais os indivíduos pareciam se prejudicar
em benefício de outro (comportamento altruísta) eram um desafio à sua teoria. Na década de
60 a ideia de que a seleção atuaria ao nível de grupo ganha relativa popularidade. O conceito
de seleção de grupo explicava o comportamento altruísta defendendo que os grupos que
possuíam indivíduos com esse comportamento possuíam maior chance de persistir. Ainda na
década de 60 essa ideia sofre muitas críticas que se fundamentavam na ideia da subversão desde
dentro. Entendia-se que a existência de indivíduos egoístas eliminaria as chances de
sobrevivência dos altruístas, uma vez que eles tendiam a permanecer na população enquanto
que os altruístas tendiam a ser eliminados. O comportamento altruísta passa a ser explicado pela
ideia da seleção de parentesco: o indivíduo altruísta, indiretamente, aumentaria as chances de
seus genes passarem à próxima geração, uma vez que seu comportamento aumentaria as
chances de sobrevivência de seus parentes. Neste caso, portanto, a agência da seleção passava
para o nível do gene. Mais recentemente, estudos acerca da existência de mecanismos contra a
subversão de grupo trouxeram de volta a ideia da seleção de grupo. Atualmente, vigora uma
nova forma de percepção da agência. Defende-se que a atuação da seleção natural se daria em
diferentes níveis – genes, células, indivíduos, grupos, populações, espécies –, mas questões
como a importância que cada nível de seleção teria, por exemplo, para o surgimento das
adaptações, especiação e da produção de diversidade ainda são discutidas (MEYER; EL-HANI,
2005).

EFICÁCIA: como já discutimos neste capítulo, Darwin, apesar de atribuir um importante papel
à seleção natural não lhe conferia exclusividade. Após a SEM, entretanto, predominou na
biologia a visão que entendia serem as mais relevantes características dos seres vivos
adaptações produzidas pela seleção natural, a visão adaptacionista. Na década de 70 do século
passado, entretanto, a visão adaptacionista começa a sofrer inúmeras críticas. Essas críticas
refletiam os novos conhecimentos produzidos na área que evidenciavam a existência de causas
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não adaptativas na produção da diversidade observada nos seres vivos e, também, reflexões de
caráter epistemológico acerca do poder explicativo da seleção natural. As críticas mais fortes
foram realizadas por Gould e Lewontin41, em 1979. Dentre as novas compreensões que
surgiram, destacamos: a percepção do papel que o acaso apresentava no processo evolutivo.
Evidenciou-se que mudanças evolutivas poderiam surgir também como resultado do mero
acaso, uma vez que algumas vezes elas não aumentariam as chances de sobrevivência dos
indivíduos. O conceito de deriva genética é conferido às mudanças na constituição gênica de
uma população como resultado do acaso. Outra nova compreensão é a de que a seleção natural
não resultaria em indivíduos perfeitos ou “ótimos”. Assim, as características selecionadas
seriam apenas as mais favoráveis dentro de um espectro de variação disponível em uma
determinada população, num determinado ambiente que seria passível de mudanças. Neste
sentido, a seleção natural poderia ser compreendida, metaforicamente, como um processo que
persegue um “alvo móvel”, considerando as mudanças que o ambiente pode sofrer. Estudos
evidenciaram, também, que novas estruturas poderiam ser formadas a partir do
reaproveitamento de estruturas pré-existentes, as exaptações. Desta forma entende-se
atualmente que nem toda estrutura funcional é uma adaptação. Evidenciou-se, ainda, a
existência de restrições ao processo evolutivo, em vários níveis, que também questionaram a
centralidade da seleção natural no processo evolutivo – à frente abordaremos as restrições do
desenvolvimento. O debate que se instalou acerca da temática ficou conhecido como
adaptacionismo versus exaptacionismo. Uma das repercussões desse debate foram as propostas
de reestruturação ou mesmo de substituição do conceito de adaptação42. Dentre as primeiras
destacamos da proposta de Sober que defende a ideia da independência lógica entre adaptação
e adaptatividade (fitness) e a proposta de Gould e Vrba que considera a formulação de novos
conceitos que se somariam ao conceito de adaptação (destacamos aqui o de exaptação). A
exaptação se refere a caracteres inicialmente moldados pela seleção natural para uma
determinada função e posteriormente cooptados para um novo uso ou, ainda, caracteres não
funcionais que resultaram de processo não seletivos cooptados para uso. Um exemplo do
primeiro tipo ocorreu com as asas das aves. Defende-se que as penas foram selecionadas pela
De acordo com Sepúlveda e El-Hani (2008, p. 97), Gould e Lewontin criticavam, entre outras coisas, a “prática
de propor histórias adaptativas para explicar a existência de características funcionais que são consideradas válidas
apenas com base no critério de consistência com a seleção natural, o que tornaria o programa infalsificável. Diante
de qualquer traço aparentemente útil, os adaptacionistas assumiriam sua funcionalidade e criariam uma hipótese
acerca de seu significado adaptativo, explicando então sua existência a partir de um modelo seletivo.”
42
“O modo como o conceito de adaptação é formulado na perspectiva da teoria sintética implica a ideia de que
qualquer característica funcional com valor adaptativo é resultante necessariamente da ação direta da seleção
natural, bem como que este processo leva a um estado ótimo da estrutura orgânica e de sua relação com o ambiente,
ou ao aumento do fitness médio da população”. (SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2008, p. 103).
41

98

função de isolamento térmico que possuíam nos dinossauros (ancestrais das aves), sendo
posteriormente cooptadas para o voo nas aves, passando, então, por seleção posterior,
resultando nas características específicas ao voo hoje presentes no grupo. Defende-se que a
exaptação é responsável pela formação de novidades evolutivas e que ela ocorre com relativa
frequência durante o processo evolutivo (SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2008). Essa ideia é
defendida por François Jacob que compara o reaproveitamento de estruturas pré-existentes a
um processo de bricolagem e não de engenharia – como aparentemente sugerem – no qual as
estruturas vão se somando uma a uma. A bricolagem é sobretudo um processo criativo que
permite que novidades evolutivas sejam produzidas com estruturas já existentes. Portanto, nesse
processo, a evolução não começaria do zero (MEYER; EL-HANI, 2005).

ALCANCE: o entendimento sobre o alcance da seleção natural também sofreu alterações ao
longo do tempo. Darwin defendia que ela não apenas explicaria pequenas mudanças ocorridas
no interior de populações (microevolução), em espaços de tempo menores, mas também aquelas
ocorridas em largas escalas de tempo, responsável pelas grandes mudanças que podem ser
observadas na árvore da vida (macroevolução). Como já discutimos nesse capítulo, a principal
rejeição e esse entendimento era a ausência de formas intermediárias no registro fóssil que
sustentasse que as grandes mudanças ocorreriam de modo gradual ao longo do tempo por meio
da seleção natural. A primeira explicação aos aparentes saltos encontrados no registro fóssil,
como também já mencionamos, era que a sua imperfeição seria responsável pelas aparentes
lacunas. Mas explicações para a existência dessas lacunas foram propostas. A primeira ocorreu
ao redor de 1940, à época da SEM, sendo proposta por Goldschmidt, um crítico a alguns
entendimentos da síntese evolutiva. Ele defendia a existência de macromutações que
explicariam os grandes saltos evidenciados no registro fóssil, colocando em cheque o
gradualismo. Mas a seu modelo foi descartado devido à falta de evidências experimentais que
o sustentasse. Na década de 70 é proposto o modelo do equilíbrio pontuado resultado da união
de trabalhos de duas diferentes áreas de estudo da evolução: a paleontologia e a genética. Da
primeira área estavam envolvidos S. J. Gould e N. Eldredge e, da segunda, E. Mayr. O equilíbrio
pontuado propunha que o surgimento de novas espécies envolvia longos períodos nos quais as
espécies permaneciam inalteradas, intercalados com curtos períodos em que as mudanças
morfológicas ocorriam originando novas espécies. Essa explicação se apoiava na teoria de Mayr
que defendia que novas espécies se formavam quando pequenos grupos se separavam de sua
população original, possibilitando o surgimento de combinações genéticas diferencias e mais
velozes quando comparados à população original dos grupos. Algumas das ideias vinculas ao
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equilíbrio pontuado são aceitas, outras são motivos de debates. Aceita-se, por exemplo, a
existência de longos períodos de estabilidade e curtos períodos de mudança que ocorreriam no
decorrer do processo evolutivo. A ideia de que mudanças genéticas abruptas seriam
responsáveis pela origem de novas espécies e não a seleção natural é motivo de debates e
críticas (MEYER; EL- HANI, 2005).
Como esclarecem Meyer e El-Hani (2005), nenhum dos debates que envolveram a
evolução biológica ao longo dos anos inviabilizou ou refutou seu núcleo teórico. Os debates
acerca da agência giram em torno do nível em que a seleção natural ocorre. Os debates sobre o
alcance, sobretudo o da ideia do equilíbrio pontuado, não colocou em cheque a ocorrência da
evolução (a teoria da evolução em si). Além disso, seus defensores nunca questionaram a
capacidade da seleção natural em produzir adaptações nos seres vivos. O que foi motivo de
debate (e ainda é) é o seu alcance em relação às mudanças macroevolutivas. Da mesma forma,
as discussões sobre eficácia foram somadas ao arcabouço teórico já existente.

Da biologia evolutiva do desenvolvimento: a evo-devo

A biologia do desenvolvimento trouxe novas e importantes compreensões ao processo
evolutivo. Evidenciou-se, por exemplo, a presença de cascatas de regulação gênica e uma
maquinaria a ela associada que seriam muito conservadas nos mais variados seres vivos. Os
genes envolvidos nessas cascatas, segundo estudos, evoluíram por um processo de bricolagem
no qual genes foram conservados e outros foram cooptados ao longo do tempo possibilitando o
surgimento de novas estruturas. Associado a esse processo de bricolagem evidenciou-se, por
exemplo, um sistema de ligamento e desligamento de genes que é responsável pela formação
de diferentes estruturas nas mais variadas espécies. Por outro lado, mudanças nesse padrão de
“liga e desliga” possibilitariam o surgimento de novidades estruturais. Evidenciou-se ainda que
o desenvolvimento ocorre de maneira modular, isto é, há uma divisão de tarefas entre os vários
conjuntos de genes envolvidos na formação de diferentes estruturas. Deste modo é possível
haver alterações em determinadas etapas do desenvolvimento sem interferir no
desenvolvimento de outras, isto é, poderia haver alterações em determinadas estruturas sem que
o desenvolvimento de outras estruturas fosse comprometido, garantindo, assim, uma certa
liberdade para o surgimento de mudanças evolutivas. Entretanto, essa liberdade não é relativa,
devido à presença das chamadas restrições ao processo evolutivo.
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Entende-se que o processo de desenvolvimento se daria em 3 fases: na primeira, que
ocorre logo após a fertilização, o embrião poderia facilmente sofrer alterações, uma vez que,
nessa fase, a interação entre as células ainda não é forte. Na segunda, a fase intermediária,
poucas alterações são possíveis. Aqui a interação existente entre as células do embrião é alta e
pequenas alterações podem causar problema significativos no desenvolvimento do embrião. É
nesta fase, por exemplo, que embriões de diferentes espécies costumam ser muito semelhantes
entre si. Na terceira fase, a final, as mais importantes etapas do desenvolvimento já ocorreram
(na segunda fase). O embrião já se encontra subdividido de modo que possíveis alterações não
comprometeriam significativamente o desenvolvimento. É na segunda fase onde estão
presentes as restrições ao processo evolutivo. Esse mecanismo atua impedindo que o padrão
estrutural mais geral dos seres vivos seja mantido. Ele impede, por exemplo, que estruturas
muito diferenciadas (mirabolantes) sejam criadas. Assim, tanto as restrições ao processo
evolutivo como a seleção natural poderiam ser utilizadas para explicar o porquê de
determinadas características estruturas não existirem na natureza. Elas poderiam ter sido
eliminadas pela ação da seleção natural ou não terem surgido pela existência das restrições ao
processo evolutivo (MEYER, EL-HANI, 2005).
Esse é um debate ainda em aberto e a resposta a ele também caminha para um
entendimento mais pluralista do processo evolutivo: provavelmente ambos os processos,
seleção natural e restrições ao processo evolutivo, exercem um papel na produção da
diversidade dos seres vivos: “com certeza, há formas que são viáveis do ponto de vista do
desenvolvimento, mas que foram removidas por seleção; certamente, também há formas que
simplesmente não podem ser criadas com base nos mecanismos de desenvolvimento que
existem” (MEYER, EL-HANI, 2005, p. 104).

Da Síntese Evolutiva Estendida

Mais recentemente o debate acerca da necessidade da elaboração de uma nova síntese
evolutiva, a denominada Síntese Evolutiva Estendida (SEE) tem tomado espaço entre alguns
estudiosos da evolução biológica. Defende-se que os novos conhecimentos produzidos, muitos
deles já abordados por nós, precisam ser incorporados ao arcabouço teórico que foi construído
durante a SEM.
Em 2008, na Áustria, aconteceu a primeira reunião oficial do grupo de pesquisadores
que defendem a construção de uma nova síntese. Esse grupo que participou desse encontro
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ficou conhecido pela denominação de os 16 de Altemberg. Sobre esse encontro alguns de seus
participantes esclareceram tempos depois: “naquela época, como membros de uma equipe
interdisciplinar, trabalhamos intensamente para desenvolver um quadro mais amplo,
denominado síntese evolutiva estendida (SEE), visando dar sustentação à sua estrutura,
pressupostos e previsões (LANDAND et. al. 2014, p.161).
Em 2010, pesquisadores vinculados ao evento publicaram a obra Evolution: the
extended synthesis – em alusão à obra Evolution: Modern Synthesis, de Julian Huxley,
publicado em 1942 e que popularizou a SEM –, reunindo vários autores para discutir os novos
rumos da biologia evolutiva, objetivando, também, popularizar a ideia da nova síntese. Várias
temáticas são discutidas ao longo dos 17 capítulos da obra. Uma breve análise revela que:
alguns entendem que as novas ideias e conceitos que surgiram ao longo do tempo já estariam
contemplados ou seriam consistentes com o quadro atual da SEM; outros, por sua vez,
defendem a necessidade de uma revisão da SEM; a maioria, por sua vez, defende a manutenção
de muitos princípios do quadro atual da SEM com um “afrouxamento” de seus pressupostos,
introduzindo alguns conceitos importantes da mesma forma fizeram os “arquitetos” da década
de 1940 (PIGLIUCCI; MÜLLER, 2010).
Pigliucci e Müler (2010), por exemplo, além de autores da introdução de Evolution: the
extended synthesis e de outros dois capítulos, defendem a necessidade da construção da SEE
por entenderem que os conhecimentos produzidos mais recentemente são distintos das ideias
que compõem o arcabouço teórico da SEM. Eles citam, por exemplo, o conceito de
evolvabilidade que não existiria antes de 1990 e o de plasticidade fenotípica que, apesar de
conhecido, era rejeitado. Os autores citam ainda os conhecimentos produzidos pela evo-devo,
como, por exemplo, as restrições do desenvolvimento ao processo evolutivo como já abordado
por nós. Na figura 3, a seguir, reproduzimos uma representação esquemática elaborada por esses
autores, comparando os conceitos chaves do darwinismo, da SEM e da SEE.
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Figura 3: Principais conceitos do darwinismo, da SEM e SEE

Fonte: Pigliucci; Müller (2010)

Os autores argumentam que a SEE superaria algumas restrições da SEM, fundamentada
numa abordagem evolutiva gradualista (evolução como um processo gradual), externalista
(centrado na seleção natural) e genecêntrica (centrado na gene). No primeiro caso, a SEE
incorporaria novos conhecimentos que explicam a descontinuidade evolutiva observada no
registro fóssil. No segundo, incorporaria novos conhecimentos produzidos pela evo-devo que
evidenciam que o entendimento da evolução centrado unicamente na seleção natural estaria
equivocado. No terceiro, a SEE incorporaria novos conhecimentos que evidenciam não ser o
gene o único agente da variação nem a unidade fundamental da herança. A SEE assume uma
visão multicausal da variação, vinculada ao entendimento da existência de sistemas de herança
não genéticos envolvidos na evolução: o epigenético, o ecológico, o comportamental e o
simbólico. Apesar de todos os aspectos novos a serem incorporados, os defensores da SEE são
enfáticos ao afirmar que eles não provocam uma crise na estrutura central do arcabouço teórico
proposto na SEM. Para eles, a SEE atuaria da mesma forma que a SEM atuou em relação ao
darwinismo/neodarwinismo, isto é, provocou a sua melhora e não a sua rejeição.
Finalizamos esclarecendo que alguns desenvolvimentos posteriores das ideias de
Darwin não foram abordados por nós em profundidade, assim como aqueles relacionados à
teoria da especiação (como entendida por Mayr). Eles envolveram mudanças no conceito de
espécie, por exemplo. Hoje em dia, compreende-se a possibilidade da existência de 3 tipos
teóricos de especiação: alopátrica, parapátrica e simpátrica. A primeira é reconhecida por quase
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todos os biólogos, já a segunda e a terceira apresentam uma importância mais duvidosa
(RIDLEY, 2006, p. 408). Enfatizamos que um dos objetivos dessa seção foi evidenciar que
ainda existem questões em aberto na biologia evolutiva e que, portanto, ela não é um
conhecimento fechado e acabado – o que, por sua vez, é uma das características do pensamento
científico. Na próxima seção abordamos o pensamento do design inteligente.

2.3 O MOVIMENTO CRIACIONISTA

Entre o final do século XIX e início do século XX várias foram as obras publicadas
contra a evolução por clérigos antievolucionistas nos EUA. Em seus primórdios –
aproximadamente até o final da década de 20 do século passado – o movimento que se
contrapunha à evolução se auto denominava movimento antievolucionista e não movimento
criacionista. Isso ocorreu, devido a alguns fatores: o termo criacionismo já possuía um
significado próprio bem conhecido à época43; os cientistas que se opunham à evolução
possuíam diferentes entendimentos sobre a criação e o mesmo ocorria entre os fundamentalistas
que apresentavam discordâncias interpretativas em relação ao capítulo 1 do Gênesis. É somente
em 1929 que o termo criacionismo aparece vinculado ao debate criação versus evolução, com
a publicação da obra intitulada Back to Creationism, de Harold W. Clark (1891-1986), um
professor de biologia de uma faculdade confessional na Carolina do Norte, antigo aluno de
Georgy McCready Price – sobre o qual discutiremos mais à frente (NUMBERS, 2006; 2014).
Em um trecho da obra ele escreve:

interpretará os registros das rochas, as vidas das plantas e dos animais e a história
humana à luz da história da criação...Conforme o homem se aprofunde na ciência do
criacionismo, os segredos mais íntimos das células e dos átomos exibirão o poder do
Criador de formas que nunca foram compreendidos; e na degeneração e no mal que a
biologia e a sociologia trouxeram à luz será vista a atividade do contrapoder (i.e. Satã)
que vem tentando arruinar a bela criação... Chegou a hora para uma rebelião contra o
domínio da evolução e para retornar aos fundamentos da verdadeira ciência, DE
VOLTA AO CRIACIONISMO (CLARK, 1929, p. 138-139, apud NUMBERS, 2014,
p. 169, ênfase do autor).

“Desde os primórdios da cristandade os teólogos haviam ligado ‘criacionismo’ à doutrina de que Deus tinha
criado individualmente cada alma humana – opondo-se aos ensinamentos traducianistas de que Deus criara apenas
a alma de Adão e que as crianças herdariam as almas de seus pais” (NUMBERS, 2014, p. 166).
43
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O movimento criacionista organizado surge nos Estados Unidos, sendo considerado por
muitos estudiosos um fenômeno tipicamente estadunidense. Stephen J. Gould na obra Pilares
do Tempo: ciência e religião na plenitude da vida (2002, p. 103) diz: a controvérsia criaçãoevolução “é tão tipicamente americana quanto a torta de maça e o Tio Sam. Nenhuma outra
nação ocidental enfrenta uma ameaça tão grave sob a forma de um movimento político sério
(em vez de alguns fracos espasmos periféricos)”. Gould estava correto, entretanto, atualmente,
o movimento criacionista ou derivações dele, tem crescido em outros países, inclusive naqueles
sem tradição religiosa literalista, como alguns países europeus.
Neste estudo, adotamos a definição de criacionismo como proposta por Scott44 (2009).
Para ela, o criacionismo pode ser definido de uma forma mais ampla ou de outra, mais restrita.
Na forma mais ampla, entende-se a criação por meio de uma entidade/força sobrenatural, que
pode ser entendida diferentemente nas várias religiões. Essa entidade seria Deus para cristãos,
muçulmanos e judeus e outras divindades para praticantes de outras religiões. Em sua forma
mais restrita, criacionismo adquiriria a conotação da doutrina religiosa da criação especial que
afirma que Deus criou o universo basicamente como o vemos hoje e que, desde então,
praticamente não mudou. Adotamos, também, a proposta criação-evolução continuum45 da
autora (SCOTT, 2004, 2009) que entende haver um gradiente de posicionamentos religiosos
vinculados à relação criação e evolução. Essa proposta visa possibilitar uma melhor
compreensão desse gradiente, de modo a contribuir para a abordagem da temática no ensino.
Segundo a autora, ela inibiria interpretações simplistas e equivocadas relacionadas ao
entendimento da existência de duas posições extremas e opostas: de um lado estariam os
criacionistas cristãos e, do outro, os evolucionistas ateístas; entre os primeiros estariam os que
creem em Deus e, entre os segundos, os que não creem ou, ainda, que, aceitar a evolução
implica, necessariamente, não crer em Deus.
A história do criacionismo nos Estados Unidos pode ser classificada em três fases: a
fase inicial se caracteriza pela tentativa de eliminação da evolução dos livros didáticos por meio
de legislação específica; na segunda fase, quando essas leis são eliminadas, o movimento
criacionista busca uma alternativa para se fazer presente nas escolas, é o período do
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Antropóloga americana e ativista em prol do ensino da evolução biológica, diretora da National Science for
Center Education, nos Estados Unidos, entre de 1987-2013.
45
Scott (2009) estabelece um gradiente de posicionamentos acerca da relação criação-evolução que vai de uma
posição mais extrema à outra: criacionistas da Terra plana; geocentristas; criacionistas da Terra jovem;
criacionistas da Terra antiga; criacionistas da lacuna, criacionistas dia-era; criacionismo progressivo; criacionismo
evolucionário; evolucionismo teísta; evolucionismo agnóstico; evolucionismo materialista. A autora situa o design
inteligente em uma posição intermediária que iria do criacionismo da Terra Jovem ao criacionismo progressista.
Esclareceremos o entendimento de cada um desses posicionamentos conforme citados durante o texto.
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desenvolvimento da “ciência da criação”; por sua vez, quando as lei que garantiam a igualdade
de tempo entre evolução e ciência da criação são eliminadas, o movimento criacionista busca
uma nova roupagem visando sua manutenção nas escolas públicas, é a terceira fase do
criacionismo estadunidense. É essa trajetória que buscamos evidenciar (SCOTT, 2009).
Como já mencionamos, nos Estados Unidos, no final do século XIX, assim como em
alguns países europeus, a maioria dos cientistas e uma parte considerável dos eclesiásticos já
haviam aderido às ideias de Darwin. Isso aconteceu, também, porque muitos cientistas da
época, que aceitavam a evolução, eram, também, membros ativos de diferentes denominações
religiosas, o que facilitou a disseminação das ideias evolutivas entre os dois grupos (SCOTT,
2009). Na mesma época, o pensamento de Darwin, ou parte dele, já era disseminado, também,
no ensino. No princípio, não houve oposição a essa disseminação devido ao pouco acesso ao
nível secundário e superior nos Estados Unidos nessa época, que era restrito à elite dos centros
urbanos (GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007; SCOTT, 2009).
No início do século XX, entretanto, começam a surgir os primeiros movimentos
antievolucionistas mais organizados em território estadunidense. Isso decorre, segundo Scott
(2009), de uma série de fatores característicos da época: ampliação do acesso à educação
secundária46; a impopularidade do darwinismo social após a I Guerra Mundial; e o surgimento
do protestantismo fundamentalista. Uma das vertentes47 do darwinismo social, que tem em
Herbert Spencer48 um dos seus principais representantes, buscava aplicar os conceitos
científicos desenvolvidos por Darwin à sociedade humana (BROOKE, 2003). Dessa forma,
justificava-se injustiças sociais e preconceitos contra grupos específicos utilizando-se da ideia
da “luta pela existência” e da “sobrevivência do mais apto”. Entende-se que o darwinismo
social, uma interpretação considerada equivocada do pensamento evolutivo, forneceu a base
teórica para o movimento eugênico e para ideias vinculadas ao nazismo, ao fascismo e ao
imperialismo durante a primeira metade do século XX. Neste sentido, as críticas à evolução,
nessa época, passaram a ser, também, não apenas religiosas, mas políticas. O acesso cada vez
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Em 1890 havia, aproximadamente, 200.000 alunos frequentando a escola secundária nos Estados Unidos. Em
1920, esse número estaria próximo de 2.000.000 de estudantes (SCOTT, 2009).
47
“[...] nas suas primeiras formas, o darwinismo social britânico teve uma face liberal. Havia elementos na síntese
de Darwin que apontavam para a reforma social, especialmente, para a eliminação dos privilégios aristocrático. O
estatuto conferido pelo nascimento, mais do que pelo mérito, era suscetível à crítica de que protegia artificialmente
membros ociosos e improdutivos da sociedade. A propriedade de terras poderia desencorajar a iniciativa
econômica e os privilégios desfrutados pelos varões da pequena nobreza provocaram até comentários ao próprio
Darwin [...]” (BROOKE, 2003, p. 284).
48
Herbert Spencer foi uma das 80 pessoas selecionadas por Darwin para receber um exemplar da primeira edição
de A origem das espécies, em 1859 (BROWNE, 2008).

106

maior ao conhecimento evolutivo nas escolas públicas secundárias, associadas a essas críticas,
iniciou uma forte reação contrária ao seu ensino.
Numbers (2006) cita outro fator que poderia estar envolvido no surgimento do
movimento antievolucionista organizado dos Estados Unidos. Segundo ele, no início do século
XX, acusavam-se alguns professores de biologia de intolerância e insensibilidade na forma
como abordavam a evolução em sala de aula. Alguns relatos evidenciavam uma postura
arrogante e impositiva sobre as crenças religiosas dos alunos. Neste sentido, muitos eram os
que solicitavam uma postura mais humanista por parte dos professores.
É também no início do século XX que surge um movimento entre os religiosos
protestantes, principalmente entre batistas, metodistas e presbiterianos49, que visava combater,
dentre outras coisas, tendências teológicas liberais vinculadas aos estudos bíblicos (também
conhecidos como teologia modernista ou liberalismo teológico), surgidos na segunda metade
do século XIX e mencionados por nós anteriormente neste capítulo. Um dos marcos desse
movimento protestante foi a publicação, entre 1910 e 1915, por vários autores, de uma série de
12 livretos intitulados The Fundamentals financiados por dois grandes empresários da área
petrolífera, fundadores, também, de uma faculdade evangélica conservadora em Los Angeles,
o The Bible Institute of Los Angeles, atual Biola University. Três milhões de exemplares foram
distribuídos entre sacerdotes, missionários e escolas de catequese. Cinco eram os princípios
fundamentais: (1) a infalibilidade da Bíblia; (2) Cristo é divino e tem uma origem virginal; (3)
Cristo morreu em expiação aos nossos pecados; (4) Cristo ressuscitou; (5) Cristo voltará à Terra
ou (5’) os milagres de Cristo são reais50. Difundia-se, ainda, que aquele que não acreditasse nos
Princípios Fundamentais iria para o inferno (GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007; SCOTT,
2009).
A evolução era tratada de diferentes formas nos livretos, dependendo da confissão
religiosa da qual o autor professava. Assim, alguns se posicionavam claramente contrários à
evolução. Outros, a aceitavam em uma perspectiva teísta51 com variações, podendo-se aceitar
a evolução animal, mas não a humana ou aceitar a evolução humana, mas não por meio da
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Segundo Souza (2009), nessa época, nos Estados Unidos, a rejeição à evolução era mais prevalente entre batistas
e presbiterianos. Os luteranos também rejeitavam à evolução, mas valorizavam a separação igreja estado e se
posicionavam contrários às tentativas de proibição do ensino de evolução que se iniciariam nessa época. Os
católicos eram um grupo mais dividido, mas como os luteranos, valorizavam a separação igreja e estado.
50
Segundo Gaspar, Avelar e Mateus (2007), há variações no livreto do 5º fundamento dependendo da edição
considerada.
51
O evolucionismo teísta compreende que Deus atua por meio das leis naturais. Pode existir, entretanto, variações
no entendimento acerca de quando e como Deus interveio/intervém na natureza, particularmente no que se refere
a origem dos seres humanos. De modo geral, esse posicionamento aceita todas as explicações da ciência moderna.
É a posição adotada pela igreja católica e ensinada em grande parte dos seminários protestantes. (SCOTT, 2009).
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seleção natural, uma vez que se entendia que a seleção natural, como proposta por Darwin,
assumia o papel de Deus na criação da vida na Terra. A maior parte dos autores dos livretos era
adepto do criacionismo dia-era52. Dentre os que rejeitavam a evolução estavam os autores
adeptos do Adventismo do Sétimo Dia. Os adventistas defendiam o literalismo bíblico e a
“geologia do dilúvio”, que compreendia os fósseis como seres soterrados durante o dilúvio
bíblico. Nessa época, um dos maiores defensores deste entendimento foi Georges M. Price
(1870-1963), falaremos dele mais à frente. Embora nem todos os livretos tenham sido
antievolucionistas, a posição fundamentalista em direção à evolução endureceu com bastante
rapidez (GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007).
De acordo com Scott (2009, p. 98), “os fundamentalistas se tornaram a tropa terrestre
das campanhas para libertar as escolas da evolução. Eram motivados por sentimentos religiosos
e por uma preocupação de ser a evolução a fonte de muitas tendências sociais negativas ou
mesmo corrosivas”. Essas preocupações mais políticas e sociais dos fundamentalistas em
relação à evolução, como já mencionamos, estavam vinculadas ao entendimento equivocado
das ideias de Darwin no contexto da Primeira Guerra Mundial, sobretudo às ideias eugênicas
em voga na Alemanha, país que tinham dado início, também aos estudos bíblicos. As
preocupações dos fundamentalistas se voltavam, também, ao contexto do capitalismo
estadunidense. Rockefeller e outros, à época, faziam interpretações equivocadas das ideias
evolutivas justificando a opressão imposta aos mais fracos pelo sistema capitalista. É nesta
conjuntura que o movimento fundamentalista ganha um adepto importante e, em princípio,
inesperado devido às causas progressistas que abraçava em sua vida pública. Tratava-se de
William Jennings Bryan, famoso democrata que concorreu à presidência dos Estados Unidos
por 3 vezes e defendeu causas relacionadas aos direitos dos consumidores, ao combate dos
monopólios e ao direito do voto feminino. É com o apoio de Bryan, que era presbiteriano, que
o movimento fundamentalista nos Estados Unidos ganha força, adquirindo conotações
políticas. É por meio de Bryan que se estabelece a “cruzada antievolucionista” nos Estados
Unidos no início do século XX (NUMBERS, 2006, p. 55). Isso também é evidenciado por
Gould (2002, p. 106)
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O criacionismo dia-era é um dos tipos de criacionismo da Terra antiga, ou seja, procura acomodar os
conhecimentos científicos sobre a idade da Terra e o registro fóssil ao Gênesis bíblico. Especificamente o
criacionismo dia-era envolve a interpretação de que os dias retratados no Gênese não seriam dias de vinte e quatro
horas, mas expressões metafóricas que representariam longos períodos de tempo, eras que acomodariam a idade
antiga da Terra. Os Testemunhas de Jeová são adeptos desse tipo de criacionismo.
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o movimento fundamentalista pode ser tão antigo quanto os Estados Unidos e sua
oposição ao ensino da evolução pode ser tão antiga quanto Darwin. No entanto, esse
movimento marginal, sem conotações políticas e basicamente regional, não teve
forças para provocar efeitos legislativos até que uma das grandes figuras da história
americana, Willian Jennings Bryan resolveu dedicar suas últimas energias a essa
questão.

A “cruzada antievolucionista”, que tinha por objetivo impor o ensino do criacionismo
nas escolas públicas, em detrimento do ensino da evolução encontrou um terreno fértil nos
Estados Unidos, um país marcado, historicamente, por disputas entre extremos: Norte contra
Sul; ricos contra pobres; controle local contra controle federal, dentre outras. Assim, além dos
fatores já destacados, também contribuíram para o surgimento e o avanço do movimento
criacionista organizado nos Estados Unidos, a descentralização dos estados americanos que
reflete a formação desta nação, composta, em grande parte, por dissidentes religiosos em busca
de “liberdade religiosa”53. Os pioneiros, na ocupação da costa leste americana, também pela
omissão do estado, estabeleceram a polícia, o sistema de ensino e as congregações religiosas,
que podiam divergir da corrente teológica de origem. Também por isso, é nos Estados Unidos
onde surgem diversas seitas e novas denominações religiosas54 a partir de líderes carismáticos.
Essa formação inicial descentralizada federativamente, mas centralizada em torno de um núcleo
religioso local, notadamente, fundamentalista, contribuiu para a guerra que se instalaria contra
o ensino de evolução com o passar dos anos nesse país (GOULD, 2002; SCOTT, 2009).
Bryan dá início a sua cruzada contra o ensino da evolução no início da década de 20.
Gould (2002) esclarece que esse posicionamento, contrário ao ensino da evolução, se devia,
principalmente, a um entendimento distorcido das ideias de Darwin. Bryan confundia a
“evolução em si”, isto é, o entendimento de que as espécies mudam ao longo do tempo com o
processo que produzia essa modificação, a seleção natural. Por sua vez, não compreendia a
seleção natural que, para ele, seria “uma teoria marcial de sobrevivência por meio da luta e
destruição dos inimigos” (GOULD, 2002, p. 122). Ele entendia, ainda, que o darwinismo
afirmava haver um valor moral nesta “luta pela sobrevivência”. Já no início do século, em 1904,
ele escrevia:

a teoria darwiniana representa o homem tendo alcançado sua atual perfeição por meio
da lei do ódio – a lei implacável pela qual os fortes se unem e matam os fracos. Se
essa é a lei de nossa evolução, então, se houver alguma lógica regendo a mente
53

Como esclarece Scott (2009) essa busca pela liberdade religiosa, na maioria das vezes, não implicava em
considerar a liberdade religiosa do outro.
54
Foi nos Estados Unidos onde surgiram, por exemplo, os Adventistas do Sétimo Dia, a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, os Testemunhas de Jeová (SCOTT, 2009).
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humana, devemos nos voltar novamente para a lei das feras, à medida que nos
afastamos da lei do amor. Prefiro acreditar que o amor, em vez do ódio, seja a lei do
desenvolvimento (BRYAN, 1904 apud GOULD, 2002, p, 122).

Em 1922, Bryan inicia, no estado do Kentucky, um movimento exigindo a banimento
do ensino da evolução biológica das escolas públicas, sua intenção, entretanto, era difundir esse
movimento por todo o país. Em 1925, o estado do Tennessee promulga o Butler Act, também
conhecido como Lei do Macaco (GOULD, 2002) que proibia o ensino da evolução nas escolas
públicas.
No Tennessee, o Butler Act, que recebe esse nome devido ao nome do político que o
propôs, foi aprovado pela Câmara dos Deputados do estado do Tennessee sem a promoção de
um debate qualificado sobre a questão. O debate ocorreu, entretanto, no Senado que ouviu
depoimentos contrários e a favor da sua aprovação. Os cientistas ouvidos, em sua maioria, se
posicionaram contrários, já os religiosos ficaram divididos. Os mais fundamentalistas foram
favoráveis à sua aprovação alegando preservação da fé das crianças. Os mais liberais, por sua
vez, tomavam posição contrária alegando ferimento a laicidade do Estado. Apesar do debate
tender para a sua rejeição, a “Lei do Macaco” foi aprovada por pressão da opinião pública da
população do Tennessee, favorável ao banimento do ensino da evolução das escolas públicas
do estado (SCOTT, 2009).
O seu texto dizia: é proibido “ensinar qualquer teoria que negue a história da Criação
Divina do homem como é ensinada na Bíblia, e ensinar em vez disso que o homem descendeu
de uma ordem inferior de animais” (GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007, p. 136, grifos dos
autores). Logo após a promulgação do Butler Act, no Tennessee, a American Civil Liberties
Union (ACLU) planejou uma estratégia visando alegar a sua inconstitucionalidade na Suprema
Corte, uma vez que ele feria a Primeira Emenda da Constituição Americana 55. A estratégia
consistia em ferir o Butler Act, haver condenação e, então, recorrer à Suprema Corte. Alegarse-ia o ferimento de 3 cláusulas da Primeira Emenda Constitucional: a do estabelecimento – o
Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião –, a do livre exercício – o
Congresso não legislará [...]proibindo o livre exercício dos cultos e a cláusula da liberdade de
expressão e reunião – o Congresso não legislará [...]cerceando a liberdade de palavra de
imprensa ou o direito do povo de se reunir pacificamente. A adoção da estratégia se devia a

A Primeira Emenda da Constituição Americana promulgada em 1791 dizia: “O Congresso não legislará no
sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de
palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir aos Governo petições para
a reparação de seus agravos” (GASPAR; AVELAR: MATEUS, 2007, p. 137, grifos dos autores).
55
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impossibilidade de a corte local julgar sobre a inconstitucionalidade do Butler Act, podendo
julgar (condenar ou inocentar) apenas acerca da desobediência da sua obrigatoriedade. Por isso,
“a ACLU preferiu, portanto, uma condenação menos problemática, passível de apelação em
uma corte superior”. (GOULD, 2002, p. 108).
O chamamento da ACLU56 – alguém que se dispusesse a ferir a Lei do Macaco e ser
condenado – atrai a atenção de moradores da pacata cidade de Dayton que possuía, à época,
cerca de 1800 habitantes. Um deles foi o engenheiro George Rappelyea que havia se revoltado
ao participar de um funeral de uma criança, filha de um funcionário, quando o padre
fundamentalista afirmara que, por ser a criança pagã, queimaria no fogo do inferno. Outros
cidadãos e políticos de Dayton também se interessam, mas não apenas porque eram contra o
ensino da evolução. Eles entenderam que o julgamento atrairia a atenção para Dayton,
aquecendo a economia local. O escolhido para desobedecer ao Butler Act foi John Scopes
(1900-1970), um jovem professor de álgebra, física e treinador de futebol americano do Liceu
de Dayton que estava, na ocasião, aparentemente, substituindo o professor de biologia que
estava doente. De acordo com Larson (1997, apud SCOTT, 2009), Scopes foi escolhido
propositadamente pelo grupo de Dayton: era solteiro, não pretendia residir na cidade –
diferentemente do professor de biologia efetivo que era morador de Dayton com família e
responsabilidades administrativas –, era muito bem quisto pelos alunos, e não tentaria doutrinalos com os conhecimentos ensinava. Seus amigos mais próximos, entretanto, sabiam que
Scopes aceitava a evolução, particularmente a evolução humana e se mostrava contrário ao
Butler Act (GOULD, 2002, SCOTT 2009).
É Rappelyea que contata a ACLU informando que um professor de Dayton iria
desobedecer ao Butler Act e necessitaria do apoio jurídico prometido nos anúncios de jornal. O
combinado prossegue com Scopes ensinando evolução aos alunos, nas aulas de biologia,
utilizando, para isso, o livro didático adotado pela escola. É Rappelyea, ainda, que “denuncia”
Scopes ao xerife da cidade. Vários alunos servem como testemunhas e o julgamento é marcado
para julho de 1925 (GOULD, 2002; GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007).
O julgamento tem início no dia 10 de julho de 1925, contando com a participação de
dois personagens ilustres à época, em lados opostos: acusação e defesa. O acusador era Willian
Jennings Bryan, que prosseguia obstinado em sua cruzada antievolucão. O defensor era um dos
advogados mais famosos dos Estados Unidos à época, o agnóstico (alguns estudiosos
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A ACLU publicou anúncios em jornais do estado do Tennessee oferecendo defesa aos professores que
desejassem ensinar evolução, contrariando o Butler Act (SCOOT, 2009).
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mencionam ser ele ateu) Clarence Darrow. O episódio atrai muita gente para Dayton, atingindo
o objetivo inicial do grupo local. Assim, a cidade

se encheu de jornalistas, evangelistas, vendedores ambulantes, artistas de variedades
e até macacos em jaulas [...] Cerca de 1200 pessoas juntaram-se dentro do tribunal e
em volta dele (as janelas estavam abertas por causa do calor) para assistir ao
julgamento, e houve até emissões de rádio (uma relativa novidade) (GASPAR;
AVELAR; MATEUS, 2007, p. 138).

O julgamento, que durou 11 dias, de 10 a 21 de julho de 1925, foi o primeiro a ser
transmitido ao vivo pelo rádio nos Estados Unidos, abrindo precedente para que essa prática
ocorresse desde então. Esperava-se que o julgamento fosse um campo de batalha entre evolução
e criação – e a defesa tentou seguir esse caminho trazendo cientistas e religiosos que eram
favoráveis à evolução –, mas a acusação57 alegou, com sucesso, que o que estava em julgamento
era a ação de Scopes: se ele havia agido ilegalmente ou não perante a Lei promulgada no
Tennessee. Evidentemente, todos (defesa e acusação) sabiam que era resposta era positiva, ele
havia agido ilegalmente ao ensinar evolução, portanto, seria considerado culpado, como
desejavam acusação e defesa. A previsão do veredito final, entretanto, não impossibilitou que
cenas memoráveis ocorressem ao longo do julgamento. Assim, no 2º dia Darrow fez o que foi
considerado o seu melhor discurso:

se hoje vocês podem pegar em algo como a evolução e considerar um crime ensinála em liceus, amanhã podem considerar um crime ensiná-la em escolas particulares
(...). Na próxima sessão podem proibir livros e jornais. Em breve podem opor
Católicos a Protestantes, e Protestantes a Protestantes, e tentar impingir a vossa
própria religião às mentes das pessoas (...). A ignorância e o fanatismo estão sempre
ativos e necessitam de alimento (...). Após um bocado (...), é pôr homem contra
homem, e crença contra crença, até que com bandeiras desfraldadas e tambores a rufar
estamos a marchar para trás em direção à idade gloriosa do século dezesseis quando
fanáticos acendiam piras para queimar os homens que ousavam trazer qualquer
inteligência e esclarecimento e cultura à mente humana (GASPAR; AVELAR;
MATEUS, 2007, p. 138).

No 4º dia, a resposta da defesa às argumentações de Bryan é ovacionada pelos próprios
fundamentalistas. Bryan, em sua fala, dentre outras coisas, havia ridicularizado o livro didático
utilizado por Scopes por incluir o homem entre os mamíferos e ironizou Darwin por afirmar
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Grande parte dos cientistas que foram convidados por Bryan, para discutir o mérito científico da evolução, como
especialistas da acusação, declinaram ao convite. Apesar de serem defensores da criação, alguns alegaram
considerar a evolução possível como hipótese, por exemplo. Outros, criticavam o empenho de Bryan na cruzada
pela proibição do ensino da evolução como uma tentativa de impedir com que os indivíduos pensassem por si
próprios (NUMBERS, 2006).
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que o homem descendia de macacos do Velho Mundo (como se descender de macacos do Novo
Mundo fosse mais aceitável).
No 6º dia, Darrow solicita a participação de Bryan como testemunha, considerando-o
um especialista em religião. Ele aceita, mesmo sendo aconselhado a não o fazer. Darrow o
confrontou com inúmeras incongruências contidas na Bíblia, para as quais, Bryan não possuía
explicação. Na verdade, apesar de ser à época um dos principais divulgadores do movimento
fundamentalista, Bryan não era um literalista bíblico. Ele poderia ser classificado como um
criacionista dia-era, uma visão que, como argumentava Darrow, poderia se acomodar à
evolução (SCOTT, 2009)58. Lembramos que a principal oposição de Bryan à evolução eram
suas possíveis implicações éticas e morais, advindas de uma interpretação distorcida que ele
fazia da mesma. Assim, além de ter pouco domínio sobre a evolução ele não possuía domínio,
também, sobre aquilo que ele se propunha a defender, as Sagradas Escrituras. Nesse dia,
também, acontece um dos momentos do julgamento que ficaria eternizado. Já cansado e irritado
com questionamentos de Darrow sobre “Jonas e a baleia”, “Josué e o Sol”, “a mulher de Caim”,
a “idade da Terra” ou sobre como a serpente caminhava antes de ser condena a rastejar, Brayn
responde: “não penso nas coisas em que não penso”. Darrow pergunta, então: “E pensa nas
coisas em que pensa? ” Bryan responde: “Sim, às vezes”. Relata-se que todos riram muito.
(GASPAR; AVELAR; MATEUS, 2007, p. 139). No dia 21 de julho de 1925 sai o resultado do
julgamento: Scopes é considerado culpado e deveria pagar uma multa de 100 dólares.
Como explica Gould (2002), o julgamento foi muito bem documentado e coberto pela
imprensa, mas muitas distorções ocorreram, disseminadas, também, pela “liberdade poética”
concedida às representações do julgamento que se seguiram: uma peça de teatro e um filme 59.
Diferente do que muitos pensam, Scopes não foi perseguido por fundamentalistas fanáticos,
nem foi preso. A morte de Bryan também não ocorreu em pleno tribunal, mas, sim, uma semana
após o julgamento, “depois de se empanturrar em um jantar da igreja” (GOULD, 2002, p. 109).
O julgamento também não representou uma “batalha épica entre a ousadia e a virtude” como
foi disseminado (GOULD, 2002, p. 108), pois envolveu interesses de ambos os lados. Gould
(2002) entende, ainda, que o desenlace do julgamento nunca foi bem compreendido e acarretou
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Nesta época existiam muitos adeptos do criacionismo dia-era e do criacionismo da lacuna. O criacionismo da
Terra jovem, entretanto, só começa a ganhar mais adeptos a partir de 1960 (GASPAR; AVELAR; MATEUS,
2007).
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A peça Inherit the wind (O vento como herança) foi escrita em 1951 por Jerome Lawrence e Robert Edwin Lee,
e encenada por alguns dos melhores atores americanos em diversas montagens. Dois filmes também foram
produzidos, como o mesmo nome da peça, em 1960 e 1999, sendo o último produzido especialmente para a
televisão. Dentre os atores que encenaram as montagens e filmagens estão: Spencer Tracy, Fredric March, Gene
Kelly e Kirk Douglas.
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consequências desastrosas para a posterior história do criacionismo. Apesar de o Butler Act
fixar o valor de 100 dólares de multa mínima para o seu descumprimento, a lei do Tennessee
determinava que multas acima de 50 dólares deveriam ser fixadas pelo júri. Portanto, a multa
não poderia ter sido estipulada pelo Juiz. O erro não foi sequer percebido pela equipe de
advogados que acompanhava Darrow que pareciam não conhecer bem as leis do Tennessee.
Em janeiro de 1927 a condenação de Scopes é anulada por erro técnico e a ACLU não pôde
recorrer a Suprema Corte, seu principal objetivo desde o início.
Após o julgamento de Scopes, ou julgamento do macaco, como também ficou conhecido
o episódio, cerca de 20 estados americanos discutiram sobre leis antievolucionistas até 1930.
Tennessee, Mississipi e Arkansas proibiram o ensino de evolução nas escolas públicas.
Oklahoma proibiu a adoção de livros didáticos que abordavam a temática. Flórida considerou
o ensino da evolução “impróprio e subversivo” (NUMBERS, 2006). Esses estados estão
situados na região conhecida como cinturão bíblico americano (Bible Belt) ou, ainda, região
dos “estados vermelhos”. Como resultado dessas promulgações, os capítulos que abordavam a
evolução biológica nos livros didáticos foram suprimidos ou diminuídos consideravelmente.
Como a publicação de diferentes tipos de livros, com e sem evolução era economicamente
inviável, em praticamente em todos os estados americanos o conteúdo cientifico sobre a
evolução biológica foi excluído ou consideravelmente diminuído. Aqueles que mantinham a
evolução, com conteúdo reduzido, eliminaram a palavra “evolução” e o nome “Darwin” dos
textos, outros, além disso, inseriam conteúdos religiosos (GASPAR; AVELAR; MATEUS,
2007; SOUZA, 2009).
Gould (2002) relata que no livro didático utilizado por ele na escola secundária, em
1956, intitulado Modern Biology, dos autores Moon, Mann e Otto, o mais adotado à época, o
conteúdo evolutivo ocupava apenas 18 das 662 páginas. Era o capítulo 58 de um total de 60. O
autor lembra, ainda, que, geralmente, não se consegue finalizar um livro didático e, que,
portanto, a evolução contida nestas poucas páginas no final do livro nem sempre era ensinada.
Ele confirma que o termo “evolução” não era mencionado e a teoria de Darwin era tratada
“como hipótese do desenvolvimento racial”. A mesma obra, em sua primeira edição, em 1921,
como também relata o autor, era muito diferente. Nela, a evolução ocupava um lugar de
destaque, era explicada em vários capítulos, apresentada como um “fato provado” e como uma
espécie de eixo fundamental organizador da biologia (GOULD, 2002, p. 111).
Antes de prosseguirmos com os desdobramentos do julgamento de Scopes,
consideramos necessário discorrer sobre George McCready Price, um dos grandes nomes do
movimento criacionista no início do século XX, cujo pensamento terá forte influência sobre o
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que virá a ser denominado na década de 60 de criacionismo científico. Price, à época do
julgamento de Scopes, era considerado a principal autoridade científica vinculada aos
fundamentalistas e, exatamente por isso, foi um dos especialistas em ciência convidado por
Bryan para testemunhar pela acusação no caso Scopes. Seu testemunho, entretanto, não foi
aceito pela defesa. Darrow alegou que Price não era uma autoridade científica na área da
geologia, mas sim um “charlatão e mentiroso” (NUMBERS, 2006).
É ainda adolescente, entre 14 e 15 anos, no Canadá, após o falecimento de seu pai, que
Price e família se converteram aos ensinamentos religiosos da profetisa Ellen White. White,
considerada a fundadora do Adventismo do Sétimo Dia, promovia, à época, uma releitura do
Millerismo60. No final do século XIX, Price, já nos Estados Unidos faz alguns cursos e inicia
sua carreira de professor. É nessa época que entra em contato com o pensamento da Darwin por
intermédio de um amigo médico. Começa, então, a estudar e a escrever criticando os
fundamentos geológicos que sustentavam a evolução. Seu objetivo era conciliar os
conhecimentos científicos da geologia às sagradas escrituras, evidenciando-os como resultado
de uma criação recente e de uma catástrofe natural: o dilúvio. Seu pensamento ficou conhecido
como “geologia do dilúvio” ou, ainda, “novo catastrofismo”, este último em alusão ao
catastrofismo de Georges Cuvier. Seu objetivo era conferir cientificidade a história da Terra
defendida por Ellen White (NUMBERS, 2006, 2014). Nesse intuito, até o ano que antecede sua
morte, em 1963, Price publica cerca de duas dezenas de obras. Dentre elas, destacamos:
Illogical Geology: the Weakest Point in the Evolution Theory, publicada em 1906 – após
publicá-la ele oferece a quantia de mil dólares para aquele que provasse que os fósseis não
possuíam todos a mesma idade cronológica – e The New Geology, obra mais sistemática e
abrangente, publicada em 1923. É nesta última que Price propõe um novo princípio para a
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No século XIX, várias foram as denominações religiosas que acreditavam no retorno de Jesus Cristo, o salvador.
A maioria delas fazia uma interpretação metafórica desse retorno. Willian Miller (1782-1849), líder dos
Milleristas, pregava que Cristo retornaria numa data específica, dia 22 de outubro de 1844, que passou a ser
conhecida, depois do não retorno de Cristo, como o dia do “grande desapontamento”. Os Milleristas, desapontados
após a passagem do dia 22 de outubro de 1844 seguem diferentes rumos. Um dos grupos passa a ser liderado por
Ellen White (1827-1915), profetisa que fez uma reinterpretação do “grande desapontamento” a partir de uma
suposta visão divina, cuja mensagem trazida acomodava o não retorno de cristo ao relato bíblico. É esse grupo
que dá origem aos Adventistas do Sétimo Dia. Ellen White dizia que, durante suas visões, havia sido transportada
para o momento da criação, sendo ela, portanto, uma testemunha viva da veracidade bíblica. Ela afirmava haver
presenciado, dentre outras coisas, os dias da criação e o dilúvio. Segundo ela, depois do dilúvio, após as águas
baixarem, carcaças podres ficaram expostas e teriam sido enterradas por Deus por meio de um vento poderoso que
teria feito com que topos de altas montanhas se desprendessem e enterrasse tudo. As florestas enterradas, dizia ela,
teriam se transformado em carvão e petróleo, que inflamados por Deus, produziriam terremotos e vulcões. Nessa
interpretação, os fósseis, seriam, portanto, seres que morreram durante o dilúvio e foram enterrados por Deus
(NUMBERS, 2006).
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geologia, a “lei das sequências estratigráficas conformes”. Segundo Numbers (2014, p. 168169)
De acordo com essa lei qualquer tipo de camada fossilífera, seja ela ‘jovem’ ou
‘velha’, pode ser encontrada em conformidade a essa camada em quaisquer outras,
‘mais velhas’ ou ‘mais jovens’. Para Price, as chamadas conformidades enganadoras
(quando parece que faltam estratos) e falhas de impulso (quando as camadas estão,
aparentemente, na ordem errada) provam que não há uma ordem natural nas rochas
em que encontram-se os fósseis, cuja existência ele atribuía ao Dilúvio de Noé.

Apesar de Price ser considerado uma autoridade científica entre os fundamentalistas,
poucos foram os fundamentalistas que abandonaram o criacionismo dia-era ou o criacionismo
da lacuna61 e adotaram a “geologia do dilúvio”. No final da década de 20, o movimento
fundamentalista antievolução estava enfraquecido. Ao longo dos próximos 20 anos, isto é, até
o início dos anos 50, o movimento antievolução estadunidense tentou se reestruturar fundando
algumas associações. Foram fundadas, sempre com Price à frente, a Religion and Science
Association, em 1935, e a Deluge Geology Society, alguns anos depois. Ambas associações,
entretanto, por desentendimentos internos acerca da idade da Terra (controversa diaera/lacuna/geologia do dilúvio), se desfizeram. Outro fator que, de certa forma, impediu o
avanço dessas associações foi a falta de cientistas realmente qualificados que as apoiassem. A
American Scientific Affiliation (ASA), fundada em 1941, que apresentava uma proposta mais
ecumênica e progressista, podendo ser categorizada como criacionismo progressivo62, inicia
críticas a geologia do dilúvio proposta por Price. A ASA, diferentemente das demais
associações, possui sócios cientificamente treinados. Dentre eles estava J. Laurence Kulp,
especialista em datação por radioisótopos da Universidade de Columbia, com doutorado em
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O criacionismo da lacuna também é um tipo de criacionismo da Terra antiga. Seus adeptos entendem haver um
espaço temporal entre os capítulos 1 e 2 do Gênesis, isto é, entre os capítulos que versam sobre da criação do
mundo em 6 dias (criação pré-adâmica) e da criação de Adão e Eva (criação adâmica). Assim, no final do capítulo
1, no sexto dia, Deus cria os seres humanos e logo após, no sétimo dia, descansa. Entretanto, no capítulo 2 parece
haver uma nova criação dos seres humanos, é nesse capítulo onde são mencionados os nomes de Adão e Eva e o
Jardim do Éden. Interpreta-se que os seres humanos teriam sido criados duas vezes por Deus: na criação préadâmica e na criação adâmica, com um longo hiato de tempo entre as duas criações o que justificaria a idade antiga
da Terra. Esse argumento é utilizado para explicar, também, a existência dos descendentes de Caim (SCOTT,
2009).
62
O criacionismo progressista também é considerado um tipo de criacionismo da Terra antiga. Seus adeptos
entendem ser o Gênesis bíblico, em grande parte, metafórico, de modo que não conflitaria com os conhecimentos
geológicos. Também entendem haver compatibilidade entre os relatos bíblicos e os conhecimentos físicos e
astronômicos, incluindo o Big Bang. O mesmo já não ocorreria com alguns conhecimentos científicos sobre os
seres vivos. Defendem-se que as espécies teriam sido criadas sequencialmente por Deus. Deste modo, após o ato
inicial da criação, Ele teria criado novas espécies ou transformado espécies já existentes. O conceito de espécie
defendido remete à ideia dos “tipos” bíblicos, que seriam relacionados, atualmente, à categoria taxonômica família
ou filo. Além disso, entende-se que o homem não estaria relacionado evolutivamente aos demais seres vivos, uma
vez que teria sido criado em separado. Tendem, portanto, a aceitar a microevolução entre animais (exceto o
homem) e plantas, mas não a macroevolução (SCOTT, 2009).
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Físico-Química e em Geologia pela Universidade de Princeton. Em um artigo lido para os
membros da ASA, em 1949, Laurence argumenta que, em grande parte, a geologia do dilúvio
de Price contradizia leis estabelecidas da física e da química. Outros membros da ASA, por sua
vez, com formação em biologia, argumentavam em favor da aceitação das evidências de uma
evolução limitada, “dentro da ordem”. Poder-se-ia, por exemplo, acreditar no surgimento das
espécies em locais diferentes e em momentos diferenciados separados por milhares de anos
(NUMBERS, 2006).
Em 1954, Bernard Ramm, um membro da ASA, teólogo e filósofo publica o livro
intitulado The Christian View of Science and Scripture, incitando cristãos a abandonarem suas
crenças literalistas e a geologia do dilúvio para aderirem ao criacionismo progressivo. Os
fundamentalistas, entretanto, se mostraram fortemente contrários às ideias de Ramm. Em
resposta, em 1961, é publicada The Genesis Flood, a tese de John C. Whitcomb Jr., pesquisador
do Antigo Testamento, em coautoria com Henry M. Morris63 (1918-2006), doutor em
hidráulica. A obra foi considerada pela crítica, à época, uma reedição da geologia do dilúvio de
Price. Ainda assim, ganhou repercussão entre os evangélicos. É interessante observar,
entretanto, que, propositadamente, como revelem cartas trocadas entre autor e coautor, em sua
maioria, as citações a Price, cujo pensamento já estaria por demais desacreditado à época, foram
retiradas do livro (NUMBERS, 2014).
Mas como estava, nessa época, o ensino da evolução biológica nas escolas públicas
estadunidenses? O relato de Gould (2002) sobre o livro didático que ele utilizava em 1956
(mencionado anteriormente) evidencia que pouca coisa havia mudado desde da década de 20.
Mas um fato marcante começaria a mudar essa situação: o lançamento do satélite Sputnik, em
1957, pela então União Soviética. Como explica Souza (2009),

[...] em uma das épocas mais sensíveis da guerra fria, esse evento chocou boa parte da
opinião pública americana, que viu o país atrás na guerra tecnológica. Houve então
uma rápida resposta do Congresso americano, que aprovou leis atualizando o ensino
de ciências nas escolas públicas. Entre uma série de modificações, aconteceu uma
verdadeira revolução no ensino de biologia e novos livros foram produzidos tendo o
evolucionismo como base de todas as ciências biológicas (SOUZA, 2009, p. 50).

Assim, a recém fundada National Science Foundation (NSF), dentre outras coisas,
financiou estudos sobre currículo e a produção de novos livros didáticos das áreas científicas.
Os especialistas que fizeram parte dos estudos que visavam reestruturar o currículo e os livros
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Publicar a obra com um coautor de uma área científica foi uma recomendação do editor (NUMBERS, 2014).
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didáticos de biologia - Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) - ficam impressionados
com a péssima qualidade dos livros de biologia que estavam sendo utilizados nas escolas. Em
1963 os primeiros livros padrão BSCS já estavam sendo vendidos e rapidamente se tornaram
um sucesso. Seu padrão começou a ser seguido pelas editoras comerciais e mesmo aqueles
conselhos escolares que tinham uma resistência maior à evolução acabaram cedendo (SCOTT,
2009).
Nesta época, também se iniciam as tentativas de revogação das leis antievolução nos
estados onde vigoravam. No Tennessee, uma primeira tentativa fracassa. Deputados
fundamentalistas, que associavam evolução ao comunismo, impediram a derrubada do Butler
Act, vigente desde 1923. No final dos anos 60, entretanto, o Butler Act é finalmente considerado
inconstitucional. A inconstitucionalidade é decretada, em última instância, pela Suprema
Corte64, em 1968, como resultado da apelação à corte estadual do Arkansas pela professora de
biologia Susan Epperson (caso Epperson vs Arkansas). Após uma derrota na primeira instância,
a apelação à Suprema Corte sai vitoriosa. A partir dessa data, todas as leis estaduais que
proibiam o ensino da evolução são derrubadas por violação da Primeira Emenda Constitucional.
Era o fim da “era Scopes” depois de 43 anos.
Entretanto, antes mesmo de decretada a inconstitucionalidade do banimento do ensino
da evolução, o movimento antievolucionista já se reorganizava em resposta aos novos livros
padrão BSCS (SCOTT, 2009). Em 1963, um grupo dissidente de cientistas cristãos da ASA,
contrários à inclinação evolucionista da entidade e incentivados pelo livro de Whitcomb e
Morris, funda a Creation Research Society (CRS). Era o renascimento do movimento
antievolucionista americano. A CRS possuía, dentre os 18 membros do seu primeiro comitê
diretor, seis luteranos, seis batistas, dois adventistas, um presbiteriano, um metodista e dois
membros de outras denominações religiosas. Destes, 5 eram biólogos com doutorado, 2
biólogos com mestrado e 1 bioquímico com doutorado (o batista Larry G. Buttler (1933-1977)
da Purdue University, o líder do comitê). Havia, ainda, um engenheiro, Morris, coautor de The
Genesis Flood. Como esclarece Numbers (2014) apesar de se denominar uma sociedade de
pesquisa, a CRS realizava poucas pesquisas fora das bibliotecas. Ainda segundo Numbers,
Buttler, um dos poucos membros ativos do grupo, com considerável mérito acadêmico se frustra
com o que ele denominava ser a “periferia lunática” do criacionismo. Afirmava-se, por
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Dentre outras coisas, o parecer final, da Suprema Corte entendia que a lei do Arkansas (que proibia o ensino de
evolução no estado), era “uma tentativa de eliminar uma teoria particular por causa do seu suposto conflito com o
relato bíblico interpretado literalmente” (Epperson v. Arkansas, 393 US 97 (1968)). Disponível em:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/393/97/
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exemplo, que as “pesquisas” conduzidas pela CRS haviam observado pegadas humanas
contemporâneas aos dinossauros ou que haviam refutado todo o conhecimento acerca da
datação radiológica pelo método do Carbono-14. O criacionismo defendido pela sociedade era
literalista bíblico, o criacionismo da Terra jovem65. Havia, entretanto, algumas discórdias entre
os seus membros no entendimento de algumas questões. Uma delas referia-se ao processo da
especiação. O número cada vez maior de espécies descritas inviabilizava a ideia de que todas
as espécies viventes seriam resultantes dos casais acondicionados na Arca de Noé. Uma solução
proposta era que a arca não teria acomodado um casal de cada espécie, mas sim um casal de
cada família, de cada “tipo”. Isso, contudo, gerava outro problema: como teriam surgidos tantos
gêneros e espécies em tão curto período de tempo? A ocorrência de uma “microevolução
rápida” era uma explicação adotada por alguns membros da CRS, apesar da implausibilidade
dessa hipótese ser reconhecida por geneticistas membros da CRS. Cerca de 10 anos após a sua
fundação a CRS possuía ao redor de 2000 membros66, sendo que 412 deles apresentavam
alguma formação em ciência. A CRS procurava manter, também profissionais da área do direito
entre seus membros, visando possíveis disputas judiciais. Essa ideia, por sua vez, passa a ser
comum entre as associações criacionistas (NUMBERS, 2014).
Ainda no início da década de 70 surgem outras duas associações: a Creation Science
Research Center (CSRC) e o Institute for Creation Research (ICR). A segunda foi fundada por
Morris (coautor de The Genesis Flood) na Califórnia, atualmente sediada no Texas. Também é
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O criacionismo da Terra jovem defende que o universo foi criado por Deus em 6 dias, conforme o relato do
Gênesis, e teria entre 6.000 e 10.000 anos de idade, conforme as contas de Ussher. As modificações ocorridas
desde então teriam sido provocadas por catástrofes, sendo o dilúvio a principal delas. São adeptos da criação
especial, isto é, Deus criou os seres vivos, plantas e animais, em formas próximas as atuais. Além disso, o ser
humano teria recebido uma atenção especial do criador, sendo criado separadamente dos demais seres vivos.
Alguns, menos radicais, aceitam que a criação especial teria ocorrido em tipos básicos iniciais, correspondentes
ao nível de família da classificação biológica como categoria. A partir desses tipos básicos iniciais, por
microevolução, teriam surgidos as diferentes espécies conhecidas atualmente. Diversos são os grupos que hoje
defendem essa visão, dentre eles destacamos: o Institute for Creation Research, o Answers in Genesis e a Creation
Research Society. No Brasil temos a Sociedade Criacionista Brasileira e a Associação Brasileira de Pesquisa da
Criação.
66
Atualmente a CRS possui ao redor de 1600 membros, praticamente o mesmo número de “curtidas” que a
entidade possui na rede social facebook. Na página oficial da entidade (www.creationresearch.org), na rede
mundial de computadores, é possível ter acesso a várias informações. Destacamos alguns trechos da “Declaração
de fé” que deve ser assinada por cada um dos seus membros. “A Bíblia é a Palavra de Deus escrita [...] todas as
suas afirmações são historicamente e cientificamente verdadeiras [...] Para o estudante da natureza isto significa
que o relato das origens do Gênesis é uma apresentação factual de simples verdades históricas. Todos os tipos
básicos de seres vivos, incluindo o homem, foram feitas por atos criativos diretos de Deus durante a Semana da
Criação descrito em Gênesis. Todas as mudanças biológicas ocorridas desde a Semana da Criação foram alterações
no interior das espécies originalmente criadas. O grande dilúvio descrito em Gênesis, comumente referido como
o Dilúvio de Noé, foi um evento histórico mundial em escala global. Nós somos uma organização de homens e
mulheres cristãos e da ciência que aceitam Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O relato da criação especial
de Adão e Eva como um homem e uma mulher e sua posterior queda em pecado é a base para nossa crença na
necessidade de um Salvador para toda a humanidade [...]” (CREATION RESEARCH SOCIETY, 2015).
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nessa mesma época que o nome “geologia do dilúvio”, vai deixando de ser utilizado e as
expressões “ciência da criação” e “criacionismo científico” vão tomando o seu lugar como
denominação do modelo explicativo criacionista da história da Terra. Segundo Numbers
(2006), o primeiro uso público da expressão criacionismo científico que se tem notícia ocorreu
em um curso ministrado por Morris em 1970, Scientific Creationism era o título do curso
oferecido por ele. Em 1971, em um artigo publicado no Creation Research Society Quarterly
Journal, (CRS Quartery), periódico publicado pela CRS, Morris apresentava evolução e a
ciência da criação como hipóteses científicas concorrentes. Em 1972, em um encontro da CRS,
seus membros são instruídos a iniciarem o uso das expressões criacionismo científico ou ciência
da criação no lugar do termo criacionismo. Mas o que os diferencia? Segundo Numbers (2014),
apenas o fato de o criacionismo científico não mencionar eventos ou personagens bíblicos67. O
foco no Dilúvio, por exemplo, como explicação da história da Terra, ainda que ele (o dilúvio),
não seja mencionado explicitamente, permanece. “Efetivar mudanças nos rótulos expressava
um desejo de ter um produto aceitável para uso em escolas públicas, especialmente na
Califórnia, que estava revisando suas diretrizes para o ensino da ciência” (NUMBERS, 2014,
p.171) Essa intenção fica evidente quando, em 1974, Morris publica duas versões do livro
Scientific Creationism: uma voltada às escolas públicas e, portanto, sem referências bíblicas e
a outra, às escolas confessionais. Nesta última, havia um capítulo extra denominado Creation
According to Scripture.
A nova estratégia visava burlar a decretação da inconstitucionalidade do ensino do
criacionismo, caracterizado como religião pela Suprema Corte Americana no caso Epperson vs
Arkansas, em 1968. Assim, a tática adotada era comparar os dois modelos explicativos, o
evolutivo e o criacionismo científico, de modo a reforçar o status científico do segundo.
Entendido como ciência, o criacionismo poderia então ser ensinado na escola pública como um
modelo científico concorrente à evolução que já não poderia mais ser mantida fora da escola.
Advogava-se por um “tratamento balanceado”, um “tempo igual” de ensino para os dois
modelos. Até o início dos anos 80 os criacionistas haviam tentando introduzir o “tratamento
67

Isso também pode ser facilmente observado no endereço oficial do ICR na rede mundial de computadores
(http://www.icr.org/). No item princípios fundamentais da entidade são apresentados os princípios básicos do
criacionismo bíblico e do criacionismo científico, ambos adotados pelo ICR. Assim, no primeiro caso se faz mais
uso de termos bíblicos e no segundo de termos científicos. No primeiro, a palavra Deus é explicitamente
mencionada, o que não ocorre no segundo, uma vez que ela é camuflada pelo uso do termo Criador. Assim, o
primeiro princípio do criacionismo cientifico é “o universo físico do espaço, tempo, matéria e energia nem sempre
existiu, mas foi sobrenaturalmente criado por um Criador pessoal transcendente que tem existido desde a
eternidade”. Já o primeiro princípio do criacionismo bíblico é “o Criador do universo é um Deus trino: Pai, Filho
e Espírito Santo. Há somente um Deus eterno e transcendente, a fonte de todo ser e significado, e Ele existe em
três Pessoas, cada um dos quais participaram na obra da criação” (INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH,
2015).
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balanceado” em 27 estados, obtendo sucesso em apenas dois: Arkansas e em Louisiana.
(SCOTT, 2009).
O “tratamento balanceado”, no Arkansas, foi instituído em 1981 pela Lei 590. Alegavase, dentre outras coisas, proteção à liberdade acadêmica e garantia à liberdade religiosa
(SOUZA 2009). Segundo essa Lei, “a ciência da criação” possibilitava inferências que
indicavam:

(1) Criação repentina do universo, energia e vida a partir do nada; (2) A insuficiência
da mutação e seleção natural apara levar a cabo o desenvolvimento de todos os seres
vivos a partir de um único organismo; (3) Mudanças apenas dentro dos limites das
plantas e dos animais criados inicialmente; (4) Ancestrais diferentes para o homem e
os macacos antropoides; (5) Explicação da geologia terrestre através do catastrofismo,
incluindo a ocorrência de um dilúvio global; (6) Um início relativamente recente da
terra e dos seres vivos (GASPAR, AVELAR, MATEUS, 2007. p. 143).

Ainda em 1981, “um consorcio entre a UALC [American Civil Liberties Union –
ACLU] e diversas organizações profissionais, científicas e religiosas, desafiou o estatuto do
Arkansas em um julgamento chamado pela imprensa de ‘Scopes II’” (GOULD, 2002, p. 112).
O principal autor do processo contra o estado do Arkansas, caso McLean vs Arkansas, foi o
reverendo William McLean que defendia não ser a escola o local adequado para a abordagem
de questões religiosas. A alegação da ACLU era que a Lei 590 violava a Primeira Emenda
Constitucional, pois advogava uma causa religiosa. Várias testemunhas foram arroladas e
ouvidas pela acusação e pela defesa. Dentre eles destacamos o biólogo evolutivo J.S Gould, o
geneticista Francisco Ayala e o filósofo da biologia Michael Ruse. Ruse, em seu depoimento,
buscou estabelecer critérios de demarcação entre ciência e religião68, visando caracterizar o
criacionismo científico como religião. Seus argumentos tiveram forte influência sobre a decisão
do juiz que presidia o caso, Willian Overton que, em uma decisão final alegou, dentre outras
coisas, que o “tratamento balanceado” criacionismo científico e evolução violava a Primeira
Emenda Constitucional, uma vez que o criacionismo científico não era científico, mas sim
religião. Naquele ano ainda, a revista Science publicaria, na íntegra, a decisão final do caso
McLean vs Arkansas (EDWORDS, 1982; GASPAR, AVELAR, MATEUS, 2006; SCOTT,
2009).
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Ruse foi criticado por alguns filósofos da ciência à época. Dentre eles estava Larry Laudan, que entendia que o
“problema da demarcação” nunca seria satisfatoriamente resolvido pela epistemologia. Em sua crítica, ele atacou
“o veredicto do juiz Overton e, indiretamente, a acusação e os especialistas convidados, como Ruse, pelo fato de
tentarem ‘caracterizar’ o criacionismo como religião. Para Laudan, o que deveria ter sido mostrado é que o
criacionismo é má ciência e, não, pseudociência” (ABRANTES; ALMEIDA, 2006, p. 382).
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A Lei 590 do Arkansas foi planejada para ser uma “lei modelo” a ser promovida em
todo o território estadunidense. Seu idealizador, Paul Ellwanger, um terapeuta da Carolina do
Sul, a entendia como uma cruzada religiosa. Apesar de, propositadamente, essa intenção não
estar evidenciada no texto da lei, ela ficou evidente durante o julgamento do caso McLean vs
Arkansas. Em seu parecer final o juiz Overton reconstitui a história da promulgação da Lei no
Arkansas, deixando evidente as intenções religiosas de Paul Ellwanger e do grupo ao qual ele
se vinculava, o ICR69. A lei modelo planejada por Ellwanger também foi utilizada como base
para a lei do “tratamento balanceado” aprovada na Louisiana, cuja derrubada foi um pouco mais
complicada, uma vez que o Estado da Louisiana, diferentemente do Estado do Arkansas - à
época governado pelo Democrata Bill Clinton -, decidiu recorrer a decisão do primeiro
julgamento. Ainda assim, em 1987, o julgamento sobre o “tratamento balanceado”, nesse
estado, chegou a Suprema Corte (caso Edwards vs Aguillard), sendo considerado
inconstitucional, uma vez que, como entendeu o juiz em sua decisão final70, o criacionismo
científico era religião e não ciência.
O movimento criacionista estadunidense objetivou, num primeiro momento, banir o
ensino da evolução biológica das escolas públicas. Embora o conhecimento evolutivo não tenha
sido eliminado por completo dos livros didáticos, os criacionistas obtiveram considerável êxito
por cerca de 40 anos quando o Butler Act foi definitivamente considerado inconstitucional pela
Suprema Corte, em 1968, no julgamento do caso Epperson vs Arkansas. Visando burlar a
inconstitucionalidade da Primeira Emenda, o criacionismo adquire nova roupagem, a do
criacionismo científico. Alegando ser uma visão científica concorrente à evolução biológica, os
criacionistas “científicos” tentam, por meio do Act 590, instituir o “tratamento balanceado” de
ambas as visões (criacionismo científico e evolução) nas escolas públicas. Em 1987, essa nova
tática é definitivamente derrubada durante o julgamento do caso Edwards vs Aguillard quando
a Suprema Corte entende ser o criacionismo científico religião e seu ensino uma violação da
Primeira Emenda Constitucional. A tática dos criacionistas evidencia ser, uma após outra, como
veremos a seguir, uma adaptação aos resultados dos julgamentos a que se submeteram sem
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O ICR incentivava cursos e debates que tinham o Direito como foco, fazia isso visando a atuação criacionista
em julgamentos contra a evolução.
70
“A Lei permitida endossa religião por meio do avanço da crença religiosa de que um ser sobrenatural criou a
humanidade. A história legislativa demonstra que o termo "Ciência da criação", conforme contemplado pelo
Legislativo estadual, abraça este ensinamento religioso. O principal objetivo do Lei era mudar o currículo de
ciências da escola pública proporcionando vantagem persuasiva a doutrina religiosa particular, que rejeita a base
factual da evolução em totalidade. Assim, a lei foi projetada tanto para promover a teoria de ciência da criação que
encarna um princípio religioso em particular ou para proibir o ensino de uma teoria científica desfavorecida por
determinadas seitas religiosas. Em ambos os casos, a lei viola a Primeira Emenda (Edwards v. Aguillard 482 U.S.
578 (1987)). Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/482/578/case.html.
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obter êxito. A estratégia fica evidente em uma declaração dada por um Senador criacionista que
apoiava o Act 590. Mesmo antes dele ser julgado inconstitucional este político dizia: “Se
perdermos, não importa muito. Se a lei é inconstitucional, será devido a algum problema de
linguagem. Então mudamos a redação e tentamos novamente com outro projeto de lei. Nós
temos muito tempo. Por fim nós teremos um que será constitucional” (EDWORDS, 1982, p.
41).
Como esclarece Scott (2009) as decisões finais dos julgamentos ocorridos no Arkansas
e na Suprema Corte, este último como resultado do recurso impetrado pelo Estado da Louisiana,
não foram idênticas. No primeiro caso, o julgamento envolveu dois entendimentos: o
criacionismo científico é religião e o criacionismo científico não é ciência. No segundo, o
entendimento foi apenas o criacionismo científico é religião. Esse detalhe possibilitou que o
criacionismo científico adotasse novas estratégias.

2.4 O MOVIMENTO DO DESIGN INTELIGENTE

Como a decisão da Suprema Corte sobre o caso Edwards vs. Aguillard envolvia
alegação de o criacionismo ser religião e, portanto, a do seu ensino, mesmo que de forma
balanceada, violar a Primeira Emenda Constitucional, o movimento antievolução começa a
evitar termos como criação, Criador e criacionismo em suas investidas jurídicas. A ideia do
“tratamento balanceado” permanecia, mas falava-se em ensino de evolução e das suas
“alternativas científicas”. O principal conteúdo vinculado a estas tais “alternativas científicas”,
entretanto, eram evidências que seriam contrárias à evolução. (SCOOT, 2009).
A chamada teoria do aparecimento abrupto (TAA) foi a primeira a ser apresentada
pelos proponentes do criacionismo como uma alternativa científica à evolução após o
julgamento do caso Edwards vs Aguillard. A expressão “aparecimento abrupto” fazia parte da
definição da ciência da criação apresentada durante esse julgamento pelo advogado ligado ao
ICR, Wendell Bird. A ideia a ela vinculada surge de forma mais detalhada na obra The Origin
of Species Revisited publicada pelo mesmo Wendell Bird logo após o julgamento, ainda em
1987. A TAA não identificava nenhum agente natural ou sobrenatural causador do
aparecimento abrupto. Também não havia nada que pudesse apresentar uma conotação
religiosa. Hoje, mesmo na literatura criacionista, há pouca menção à TAA. Isso decorre do
“sucesso” de outra alternativa científica à evolução que vinha tomando forma entre os
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criacionistas, a chamada teoria do design inteligente (SCOTT, 2009). Segundo Scott (2009, p.
122),

o design inteligente (DI) é um movimento que se iniciou alguns anos antes do caso
Edwards vs Aguillard e se solidificou poucos anos depois. Como a ciência da criação
e a teoria do aparecimento abrupto, o design inteligente é apresentado como uma
alternativa científica à evolução, e tem sido mais bem-sucedida e atraente aos cristãos
não literalistas bíblicos do que a ciência da criação.

Vários são os autores que enumeram obras que teriam fundamentado intelectualmente
e/ou disseminado o design inteligente. Conhecer essas publicações, suas histórias, seus autores
e vínculos que eles estabelecem é de grande importância para compreender a história desse
movimento. Num primeiro momento é isso que buscamos fazer. Assim, em 1984 três cientistas
protestantes, um químico, Charles B. Thaxton, um engenheiro mecânico, Walter L. Bradley, e
um geoquímico, Roger L. Olsen, publicam o livro The mystery of life’s origin. Na obra, os
autores discutiam sobre o que entendiam ser a principal falha da evolução biológica: a
improbabilidade de processos iniciais não direcionados serem os responsáveis pela
complexidade dos sistemas vivos. O livro não fazia referências à Bíblia, mas mencionava sobre
a necessidade de ter havido algum tipo de inteligência envolvida na origem da vida. Sem
pretender identificar o agente inteligente que estaria envolvido, recorriam a autores que
sustentavam possuir este agente uma origem extraterrestre, tomando o cuidado de evidenciar,
por outro lado, que preferiam a possibilidade desse agente ser Deus (NUMBERS, 2006;
SCOTT, 2009).
Em 1986, é publicada pelo físico e geneticista Michael Denton (1943), a obra Evolution:
Theory in Crisis. Nela, o autor questionava o que já era conhecido como Neodarwinismo
argumentando haver evidências para a existência de um design divino na natureza. Nesse
mesmo ano Richard Dawkins (1941) publica The Blind Watchmaker (O relojoeiro cego),
enfatizando o papel da seleção natural na produção da complexidade dos seres vivos, afirmando
ser ela um processo automático, cego, não consciente e sem propósito. Ao longo da obra ele
afirma, dentre outras coisas, que o Gênesis bíblico era um mito e que os criacionistas eram
estúpidos e ignorantes (NUMBERS, 2006).
Em 1989 é publicado Of Pandas and People pelos autores Dean H. Kenyon e Percival
Davis. Essa obra, intensamente pesquisada por diferentes autores, apresenta uma história de
publicação particularmente interessante, reconstituída pela National Center for Science
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Education (NCSE), em 2004, quando do julgamento de Dover71, abordado à frente. Ela foi
publicada várias vezes com diferentes títulos e com alterações em seu conteúdo visando se
adequar às decisões judiciais que envolveram o ensino do criacionismo. É nela que surgem,
pela primeira vez, as expressões “design inteligente”, “proponentes do design” e “teoria do
design”. A figura 4, elaborada pelo NCSE, exibe as suas diferentes publicações, títulos e a
inversão de linguagem ocorrida, notadamente, partir de 1987. O objetivo inicial da publicação,
ainda sob o título Biology & Origins, era disseminar a “ciência da criação” nas escolas públicas
secundárias. A obra foi planejada para ser um livro didático. A análise de cartas trocadas entre
os autores e editores revela que esperava-se vender, antes de 1987, isto é, antes do julgamento
que decretou inconstitucional o ensino do criacionismo científico, ao redor de 6,5 milhões de
dólares em um prazo de 5 anos (NUMBERS, 2006).

Figura 4: Alterações da obra Of pandas and people entre 1983 e 1993

Fonte: NCSE (2008a)

A obra, em 1987 (versão 1), estaria sendo aprimorada para seu lançamento sob o título
Biology & Origins. Algumas cópias haviam sido distribuídas em escolas para que professores
interessados pudessem testá-las. A decisão da Suprema Corte, ainda em 1987, faz com que a
obra sofra transformações (versão 2). Dentre as mudanças estavam a troca do título e de alguns
termos no conteúdo. A edição definitiva surge em 1989. A pesquisa realizada pela NCSE
encontrou cópias que continham erros grosseiros na substituição de alguns termos evidenciando
a manobra feita pelos autores/editor. Assim, em um dos livros analisados, em vez de “design
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A adoção de Of Pandas and People por um conselho escolar de Dover, após a escola receber uma doação
anônima de 500 exemplares da obra provoca o julgamento do Design inteligente de Dover que aconteceu em 2004.
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proponents”, estava escrito “cdesign proponentsists”. A palavra “creationists” havia sido
deletada e em seu lugar havia sido colocada a expressão “design proponentes”, mas por um erro
as letras “c” e “ists” permaneceram (NCSE, 2008a; SCOTT, 2009). No livro,

usando seis estudos de caso, Kenyon e Davis compararam explicações darwinistas e
ID para verificar qual seria mais a compatível com os dados científicos. Não
surpreendentemente, o design inteligente - definido como um quadro teórico que
‘localiza a origem de novos organismos em uma causa imaterial: em um projeto, um
plano modelo, elaborado por um agente inteligente’ - sempre venceu. Apesar da
previsão extravagante de Buell [o editor] sobre a popularidade do livro, este vendeu
decepcionantes 2.500 cópias em cinco anos (NUMBERS, 2006, p. 376).

Como relata Matzke (2004) essa obra geralmente não é mencionada quando membros
do grupo do design inteligente fazem um retrospecto histórico do surgimento do movimento.
Geralmente, os adeptos do DI iniciam sua retrospectiva histórica com uma publicação de 1991,
que descrevemos a seguir. Como ele explica, estranhamente, neste caso “o livro veio primeiro,
e a ‘pesquisa’ para apoiá-lo veio muito anos depois. Assim, se o ID algum dia tiver êxito, será
o primeiro movimento da história da ciência que começou em um livro didático do ensino
médio, para depois ser aceito pela comunidade científica” (MATZKE, 2004).
Em 1991, o presbiteriano Phillip E. Johnson (1940), professor de direito da Faculdade
de Berkeley, incentivado, também, pela publicação de The Blind Watchmaker de Richard
Dawkins, publica o livro Darwin on Trial72, objetivando expor falhas lógicas do pensamento
evolutivo (NUMBERS, 2014). Na obra, Johnson declara aceitar a microevolução e a existência
de uma certa ancestralidade comum entre animais e plantas. Entretanto, ataca fortemente a ideia
de que processos aleatórios não direcionados teriam sido responsáveis pela complexidade dos
seres vivos e, também, o entendimento de que o naturalismo científico, seja ele filosófico ou
metodológico, seria um pressuposto da ciência. Segundo ele, o naturalismo científico era
injusto, uma vez que descartava, a priori, explicações teístas. Ele dizia: “[...] estou interessado
no que a investigação científica sem preconceito tem a nos dizer sobre a história da vida [...] o
que me torna um ‘crítico da evolução’ é que faço distinção entre a filosofia naturalista e a
ciência empírica, e me oponho à primeira quando ela vem travestida na autoridade da segunda”
(JOHNSON, 2008, p. 157). Para ele, portanto, naturalismo e ciência seriam coisas diferentes,
sendo a empiria o que caracterizava a segunda. Segundo Numbers (2014), o que Johnson
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No Brasil, Darwin on Trial foi publicado em 2008 pela editora Cultura Cristã, com o título Darwin do banco
dos réus: o evolucionismo não se apoia em fatos. Sua base é a fé no naturalismo filosófico, traduzido por Enézio
E. de Almeida Filho, Presidente Emérito da Sociedade Brasileira do Design inteligente e prefaciado por Augustus
Nicodemus Lopes, então Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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propunha era uma ressacralização da ciência. Ele “arguia que se as evidências permitiam uma
explicação natural, então, evocar o Design inteligente deveria ser considerada uma resposta
científica legítima. O Design inteligente, como um insider admitiu, era simplesmente uma
forma politicamente correta de referir-se a Deus” (NUMBERS, 2014, p. 180, grifos do autor).
É, também, Johnson que inicia a sistematização de ataque ao materialismo científico a
partir da estratégia que denominou de A Cunha (The Wedge). A primeira fase da estratégia seria
fundar o Center for Renewal of Science and Culture (CRSC), sediado institucionalmente junto
ao Discovery Institute, uma organização conservadora de Seattle. Em menos de um ano de
existência a CRSC já havia arrecadado cerca de 1 milhão de dólares de subsídio. Dentre os
principais nomes do Design Inteligente que se estabeleceram no CRSC estavam: Phillip E.
Johnson, Michael J. Behe (1952), católico e bioquímico da Lehigh University, o matemático,
filósofo e professor de teologia Willian A. Dembski (1960), os filósofos da ciência Stephen C.
Meyer (1958) e Paul A. Nelson (1958)73.
A estratégia da Cunha foi descoberta após um documento que a detalhava vazar do
Discovery Institute – CRSC para a rede mundial de computadores no início de 199974. O
documento descreve uma ampla agenda social, política e acadêmica objetivando derrotar o
materialismo científico. A ideia envolvida é usar a Cunha para abrir uma brecha na visão de
mundo materialista (como se ele fosse o tronco de uma árvore), representada no campo
científico pela evolução biológica. E, pouco a pouco ir adentrando até o materialismo científico
e a evolução “rachar de vez”. Apesar de muitos proponentes do design inteligente afirmarem
que a existência dessa estratégia seria uma espécie de “teoria da conspiração”, o documento foi
utilizado como prova no julgamento de Dover, que abordaremos a seguir.
Trazemos alguns trechos do documento The Wedge, que contém cerca de 10 páginas.
Dois são seus objetivos: “derrotar o materialismo científico e seus destrutivos legados moral,
cultural e político e substituir explicações materialistas pelo entendimento teísta de que a
natureza e os seres humanos são criados por Deus”. A estratégia envolveria 3 fases: “I- Pesquisa
científica, publicação e propaganda; II- Propaganda e formação de opinião; III- Confrontação
e renovação cultural”. Há metas estabelecidas para 5 anos e para 20 anos. Dentre as primeiras
está “ver a teoria do design inteligente aceita como uma alternativa científica” e, dentre as
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Paul A. Nelson participou do Primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente realizado em 2014.
Uma pessoa, chamada de Matt Duss, encarregada de fazer cópias no Discovery Institute repassou o documento
que estava carimbado como confidencial para Tin Rodhes que o postou na internet. A postagem inicial, realizada
em 1999, pode ser acessada no endereço http://www.churchofvirus.org/virus.1Q99/0510.html (SOUZA, 2009).
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segundas, está “ver a teoria do design inteligente como uma perspectiva dominante na ciência”
(NCSE, 2008b).
Logo em seu início, o design inteligente (DI) recebeu críticas de diferentes grupos: dos
evolucionistas e dos filósofos naturalistas: Gould, em 1992, faz uma extensa resenha na revista
Scientific American na qual criticava fortemente Darwin on Trial. Daniel C. Dennett (1942),
filósofo, em 1995, faz severas críticas aos argumentos do DI na obra Darwin’s Dangerous Idea;
dos evolucionistas teístas e criacionistas progressistas associados à ASA, aos quais os
proponentes do DI, também, dirigiam severas críticas; e dos criacionistas científicos que se
sentiam desprestigiados e viam com desagrado a insistência do DI de se desvincular dos relatos
bíblicos, sobretudo da ocorrência do dilúvio. Dentre esses criacionistas crítico do DI estava
Morris do ICR (NUMBERS, 2014).
Michael Behe e Willian Dembski desenvolveriam, pouco tempo depois da publicação
de Darwin on Trial, os dois principais conceitos do DI: a complexidade irredutível e a
complexidade especificada. A complexidade irredutível, desenvolvida por Behe, surge com a
publicação de Darwin’s Black Box: the Biochemical Challenge to Evolution, em 1996, pela
Free Press of New York75. Para ele, haveria estruturas ao nível molecular que seriam
irredutivelmente complexas, isto é, seriam formadas por inúmeros elementos que deveriam ter
surgido ao mesmo tempo, pois todos seriam necessários ao funcionamento completo dessas
estruturas. Seriam exemplos de estruturas irredutivelmente complexas: o olho, o flagelo celular,
a cascata de coagulação sanguínea e as cascatas do sistema imune. A existência de estruturas
irredutivelmente complexas, segundo ele, refutaria o entendimento de que a seleção natural,
gradativamente, produziria a complexidade observada nos seres vivo. Por outro lado, isso seria
uma evidência da existência de um planejamento realizado por um agente inteligente. Na obra
ele diz:

de que maneira podemos identificar o plano com absoluta certeza? Quando é razoável
concluir, na ausência de conhecimento de primeira mão ou de depoimento de
testemunhas, que alguma coisa foi planejado? No caso de sistemas físicos separados
– se não houver um caminho gradual para a sua produção –, o plano é evidente quando
certo número de componentes separados, interatuantes, são organizados de maneira a
realizar uma função que está além da capacidade dos componentes isolados. Quanto
maior for a especificidade dos componentes necessários para produzir a função, maior
será nossa confiança na conclusão da existência de um plano (BEHE, 1997, p. 196197).
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Segundo Numbers (2014) era o primeiro livro anti-evolução publicado em por editora renomada nos últimos 70
anos. O anterior havia sido The Case against Evolution, de George Barry O’Toole publicado em 1925 (ano do
julgamento de Scopes) pela McMillan de Nova Iorque. No Brasil, a obra de Behe foi publicada pela Zahar, em
1997.
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Mas Behe deixa claro, na obra, que a sua crítica à evolução estaria voltada à
macroevolução. Ele afirma que aceita a idade antiga da Terra, a ancestralidade comum e a
microevolução. De certa forma, poderíamos dizer que a ideia de que a existência de estruturas
“irredutivelmente complexas” poderia refutar a evolução biológica foi proposta pelo próprio
Darwin. No capítulo VI de a Origem das espécies ele escreve: “se se pudesse demonstrar a
existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formado através
de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria ruiria inteiramente por terra”
(DARWIN, 2012. p. 173). Entretanto, ele continua:

só que jamais consegui encontrar esse órgão. Não há dúvida de que existem vários
órgãos cujos graus de transição não foram ainda descobertos, especialmente quando
examinamos espécies muito isoladas, em torno das quais, de acordo com a minha
teoria, deve ter havido extinção. Por outro lado, quando examinamos algum órgão
comum a todos os membros de uma extensa classe, donde deduzirmos que sua
formação tenha ocorrido em eras extremamente remotas, quando começou a ocorrer
o desenvolvimento de todos os membros componentes dessa tal classe, neste caso, se
pretendermos descobrir os antigos estágios de transformação pelos quais teria passado
aquele órgão, teríamos de apresentá-lo em formas ancestrais antiquíssimas, extintas
há muito tempo (DARWIN, 2012, p. 173).

A complexidade especificada, desenvolvida por Dembski, surge com a publicação de
The design inference, em 1998, pela respeitável editora científica Cambridge University
Press76. Na verdade, os dois conceitos complexidade irredutível e complexidade especificada
estão relacionados. Simplificadamente, podemos dizer que o conceito da complexidade
especificada afirma que eventos que possuem baixa probabilidade de acontecer ao acaso são,
necessariamente, resultado de um planejamento (design) inteligente realizado por um agente
(designer) inteligente. A complexidade especificada, neste sentido, justificaria a existência da
complexidade irredutível. Em publicações posteriores Dembski desenvolve extensões ao
conceito, postulando uma fórmula matemática que, segundo ele, possibilitaria o cálculo da
complexidade de uma estrutura biológica. Demsbki compartilha do entendimento de Johnson
de que atacar a evolução é atacar o materialismo metodológico. No final da década de 90, ele
atuou, na Baylor University, no Texas, no que foi considerado o primeiro centro de pesquisa do
DI (NUMBERS, 2014). Entretanto, juntamente com outros professores, foi acusado de usar sua
posição acadêmica para disseminar o DI em suas aulas e, por isso, foi afastado do cargo que
ocupava (GASPAR, AVELAR, MATEUS, 2007). O site do Discovery Institute cita outros
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Como esclarecem Gaspar, Avelar e Mateus (2007), a obra praticamente não faz menção à evolução ao explicar
o conceito da complexidade especificada. Isso, para os autores, explicaria a publicação da obra pela editora.
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centros de pesquisa especializados no design inteligente: o Biologic Institute, uma organização
sem fins lucrativos, comandado pelo biólogo molecular Doug Axe e o Evolucionary Informatics
Lab fundado por William Dembisk, dentre outros.
Em 2005 o DI se torna definitivamente conhecido do público estadunidense durante o
julgamento do caso Kitzmiller vs Dover Area School District77, em Dover, Pensilvânia. Após
vários acontecimentos envolvendo a comunidade escolar local, dentre eles, desentendimentos
acerca do livro didático que seria adotado pelas escolas do distrito de Dover, o conselho escolar
da área determinou que os professores de ciências deveriam ler o seguinte texto em sala de aula:

os Padrões Acadêmicos da Pensilvânia exigem que os alunos aprendam a Teoria da
Evolução de Darwin e depois sejam submetidos a um teste padronizado, do qual
evolução é uma parte. Pelo fato de a Teoria de Darwin ser uma teoria, ela continua
sendo testada conforme se descobrem novas evidências. A Teoria não é um fato. Nela
há lacunas para as quais não foram encontradas provas... O Projeto Inteligente é uma
explicação da origem da vida que difere da visão darwiniana. O livro Of Pandas and
People está disponível para que os alunos vejam se gostariam de explorar essa visão,
no esforço de obter uma compreensão do que está de fato envolvido no Projeto
Inteligente. Como é válido para qualquer teoria, os alunos são estimulados a manter a
mente aberta. A escola deixa a discussão sobre as origens da vida para cada aluno e
suas famílias. Como orientam as normas distritais, a instrução escolar deve se
concentrar na preparação dos alunos para o alcance de proficiência em avaliações
baseadas em padrões (SCOTT, 2009, p. 147, grifos do autor).

Com a ajuda da Thomas More Law Center (TMLC), uma organização religiosa sediada
em Michigam, William Buckingham, um dos membros do conselho escolar, escolhe Of Pandas
and People como um livro a ser utilizado como suplemento ao livro didático nas aulas de
ciências. Submetido ao conselho, o livro é aceito. Cerca de 60 exemplares da obra são doados78
ao Conselho Escolar e repassados às escolas. A decisão, implementada no início de 2005, não
é cumprida pelos professores que se recusaram a ler o texto em sala de aula. A leitura é feita,
então, pela administração escolar. Alguns pais e professores se unem e pedem ajuda da ACLU
– que contou com a consultoria técnica da NCSE –, para representá-los em uma ação judicial
contra o distrito escolar de Dover. Em dezembro de 2005, a queixa é apresentada oficialmente,
a legação era que o DI era religião e não ciência, portanto, o seu ensino feria a Primeira Emenda
Constitucional. A principal autora da queixa foi a mãe de um aluno, Tammy Kitzmiller. O
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O caso teve uma ampla cobertura da imprensa e se tornou um documentário de cerca de 2 horas de duração
intitulado Judgment Day: Intelligent Design On Trial produzido pela Public Broadcasting Service (PBS), em 2007.
Para maiores informações: http://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution/intelligent-design-trial.html
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Como alguns membros da comunidade consideraram que dinheiro público não deveria ser utilizado para comprar
livros supostamente criacionistas, Buckingham levantou cerca de 850,00 dólares em doações na igreja que
frequentava. Aos doadores foi informado que eles estariam ajudando no apoio do ensino do criacionismo (SCOTT,
2009, p. 146).
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principal objetivo da defesa era evidenciar que o DI era ciência e não religião. Argumentava-se
que muitos eram os cientistas que questionavam a evolução e que os alunos deveriam pensar
criticamente a respeito dos problemas enfrentados pela teoria. Parte do julgamento recaiu sobre
qual era a definição de ciência e se o DI poderia ser assim classificado. Dentre os especialistas
que testemunharam pela acusação estavam o biólogo celular e coautor do livro didático adotado
em Dover Kenneth R. Miller, o paleontólogo Kevin Padian, os filósofos Robert Pennock e
Barbara Foster, o teólogo John Haught, o educador Brian Alters e o matemático Jeffrey Shallit,
este último selecionado para ser ouvido pela defesa. A defesa apresentou extensa lista de
especialistas como testemunhas: o bioquímico Michael Behe, o microbiologista Scott Minnich,
o professor de comunicações John Angus Campbell, o educador Dick M. Carpenter, o teólogo,
filósofo e matemático William A. Dembski, o filósofo Warren A. Nord, o sociólogo Steve
Fuller e o filosofo Stephen Meyer, sendo os dois últimos selecionados para serem ouvidos pela
acusação. Entretanto, somente Behe, Minnich e Fuller foram ouvidos, os demais foram retirados
ou não chamados para depor. O julgamento teve início no dia 26 de setembro de 2005 e
terminou em 4 de novembro do mesmo ano. Ao total foram 21 dias de longas sessões presididas
pelo juiz John E. Jones III (SCOTT, 2009).
Os depoimentos das testemunhas de acusação versaram sobre vários pontos, dentre eles:
o entendimento do naturalismo metodológico como uma das principais características da
ciência; da solidez da evolução enquanto ciência; sobre a fragilidade dos principais conceitos
do DI; sobre as imprecisões científicas contidas na obra Of Pandas and People; sobre ser o DI
uma visão com uma longa história na teologia cristã; sobre o equívoco que envolve o
entendimento de que aprender sobre o DI nas aulas de ciências contribuiria para a aprendizagem
dos alunos e sobre o erro dos proponentes do DI ao afirmar que a seleção natural não seria um
processo capaz de gerar transformações significativas em uma população. Destacamos o
depoimento de Bárbara Foster, que publicado a obra intitulada Creationism’s Trojan Horse:
The Wedge of Intelligent Design, na qual descrevia a estratégia da cunha adotada pelos
proponentes do DI. A defesa tentou desqualificar o depoimento da filósofa, mas não obteve
sucesso. Ela evidenciou, historicamente, ser o DI o desenvolvimento da ciência da criação após
esta ser considerada religião no julgamento do caso Edwards vs. Aguillard. Causou grande
impacto no julgamento o trabalho técnico realizado pela NCSE evidenciando as mudanças de
linguagem ocorridas nas diferentes versões de Of Pandas and People, evidenciando a
“transformação” da ciência da criação no Design inteligente (SCOTT, 2009).
As testemunhas de defesa centraram seus depoimentos na alegação de que a evolução
teria muitas lacunas e problemas, que o DI era ciência, que os alunos ganhariam muito em
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termos de aprendizagem ao discutir as duas teorias em sala de aula e que o naturalismo
metodológico não seria um pressuposto necessário à ciência. O depoimento de Behe,
considerado o maior nome do DI, ocasionou momentos interessantes. Ao definir ciência de
modo a acomodar o DI, Behe admitiu que sua definição poderia acomodar, também, a
astrologia. Contradizendo sua afirmação de que a ciência nunca encontraria uma explicação
evolutiva para o sistema imunológico, a acusação mostrou a ele 58 artigos peer review, 9 livros
e vários capítulos de livro sobre a evolução do sistema imunológico. Ainda assim, ele disse que
o material não apresentava evidências suficientes. Behe também disse que, apesar de afirmar
que a evolução não poderia produzir a complexidade envolvida em algumas estruturas vivas, o
DI não propunha um mecanismo descritivo sobre como estas estruturas teriam surgido
(NUMBERS, 2014, COYNE, 2015). Assim, o Juiz Jones menciona em um trecho de sua
decisão final:

o teste para o DI proposto pelos professores Behe e Minnich consiste em criar o
flagelo bacteriano em laboratório; no entanto, ninguém, dentro ou fora do ID,
incluindo aqueles que propõem o teste, o realizou [...] O Professor Behe reconheceu
que não seria possível aproximar-se das condições do mundo real com o teste proposto
e, mesmo se pudesse, o Professor Minnich admitiu, seria meramente um teste da
evolução, não do design (SOUZA, 2009, p. 204).

Quando alguns membros do conselho escolar foram ouvidos, de certa forma, pareceu
evidente que eles haviam mentido quando afirmaram no tribunal que a decisão que haviam
tomado, incluindo o DI nas aulas, não apresentava intenções religiosas. Apesar de a evolução
estar em vantagem durante o julgamento, a decisão do Juiz Jones era esperada com receio pelos
defensores da evolução. Jones era um republicano conservador, um religioso praticante (como
a maioria dos juízes responsáveis pelos julgamentos que envolveram o ensino da evolução dos
EUA) e havia sido indicado pelo presidente George W. Bush que, por mais de uma vez, havia
se posicionado favoravelmente à inclusão do ensino do criacionismo/DI, afirmando não
acreditar na evolução. Entretanto, mais uma vez é decretada a violação da Primeira Emenda
Constitucional. Trazemos alguns trechos da sua decisão final:

após uma revisão dos autos do processo e da jurisprudência aplicável percebemos que,
embora os argumentos sobre o ‘design inteligente’ possam ser verdadeiros, uma
proposição sobra a qual o Tribunal não se posiciona, o DI não é ciência. Verificamos
que o DI fracassa em três diferentes níveis, sendo que qualquer um deles é suficiente
para impedir a conclusão que o DI é ciência. São eles: (1) o DI viola as regras
centenárias da ciência ao invocar e admitir causas sobrenaturais; (2) o argumento da
complexidade irredutível, fundamental para o DI, emprega o mesmo dualismo
artificial ilógico e defeituoso que condenou a ciência criacionista na década de 1980;
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e (3) os ataques negativos do DI à teoria da evolução foram refutados pela comunidade
científica. Como vamos discutir abaixo em mais detalhes, é importante também
observar que o DI fracassou em ganhar aceitação da comunidade científica, não gerou
publicações submetidas à revisão por pares, nem foi objeto de teste e pesquisa [...] é
nosso ponto de vista que um observador razoável, objetivo, iria, após rever tanto o
volumoso registro deste caso quanto o nosso parecer, chegar à inescapável conclusão
de que o DI é um argumento teleológico interessante, mas não é ciência... Em suma,
a alegação [do conselho escolar] seleciona especificamente a teoria da evolução como
alvo de um tratamento especial, apresenta de forma adulterada o status que ela tem na
comunidade científica, leva os alunos a duvidarem de sua validade sem uma
justificativa científica, apresenta aos estudantes uma alternativa religiosa travestida de
teoria científica, leva-os a consultar um texto criacionista [Of Pandas and People] e
os instrui a se absterem de uma inquirição científica na sala de aula de uma escola
pública para, em vez disso, buscar instrução religiosa em outra parte. [...] Sem dúvida,
a Teoria da Evolução de Darwin é imperfeita. No entanto, o fato de uma teoria
científica não poder ainda apresentar uma explicação para todos os aspectos não deve
ser usado como pretexto para empurrar para dentro da aula de ciências uma hipótese
alternativa não testável, embasada em religião, de modo a distorcer proposições
científicas bem estabelecidas [...] Os cidadãos da área de Dover foram mal servidos
pelos membros do Conselho que votaram a favor da política do DI. É irônico que
vários desses indivíduos, que de forma firme e orgulhosa venderam suas convicções
religiosas em público, repetidas vezes mentiram para encobrir as suas pistas e
disfarçar o verdadeiro motivo por trás da política do DI (SOUZA, 2009, p. 191-215).

Mas os proponentes do Design Inteligente não desistiram de suas investidas e mais uma
vez tentam uma nova estratégia. Sobre essas constantes tentativas do movimento anti-evolução
nos Estados Unidos Jerry A. Coyne, na obra Why Evolution is True, publicada recentemente
(2015) no Brasil, diz: “[...] durante os 25 anos de ensino e de defesa da biologia evolucionária,
aprendi que o criacionismo é como o boneco inflável “João Teimoso” com o qual eu brincava
na infância: você o golpeia e, por um breve momento, ele cai, mas logo volta à posição original
(COYNE, 2015, p. 11). A nova tática utilizada pós julgamento de Dover foi a do ensino da
controvérsia. Alega-se que a evolução enfrentaria um momento de crise e que seria cada vez
maior o número de cientistas que questionam seus enunciados. Assim, essa controvérsia
precisaria fazer parte do seu ensino, uma vez que estimularia o pensar crítico nos alunos. Além
do ensino da controvérsia, diferentes estratégias visando impedir o ensino da evolução têm
ocorrido em diferentes estados americanos. Recentemente, a NCSE (2015) reportou um caso
em West Virginia onde um pai de um aluno entrou com uma ação contra os representantes da
educação local alegando que a evolução biológica era religião e que seu ensino feria os direitos
constitucionais de seu filho. O movimento anti-evolução organizado, até há pouco tempo
considerado um fenômeno tipicamente estadunidense, tem se disseminado para outros países,
inclusive para alguns que não possuíam tradição religiosa literalista, como alguns países
europeus. A seguir, faremos uma descrição do movimento criacionista e do movimento do
design inteligente no Brasil.
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2.5 O MOVIMENTO CRIACIONISTA E DO DESIGN INTELIGENTE NO BRASIL

Escrever sobre o movimento criacionista ou do design inteligente no Brasil não é uma
tarefa fácil, principalmente, porque a literatura que aborda a temática é escassa. É possível
encontrar informações sobre esses movimentos em pesquisas que abordam a relação entre
crenças religiosas e o ensino de ciências, mais especificamente o ensino da evolução biológica
ou, ainda, em algumas pesquisas que discutem o ensino religioso. Os estudos históricos, por
sua vez, são ainda mais escassos. Numbers (2006), talvez a principal referência sobre a história
do criacionismo, na edição expandida da obra The Creationists79, publicada inicialmente em
1992, acrescenta dois capítulos nos quais aborda a história do movimento do Design Inteligente
e da expansão do criacionismo pelo mundo, ambos os fenômenos mais recentes, por isso não
abordados ou tratados superficialmente na primeira edição da obra.
No capítulo que versa sobre o criacionismo no mundo, Numbers (2006) dedica cerca de
3 páginas ao criacionismo na América Latina. Os países mencionados e descritos por ele são:
México, Bolívia, Equador, Peru e Brasil. O autor dedica ao Brasil cerca de 1 página
descrevendo-o como o país da América do Sul onde o antievolucionismo está mais enraizado.
Como fatos marcantes do movimento criacionista brasileiro o autor cita: a fundação de duas
entidades na década de 70, a Sociedade Criacionista Brasileira e a Associação Brasileira de
Pesquisa da Criação; a publicação de Revistas, a Revista Criacionista e a Ciência das Origens,
ambas vinculadas a Sociedade Criacionista Brasileira, sendo a última a tradução do periódico
Origens publicado pelo Geoscience Research Institute, organização criacionista da Califórnia
mantida financeiramente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia; a fundação do Núcleo de Estudo
das Origens, sediado no Centro Universitário Adventista de São Paulo que oferece curso de
graduação em Ciência das Origens; e as várias visitas realizadas ao país, entre 1994 e 1999, por
Duane Gish, ex presidente do ICR80.
Na esfera política, Numbers (2006) menciona os episódios ocorridos no Rio de Janeiro
durante os governos de Antony Garotinho e Rosinha Matheus quando propuseram (ele) e
instituíram (ela) o ensino religioso confessional nas escolas públicas cariocas. Em 2004, no Rio
de Janeiro, em meio à polêmica que envolveu a aprovação e a implementação da Lei Estadual

79

A edição expandida, publicada em 2006, foi intitulada The Creationists: from scientific creationism to intelligent
design.
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Numbers menciona que na última visita realizada no período especificado, Gish, também conhecido como
Bulldog do criacionismo, em alusão ao apelido dado a Huxley, falou para cerca de 10 mil pessoas.
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nº 3.459/2000, que incluiu o ensino religioso confessional nas escolas públicas da rede estadual
de ensino, a governadora à época, Rosinha Matheus, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo
afirmando ser criacionista. Ela disse, entre outras coisas, que não acreditava na evolução das
espécies, pois se tratava de uma teoria. Cerca de 15 dias após essa declaração, o mesmo jornal
publicava nova reportagem intitulada Polêmica sobre criacionismo chega às escolas,
informando que 31 professores de religião das escolas do Norte Fluminense, região natal da
governadora, haviam decidido incluir o ensino do criacionismo em suas aulas (MARTINS;
FRANÇA, 2004). Segundo Abrantes e Almeida (2006, p. 359) a Lei sancionada no Rio de
Janeiro “permitiu que a controvérsia se instaurasse sorrateiramente no ambiente educacional
brasileiro”.
Ainda na esfera política, Souza (2009) menciona as declarações dadas, em 2008, pela
então Ministra do Meio Ambiente, posteriormente candidata a presidente do Brasil, por duas
vezes, em 2010 e 2014, Marina Silva. À época, Marina participou de um simpósio criacionista
e, em uma entrevista dada a uma mídia evangélica, se mostrou favorável ao ensino do
criacionismo como contraposição à evolução em aulas de ciências. Mais recentemente várias
têm sido as tentativas de vereadores e deputados estaduais de incluir o ensino do criacionismo
em cidades específicas. Isso aconteceu, por exemplo, nos estados do Paraná, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Bahia. No âmbito federal, em 2014, o deputado pastor Marco Feliciano (como
o próprio se intitula no projeto de lei) apresentou à Câmara dos Deputados, em Brasília, o
Projeto de Lei nº 8099/2014 que visa inserir, no currículo das escolas públicas e particulares de
ensino, conteúdos sobre o criacionismo. De acordo com o projeto (artigo 1º, parágrafo 1º),
fazem parte dos conteúdos sobre o criacionismo “noções de que a vida tem sua origem em Deus,
como criador supremo de todo o universo e de todas as coisas que o compõem” (FELICIANO,
2014, p. 1).

De modo que (artigo 1º, parágrafo 2º), “didaticamente o ensino sobre o

criacionismo deverá levar ao estudante, analogamente ao evolucionismo, alternância de
conhecimento de fonte diversa a fim de que o estudante avalie cognitivamente ambas as
disciplinas” (FELICIANO, 2014, p 1). A justificativa anexada ao projeto de lei advoga,
principalmente, pelo direito à liberdade de crença e apresenta em seu texto entendimentos
distorcidos sobre a evolução biológica e alguns aspectos acerca da natureza da ciência. No
primeiro caso alega-se, por exemplo, que o “evolucionismo” ensina que “a vida originou-se de
uma ‘célula primitiva’ que se pôs em movimento pelo ‘Big Bang’” (FELICIANO, 2014, p.2).
No segundo, por exemplo, entende-se haver uma equivalência entre ciência e “cientificismo”81.
81

Dentre as entidades que se manifestaram contra o Projeto de Lei nº 8099/2014, esse equívoco foi destacado pela
Sociedade Brasileira de Física: “Cientificismo não é o mesmo que ciência. O primeiro tem caráter de crença
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Assim, alega-se que “hoje mais do que nunca o ‘cientificismo’ que muito nos ajuda, tem
rejeitado qualquer conceito ou ensino de origem divina [...]” (FELICIANO, 2014, p.1). Além
disso, o projeto não esclarece em qual ou quais disciplinas seriam “ensinados” os conteúdos
criacionistas, o que poderia dar margem a inclusão do ensino do criacionismo em aulas de
ciências.
Foi também em 2014, poucos dias após a apresentação do Projeto de Lei nº 8099/2014,
que foi fundada, na cidade de Campinas, São Paulo, durante a realização do 1º Congresso
Brasileiro do Design Inteligente, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente (TDI-BRASIL).
Durante o evento foi divulgado o Manifesto Público TDI-BRASIL sobre o ensino da evolução
e da Teoria do Design Inteligente (TDI) nas escolas públicas e confessionais brasileiras. O
congresso, a fundação da TDI-Brasil e a divulgação do manifesto repercutiram em alguns
veículos de comunicação, à época. A seguir, trazemos algumas informações sobre as principais
organizações ligadas ao movimento criacionista e do design inteligente no Brasil: a Sociedade
Criacionista Brasileira; a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação; e a Sociedade
Brasileira do Design Inteligente.

Sociedade Criacionista Brasileira

A Sociedade Criacionista Brasileira (SCB), atualmente sediada Brasília, foi fundada
em 1972 na cidade de São Carlos, São Paulo, e formalizada, oficialmente, em 2002. Seu
fundador e único presidente desde a fundação é o engenheiro Ruy Carlos de Camargo Vieira,
ex professor da Universidade de São Paulo que, durante os anos de 1979 a 1985, foi, também,
diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Pode
ser considerada a entidade criacionista mais atuante no Brasil pelo número de atividades que
vem realizando desde a sua fundação. Durante esses 43 anos passados da sua fundação a SCB
tem publicado e traduzido inúmeros livros de conteúdo criacionista, inclusive livros infantis, e
realizado diversos eventos (congressos, encontros, palestras, seminários) visando a divulgar o
criacionismo em todo o Brasil. Publica, semestralmente, a Revista Criacionista e, mensalmente,
o Boletim SCB. Em seu endereço oficial na internet (http://www.scb.org.br/) disponibiliza, além
de informações sobre a entidade, o acesso a outras organizações e sites criacionistas nacionais
e internacionais, dentre elas o ICR e o Discovery Institute. No site da entidade também é
incondicional ao que a ciência propaga. Já ciência faz parte do conhecimento da humanidade, incorporando
propostas de seres humanos” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA, 2014).
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possível adquirir diversos materiais sobre o criacionismo como cartazes didáticos “sobre a
controvérsia evolução e criação” para utilização em sala de aula, CD e DVD.
As informações contidas no site da SCB evidenciam a forte relação da entidade com
grupos religiosos adventistas e suas instituições de ensino. Ela mantém um centro cultural em
Brasília desde 2004 e três minicentros criacionistas, localizados no Rio de Janeiro, Curitiba e
Cochabamba (Bolívia), inaugurados em 2009, 2011 e 2012, respectivamente. Todos eles estão
associados a igrejas e/ou escolas adventistas. O minicentro de Curitiba está associado à Igreja
Adventista Central de Curitiba, o de Cochabamba à Universidade Adventista da Bolívia e o do
Rio de Janeiro à Igreja Adventista de Botafogo e a Escola Adventista, anexa à igreja. A SCB
apresenta, também uma forte ligação com algumas instituições de nível superior. Tem realizado
eventos em parecia com o Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) e o Núcleo
de Estudos das Origens (NEO), sediado na própria UNASP. Participa, também, de eventos e
ações realizadas por e com outras instituições de ensino, como: o Instituto Presbiteriano
Mackenzie que realizava, periodicamente, o evento intitulado Simpósio Internacional
Darwinismo Hoje; a Universidade Paulista (UNIP), de Brasília. Em parceria com diversas
outros centros de ensino superior no Brasil têm realizado periodicamente o Seminário A
Filosofia das Origens.
Nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico da entidade, a SCB se
autodenomina um movimento criacionista bíblico, afirmando se contrapor ao criacionismo
científico, por entender que, de modo geral, o criacionismo é uma visão filosófica e, portanto,
não científica. O mesmo entendimento, entretanto, a SCB apresenta acerca da evolução
biológica, fortemente combatida nos diversos textos disponibilizados no site. Segundo o seu
estatuto82, a SCB tem por objetivo promover a divulgação de evidências científicas que
reforçam a explicação criacionista da origem da vida e do universo em contraposição à
explicação baseada no “mero acaso mecanicista”. A entidade apresenta uma visão bíblica
literalista que compreende a existência de um propósito, um desígnio no universo, a partir de
uma criação por um Deus pessoal, que revela, literalmente, a sua criação no Gêneses,
considerado um relato real de verdades. Dentre os deveres de seus associados está a aceitação
de Cristo, “Senhor e Salvador”, e da bíblia, revelação da palavra divina (SOCIEDADE
CRIACIONISTA BRASILEIRA, 2014).
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Disponível em http://www.scb.org.br/scb/index.php/estatuto-e-regimento
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Associação Brasileira de Pesquisa da Criação

A Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, atualmente sediada em Belo
Horizonte, foi fundada em 1979, na cidade de Viçosa, também Minas Gerais, por Christiano P.
da Silva Neto. O endereço eletrônico83 da entidade não disponibiliza muitas informações sobre
a mesma, como acontece no site da Sociedade Criacionista Brasileira. Além disso, as
informações disponibilizadas não são muito claras. Alega-se, por exemplo, que a ABPC é
adepta do criacionismo do tipo bíblico, entretanto, diferentemente da SCB, a ABPC considera
o criacionismo ciência. Por outro lado, assim como a SCB, a ABPC é fortemente contrária à
evolução biológica, considerando-a pseudociência e o seu ensino, “pernicioso”. O site
eletrônico disponibiliza tanto informações para o criacionismo bíblico como para o científico.
No site, quando se acessa criacionismo bíblico, visualiza-se cinco “artigos”, todos de autoria
do fundador da ABPC, dentre eles, um que relaciona evolução e ateísmo, outro que faz uma
crítica ao evolucionismo teísta e outro que defende ser o dilúvio bíblico corroborado
cientificamente pelo registro fóssil. Quando se acessa criacionismo científico, visualizam-se
alguns textos, todos também de origem do fundador da ABPC, que, em sua maioria, se
preocupam, exclusivamente, com a negação da evolução biológica. Argumenta-se, por
exemplo, sugerindo falhas nos estudos sobre o registro fóssil e naqueles que apontam
semelhanças entre o código genético dos seres vivos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PESQUISA DA CRIAÇÃO, 2014).

Sociedade Brasileira do Design Inteligente

No Brasil, o movimento do design inteligente é relativamente recente. Relata-se datar
sua origem do ano de 1998 com a formação do Núcleo Brasileiro do Design Inteligente (NBDI),
junto a um pequeno grupo na Universidade Metodista de Piracicaba (CONGRESSO
BRASILEIRO DO DESIGN INTELIGENTE, 2014), sob a coordenação de Enézio Eugênio de
Oliveira Filho. Cerca de 15 anos depois é fundada a Sociedade Brasileira do Design Inteligente
(TDI-Brasil) durante a realização do Primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente
(PCBD), passando o coordenador do NDBI ao cargo de presidente emérito da TDI-Brasil. A
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Disponível em: http://abpc.impacto.org/
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presidência executiva é assumida por Marcos Nogueira Eberlin, químico e professor titular da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)84.
A divulgação e a realização do congresso nos possibilitaram o acesso a algumas
informações sobre o movimento do design inteligente no Brasil, permitindo uma melhor
caracterização do grupo que o compõe. O PCBDI foi realizado durante 3 dias em um Resort na
cidade de Campinas - em um auditório com capacidade aproximada de 300 lugares -, reunindo
pessoas de várias cidades do país. Durante esses 3 dias aconteceram uma série de atividades.
Destacamos as palestras e a 1ª assembleia deliberativa da TDI-Brasil, na qual foi aprovado o
Primeiro Manifesto público TDI- BRASIL sobre o ensino da evolução e do Design Inteligente
nas escolas e universidades públicas. O PCBDI teve como seu principal objetivo a formação
de indivíduos visando capacitação para a disseminação do grupo no país. Isso fica evidente no
trecho abaixo

O alvo maior do congresso é a formação de uma comunidade de cientistas e
profissionais que defenda e propague a TDI no Brasil, através de palestras, artigos, e
mídia em geral, e que defenda a TDI com os fundamentos corretos da TDI, com
conhecimento de causa e com o suporte e referendo da Sociedade Brasileira do Design
Inteligente (CBDI, 2014).

Seu público envolveu indivíduos vinculados a áreas científicas, mas também a outras
áreas como a teologia e a filosofia, por exemplo. No quadro a seguir, trazemos algumas
informações (título, área de formação do palestrante, duração e número de visualizações após
serem disponibilizadas na rede mundial de computadores) de palestras proferidas durante o
evento. Sobre elas, o site oficial do PCBDI trazia, junto à programação, um resumo de cada
uma delas bem como uma descrição sobre a formação e a área de atuação dos palestrantes.

Quadro 1: Palestras realizadas durante o PCBDI
TÍTULO

Liberdade científica: o direito constitucional de discutir
e investigar o design inteligente no meio acadêmico
Understanding intelligent design: the myths and the
reality
Evidências de design inteligente na biologia:
mimetismo e camuflagem
84

FORMAÇÃO
INICIAL DO
PALESTRANTE

DURAÇÃO

VISUALIZAÇÕES*

Direito

26

964

Filosofia

1:14

703

Biologia

55

1295

Enézio Eugênio de Oliveira Filho, atual presidente emérito da TDI-Brasil possui formação em Ciências
Humanas pela Universidade Federal do Amazonas (Letras, Língua e Literatura Estrangeira) e é Mestre História da
Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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A química da vida e suas evidencias ao nível molecular:
Biologia
origem espontânea da vida ou design inteligente?
A TDI e a química: as bases termodinâmicas da
Química
impossibilidade de existência de sistemas vivos
ordenados sem design inteligente
Evidências de design inteligente na química da vida:
Química
processos bioquímicos ao nível molecular
O que nos faz humanos? Desafios atuais na
Medicina
compreensão da mente humana e suas implicações para
o debate evolução versus DI
A ideia de design inteligente na natureza: dos filósofos
Ciências
gregos antigos aos teóricos atuais
Humanas
Design Inteligente: um pressuposto fundamental e
Engenharia
primordial da ciência
Darwin e o falso dilema
Biologia
Um mundo Imperfeito com “bad designs”: evidência a
Química
favor da evolução ou do design inteligente?
O projeto fantástico com complexidade mega
Química
irredutivelmente complexa dos cefalópodes: Evolução
ou DI
O terceiro elemento da vida: prova irrefutável por leis
Química
naturais de design inteligente
Preconceitos e fraudes no ensino de evolução e design
Letras
inteligente na sala de aula: a visão de um educador
O big bang explica o universo? Uma nova proposta para
Engenharia
a origem do cosmos
Evidências de um ajuste ultrafino no universo.
Físico
Fonte: CBDI (2014)

40

696

42

833

31

396

34

760

45

1003

24

908

35
30

338
638

45

1081

55

2706

55

796

37

414

35

3702

Percebe-se, pelos títulos, que grande parte das palestras versou sobre o entendimento da
complexidade como argumento a favor do design inteligente. Essa temática esteve presente, em
maior ou menor grau, nas palestras 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16. Duas palestras se concentraram,
notadamente, no ataque da evolução enquanto ciência, foram elas a palestra 9 e a 13.
Informações sobre o Comitê Científico da TDI-Brasil85 (estrutura e regras adotadas) e de seus
componentes (número, área de formação e atuação) também foram divulgadas no site oficial
do CBDI. No capítulo 4, com maior detalhe, apresentamos e discutimos os argumentos
envolvidos nas palestras e demais informações contidas na página oficial do CBDI. Serão essas
informações, também, que nos auxiliarão na compreensão do grupo e do seu pensamento.
O CBDI foi divulgado e noticiado por alguns meios de comunicação, principalmente,
pela mídia eletrônica e impressa. Antes, durante (14 – 16 de novembro/2014) e depois da
realização do congresso, vários foram os jornais, revistas e sites que, de diferentes formas,
deram destaque a realização do evento. No quadro abaixo descrevemos algumas informações

85

Entendemos que o Comitê Científico descrito no site oficial do PCBDI trava-se de Comitê Científico da
Sociedade Brasileira do Design Inteligente como um todo e não apenas do evento, uma vez que se especificava
que “o Comitê Cientifico da Sociedade Brasileira do Design Inteligente - TDI BRASIL- é formado por [...]”
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(data; local de publicação e título) dessas publicações. Chama atenção a quantidade de
reportagens veiculadas pelo Jornal Folha de São Paulo, concentradas, em sua maioria, na
coluna Darwin e Deus, do jornalista de ciência Reinaldo José Lopes.

Quadro 2: Reportagens sobre o PCBDI veiculadas na mídia eletrônica e impressa
Data

Veículo de Comunicação/Local

Título da reportagem

10/09/14

Correio Popular (Campinas/SP)

Tema de congresso causa polêmica na Unicamp

13/09/14
27/10/14

Folha de São Paulo (Darwin e Deus)
Folha de São Paulo (Darwin e Deus)

27/10/14
28/10/14
29/10/14
02/11/14
03/11/14

Folha de São Paulo (Darwin e Deus)
Folha de São Paulo (Darwin e Deus)
Folha de São Paulo (Darwin e Deus)
Folha de São Paulo
Gazeta do Povo (Londrina/PR)

07/11/14

O Estado de Minas (MG)

11/11/14

Portal de notícias R7

16/11/14

Folha de São Paulo

18/11/14
18/11/14

Folha de São Paulo (Darwin e Deus)
Gazeta do Povo (Londrina/PR)

Complexidade Irredutível
Congresso reúne opositores da teoria da evolução:
biólogos criticam ‘novo criacionismo’
A polêmica do Design Inteligente
O enigma da cebola
Como reagir ao Design Inteligente?
Só uma Teoria
Eventos criacionistas ou de Design Inteligente merecem
divulgação?
Grupo de cientistas questiona a veracidade da evolução
darwiniana
Primeiro encontro de Design Inteligente acontece no
Brasil esta semana
Design Inteligente rejeita criacionismo em aulas de
ciências
Sai o manifesto do Design Inteligente
Confira o manifesto do Design Inteligente

27/11/14

Revista Isto É - edição 2348

Eles desafiam Darwin

02/12/14

Folha de São Paulo (Darwin e Deus)

Reação ao manifesto do Design Inteligente

10/12/14

Revista Época - edição 868

18/12/14

Folha de São Paulo (Darwin e Deus)

Se o Homem Fosse Planejado: a ideia ruim de misturar
ciência e religião
Tréplica dos defensores o Design Inteligente

21/12/14

Folha de São Paulo

A caixa-preta do design inteligente
Fonte: Elaborado pela autora

Alguns meios de comunicação evangélicos também deram destaque ao congresso. O
portal de notícias Gospel Prime, no dia 11/09/2014, veiculou a reportagem Design Inteligente
desembarca no Brasil e desafia evolucionismo. A Rede Novo Tempo (rádio e televisão), canal
aberto com sinal transmitido para vários estados brasileiros, produziu um programa de rádio,
com cerca de 25 minutos de duração, intitulado Design Inteligente não é criacionismo com a
participação de Marcos Eberlin86, presidente executivo da TDI-Brasil, veiculado no dia
31/10/2014 e um programa de televisão, com cerca de 6 minutos de duração intitulado cientistas

86

https://soundcloud.com/rede-novo-tempo/311014-design-inteligente-marcos-eberlin
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querem Teoria do Design Inteligente no currículo escolar, veiculado no dia 31/10/1487. A mídia
eletrônica Ultimatonline publicou, no dia 06/11/2014 notícia intitulada mídia repercute teoria
que faz contraponto ao evolucionismo. O Portal Evangélico de Notícias Eclésia publicou a
reportagem Design Inteligente x evolucionismo: finalmente o duelo chega ao Brasil em
7/11/2014. O Adventismo em Foco publicou em 08/11/2014 a notícia 1º Congresso Brasileiro
de Design Inteligente.
No início de 2015, cerca de dois meses após a realização do PCBDI, o mesmo
continuava repercutindo na mídia. Na página eletrônica do Observatório da Imprensa, veículo
jornalístico focado na crítica da mídia, o biólogo e escritor Felipe A. P. L. Costa publicou, na
edição 832 de 06/01/2015, na coluna Jornal de Debates, o artigo intitulado Desenho Inteligente:
transformando ignorância em sabedoria. Em resposta, o presidente emérito da TDI-Brasil,
Enézio E. de Almeida Filho, na edição 835, de 27/01/2015, na coluna Feitos e Desfeitas,
publicou o artigo intitulado O ouro de tolo que, por sua vez, foi respondido pelo artigo
Defendendo o indefensável, publicado na edição 836 de 03/02/2015 pelos biólogos Fabiano
Menegídio e Victor Rossetti, ambos vinculados à sites de divulgação científica na rede mundial
de computadores. No capítulo 4, discutiremos algumas dessas publicações mencionadas por
nós. No próximo capítulo apresentamos o referencial teórico que subsidiará a nossa análise.
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https://www.youtube.com/watch?v=1e6x8dopR58&feature=youtu.be
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CAPÍTULO 3

LUDWIK FLECK:
VIDA, OBRA, EPISTEMOLOGIA
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Dedicamos este capítulo à apresentação do referencial teórico que subsidia o nosso
estudo: a epistemologia de Ludwik Fleck. Médico polonês de origem judaica, Fleck (18961961) desenvolveu, a despeito dos poucos trabalhos publicados, um rico pensamento no campo
da epistemologia da ciência – que tem como seu objeto de estudo a natureza, a produção e o
desenvolvimento da ciência. Apesar da riqueza, o pensamento do autor não obteve a recepção
merecida à sua época. É somente após ser citado por Thomas Kuhn na apresentação de A
estrutura das revoluções científicas, publicado em 1962, que Fleck passa a chamar mais a
atenção de alguns estudiosos, que iniciam pesquisas sobre sua vida e obra.
Atualmente, considera-se Fleck um autor à frente do seu tempo. Em uma época em que
predominava uma visão de ciência como um conhecimento objetivo, verdadeiro, desenvolvido
indutivamente por meio de observações e experimentações neutras, Fleck defendeu ser o saber
condicionado histórica, social e culturalmente. Neste capítulo, apresentamos o autor e seu
pensamento epistemológico em três seções. Na primeira, intitulada, FLECK EM CONTEXTO,
apresentamos o autor a partir de dados biográficos e bibliográficos disponíveis na literatura que
investiga sua vida e obra. Na segunda, A EPISTEMOLOGIA FLECKIANA, expomos o
pensamento do autor acerca da construção do conhecimento científico e, na terceira, intitulada
ABORDAGEM FLECKIANA NO ENSINO DE CIÊNCIAS, evidenciamos como a sua
epistemologia tem sido utilizada em pesquisas da área da educação em ciências no Brasil.

3.1 FLECK EM CONTEXTO

Nesta seção, embasados, principalmente, nos trabalhos de Cohen e Schnelle (1986),
Schnelle (1986), Condé (2010), Schäfer e Schnelle (2010), Werner e Zittel (2011), Carneiro
(2012), Fehr (2012) e Löwy (2012), fazemos uma breve descrição da vida e da obra
epistemológica de Ludwik Fleck. Esclarecemos, ainda, que, o acesso que tivemos ao trabalho
de Werner e Zittel (2011), publicado originalmente em alemão, se deu através de Carneiro
(2012) que faz uma análise filosófica da obra Fleckiana. Por isso, todas as vezes que
mencionamos os primeiros autores, também nos referiremos ao segundo.
Ludwik Fleck nasceu no ano de 1896 em Lwów (Lemberg à época), região da Galícia
polonesa. A cidade apresenta uma longa história de períodos de ocupação e anexação. Já
pertenceu ao Império Austro-Húngaro (do final do século XIX ao final da Primeira Guerra
Mundial), à Polônia (após o final da Primeira Guerra Mundial), à União Soviética (1939- 1941),
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à Alemanha (1941-1945), novamente à União Soviética (após o final da Segunda Guerra) e
finalmente à Ucrânia, a partir de 1991. Ao longo desse período recebeu várias denominações:
Lemberg (Império Austro-Húngaro), Lwow (Polônia), Lvov (União Soviética) e Lviv, na atual
Ucrânia. Sempre foi considerada um importante centro multicultural na região, dentre outras
coisas, pela diversidade étnica da sua população. Atualmente, seu centro histórico é considerado
um Patrimônio Mundial pela Organização das Nações para a Educação a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
É em Lwów que Fleck, que dominava as línguas polonesa e alemã, realiza seus estudos
elementares e cursa medicina na Universidade de Jan-Kazimierz, entre os anos de 1914 e 1920.
Médico, entre 1920 e 1927, trabalhou em vários laboratórios e centros de pesquisa
desenvolvendo, principalmente, estudos sobre o tifo. Nesta época, atuou no Instituto de
Pesquisa para o Tifo, em Przemysl e na Universidade de Jan-Kazimierz como assistente de
Rudolf Weigl, um famoso especialista em tifo à época. Foi diretor do laboratório de pesquisa
bacteriológica e do laboratório bacteriológico da divisão de doenças epidérmicas e venéreas do
Hospital Geral (público/estatal) de Lwów. Também trabalhou em seu laboratório particular de
análises bacteriológicas, onde complementava as pesquisas sobre o tifo em horas vagas.
(SCHNELLE, 1986; SCHÄFER; SCHNELLE, 2010).
Em 1927, Fleck passa uma temporada em Viena como assistente de Rudolf Kraus no
Instituto Soroterapêutico. Esse também é o ano que publica Sobre algumas especificidades do
pensar médico, seu primeiro artigo epistemológico publicado em um periódico da área médica.
No ano seguinte, novamente em Lwów, assume a direção do laboratório bacteriológico da casa
de seguridade social onde fica até 1935. Segundo Werner e Zittel (2011, apud CARNEIRO,
2012), o avanço do nazismo na Europa, em 1934, teria sido o responsável pela perda do cargo,
passando Fleck, então, a se dedicar, apenas, ao seu laboratório particular. Seu segundo trabalho
epistemológico é publicado em 1929. Logo após, Fleck inicia a escrita de sua principal obra, a
monografia Gênese e desenvolvimento de um fato científico publicada como um livro, em 1935.
Entre 1935 e 1939, Fleck se mantém como diretor do seu laboratório particular de
Lwów, mas o avanço do nazismo continua a interferir em sua vida profissional. Devido à sua
ascendência judaica é expulso da Associação Médica Polonesa. Em 1939, entretanto, com a
ocupação Lwów pelas forças soviéticas (1939-1941), retoma sua vida profissional e acadêmica.
Neste período, assume a direção do Instituto Estatal de Higiene, a cadeira de Microbiologia na
Universidade Iwan-Franko e a função de consultor da área de Sorologia do Instituto Mãe e
Criança, todos em Lwów, que neste período passaria a se chamar Lvóv devido a ocupação
soviética.
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A posterior ocupação Alemã (1941-1945) faz com que Fleck novamente perca os seus
cargos. Em 1942 ele e a família são transferidos para o gueto de Lwów, onde é obrigado a
trabalhar na produção de uma vacina contra a febre tifoide na Fábrica Químico Farmacêutica
de Laokoon. Em fevereiro do ano seguinte (1943) Fleck e família são transferidos para
Auschwitz, sendo ele obrigado a trabalhar no laboratório do Bloco 10. Quase um ano depois,
em janeiro de 1944, é transferido para o campo de Buchenwald e forçado a trabalhar no Bloco
50 no desenvolvimento de uma vacina contra o tifo. É em Buchenwald que participa de uma
ação de sabotagem na qual vacinas ineficazes contra o tifo teriam sido inoculadas nos agentes
da SS Nazista e, vacinas verdadeiras, em prisioneiros judeus.
Após Buchenwald ser liberto por tropas americanas, Fleck e seus poucos familiares
ainda vivos (esposa e filho) retornam à Polônia. Entre 1945 e 1957, retoma sua vida profissional
exercendo vários cargos e recebendo vários prêmios: assume a Cátedra de Microbiologia na
Universidade Marie-Curie e a de Microbiologia na Academia Médica, ambas em Lublin (1948
e 1950, respectivamente); torna-se consultor do Instituto de Higiene de Lublin e de Varsóvia
(1948 e 1949, respectivamente); assume a chefia do setor de Microbiologia do Instituto Mãe e
Criança de Varsóvia (1952-1957); é nomeado para o Conselho Científico do Instituto de
Higiene e para a Academia Polonesa de Ciência, ambos em Varsóvia (1954); é agraciado com
prêmio científico da província de Lublin pelas pesquisas sobre a leucergia; recebe premiação
estatal, a Cruz de Mérito de Ouro da Republica da Polônia e a Medalha do Jubileu do 10º
aniversário da República Popular da Polônia por suas pesquisas científicas (em 1949, 1951,
1952 e 1954, respectivamente). Em 1957 migra para Israel onde se torna diretor da Divisão de
Patologia Experimental no Instituto de Biologia Experimental em Ness Ziona e professor de
Microbiologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Poucos anos depois, em junho de 1961,
Fleck falece.
A principal ocupação de Fleck, como é possível perceber pela análise da breve biografia
que realizamos, era a de pesquisador. Essa atividade lhe rendeu a publicação de cerca de 180
trabalhos, notadamente nas áreas de imunologia e microbiologia. Já a sua produção
epistemológica é pequena. Condé (2010), em uma nota de rodapé do seu prefácio à edição
brasileira de Gênese e desenvolvimento de um fato científico (GDFC), menciona que a produção
epistemológica fleckiana se resume ao livro publicado em 1935 e mais 7 artigos. Carneiro
(2012, p.13), menciona que a produção epistemológica fleckiana envolve “ao menos uma
dezena de trabalhos”, incluindo a monografia publicada em formato de livro. Nas bibliografias
apresentadas por Cohen e Schnelle (1986) e Werner e Zittel (2011, apud CARNEIRO, 2012),
identificamos, além da obra de 1935, onze trabalhos vinculados à epistemologia e duas
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respostas a críticas recebidas. Destes onze, sete foram traduzidos para o inglês e publicados por
Cohen e Schnelle, em 1986, no handbook Cognition and Fact.
Schnelle (1986), em pesquisa sobre a vida e obra de Fleck (mencionada à frente),
classifica a produção epistemológica fleckiana em 3 fases: a primeira, na década de 20 do século
passado, é considerada a fase preparatória; a segunda envolve o período que vai do final da
primeira fase ao término Segunda Guerra Mundial e a terceira envolve as publicações do pósguerra. Complementando as informações de Cohen e Schnelle (1986) com as de Werner e Zittel
(2011, apud CARNEIRO, 2012) elaboramos o quadro a seguir com informações sobre as
publicações epistemológicas de Fleck.

Quadro 3: Produção epistemológica fleckiana
TÍTULO
LOCAL DE PUBLICAÇÃO
Sobre algumas características do pensamento médico

ANO

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz
Nauk Przyrodniczych
Die Naturwissenschaften (atual The
Science of Nature)
Polska Gazeta Lekarska

1927

Klinische Wochenschrift

1935

Sobre a observação científica e percepção em geral

Przeglad Filozoficzny

1935

O problema de uma teoria do conhecimento

Przeglad Filozoficzny

1936

Em consideração ao artigo de Izdora Dambska em Przeglad
Filozoficzny, 40, fase III
Ciência e Ambiente
Resposta às considerações de Tadeusz Bilikiewicz
Problemas da ciência da ciência

Przeglad Filozoficzny

1937

Przeglad Filozoficzny
Przeglad Filozoficzny
Zycie Nauki

1939
1939
1946

Olhar, ver e saber

Problem.

1947

O problema da observação científica

Sprawozdanie z dzialolnosci
Towarzystwa Filozoficznego i
Psychologicznego w Lublinie w Lotach
Cognition and Fact

1948

Sobre a crise da ‘realidade’
Como surgiu a reação de Bourdet-Wassermann e como surge
uma descoberta científica em geral?
Sobre a questão dos fundamentos do conhecimento médico

Crise na ciência: rumo a uma ciência mais livre e humana

1929
1934

1986
[1960]

Fonte: Cohen e Schnelle (1986); Werner e Zittel (2011 apud CARNEIRO, 2012)

De Acordo com as informações disponibilizadas no quadro, na primeira fase, como
descrita por Schnelle, foram publicados dois artigos, um em 1927 e outro em 1929. Ambos
serão abordados na próxima seção; na segunda fase, além da monografia publicada na Suíça
em 1935, três artigos foram publicados no mais respeitável periódico polonês de filosofia da
época, o Przeglad Filozoficzny, em 1935, 1936 e 1939. Ainda nessa fase foram publicadas, em
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1937 e em 1939, duas respostas às críticas recebidas por Fleck na Przeglad Filozoficzny e dois
artigos nos quais Fleck aplicava seu entendimento sobre a ciência em questões médicas, um em
1934 e outro também em 1935; no pós-guerra, foram produzidos quatro artigos, em 1946, 1947,
1948 e 1960. O último, produzido pouco tempo antes dele falecer, em 1961, foi rejeitado por 4
conhecidos periódicos que o consideraram “sem importância”.
Carneiro (2012, p. 13) esclarece que, apesar desses poucos trabalhos pertencerem
primariamente ao campo da epistemologia, percebe-se, também, “a existência de discursos que
vão desde a história da ciência passando pela teoria e sociologia do conhecimento, psicologia
social e política”. Sua principal e mais completa obra é a monografia de 1935, Gênese e
desenvolvimento de um fato científico. É ela que, quase 30 anos depois de publicada, torna Fleck
conhecido ao ser citada por Thomas Kuhn em A estrutura das revoluções científicas, de 1962.
Após a publicação do seu segundo artigo, em 1929, Fleck se dedica a escrita da
monografia, publicada em 1935. De certa forma, isso pode ser evidenciado pela análise das
cartas trocadas, entre os anos de 1933-1934, por Fleck e Moritz Schlick, um dos fundadores do
Círculo de Viena (CARNEIRO, 2012). Fleck envia a Schlick um esboço da monografia
solicitando auxílio para publicação junto a editora Springer, sem obter êxito. Isso também pode
ser evidenciado pelo depoimento dado, futuramente, pelo filho de Fleck a uma pesquisa sobre
a vida e obra do pai. Segundo ele, Fleck teria levado de 2 a 3 anos escrevendo a monografia,
provavelmente entre 1931 e 1934. Esse período coincide com a carta enviada e Schlick no final
de 1933. Provavelmente nesta data a monografia estaria pronta ou quase pronta.
A carta a Schlick é enviada em 5 de setembro de 1933 e é respondida cerca de 6 meses
depois, em 16 de março de 1934. Na sua carta, Fleck argumenta em favor de seu trabalho
esboçando algumas ideias contidas na monografia, como a conhecemos hoje. Dentre outras
coisas, ele faz uma crítica a reconstrução idealizada, “imaginária” dos fatos científicos
realizadas à época pelos teóricos do conhecimento; a escolha quase que exclusiva de fatos da
física e da química para a elaboração dessa reconstrução e ao entendimento da existência de
observações neutras, isenta de conhecimentos prévios, argumentando, para isso, sobre a função
dos manuais na construção do conhecimento científico. Em resposta, Schlick aparenta,
cordialmente, demonstrar certo interesse pelo material que lhe fora enviado. Por outro lado,
afirma não concordar com as conclusões de Fleck, alegando falta de tempo e espaço (em uma
carta) para justificação. A seguir reproduzirmos trechos das cartas trocadas entre Fleck e
Schlick. O primeiro trecho faz parte da carta enviada por Fleck e o segundo, por Schlick.
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Eu não poderia deixar de notar que a teoria do conhecimento [Erkenntnistheorie]
investiga, no mais das vezes, não o conhecimento tal como factualmente se manifesta,
mas sim sua construção ideal imaginária [Idealbild], que carece das suas propriedades
reais. Mesmo a escolha dos materiais (quase exclusivamente do campo da física,
astronomia ou química) são, em meu juízo, errôneas, pois o surgimento de
conhecimentos elementares da física vem de muito antes, a tal ponto que nós apenas
podemos investigar com muita dificuldade, e os novos conhecimentos são muito, por
assim dizer, presos ao sistema [systembefangen] tão sugeridos a todos nós por meio
da formação escolar e tradição científica [...] A frase: todo conhecimento provem das
impressões sensíveis não é apropriada, pois a maior parte do conhecimento de todos
os homens provem dos manuais [Lehbuchern]. E esses manuais originam-se de outros
livros e outros escritos e assim por diante. [Carta endereçada a Moritz Schlick em 5
de setembro de 1933] (FLECK, [1933] 2011, p. 561, apud CARNEIRO, 2012, p. 14).

Seu manuscrito despertou-me muito interesse e certamente representa uma realização
científica de alto nível. Eu, contudo, não teria condições de concordar com suas
conclusões concernentes à Teoria do Conhecimento (eu teria de dedicar muito tempo
e espaço para esclarecer as razões para tal). Posso, no entanto, muito apreciar e louvar
a riqueza intelectual, a erudição, a inteligência dos seus argumentos bem como o alto
nível intelectual do todo. [Carta resposta de Moritz Schlick endereçada a Ludwik
Fleck, datada de 16 de março de 1934] (SCHLICK [1934] 2011, p. 563, apud
CARNEIRO, 2012, p. 15).

É na Suíça, por meio da editora Benno Schawa Co, que Fleck consegue publicar a
monografia. Ser um judeu em um país onde o antissemitismo se disseminava, assim como a
originalidade de suas ideias, que contrariavam o pensamento sobre a ciência à época, seriam
motivos, segundo estudiosos de sua vida e obra, para Fleck não ter conseguido publicar Gênese
e desenvolvimento de um fato científico na Alemanha. Esse segundo aspecto pode, segundo
Condé (2010), ser evidenciado, também, por ser uma obra “sem apadrinhamento”. Não há uma
apresentação ao livro, apenas um pequeno prefácio escrito pelo próprio Fleck. Assim, podemos
entender, por meio dos conceitos utilizados por Fleck em GDFC que

ele [Fleck] não interagia diretamente com o Coletivo de Pensamento (Denkkollektiv)
representado pelo neopositivismo do Círculo de Viena, uma vez que esse não se
mostrava preocupado em pensar aspectos históricos e sociais da ciência. Assim, em
grande medida, esse isolamento ocorreu porque Fleck naquele momento, para
continuar utilizando seus conceitos, lançava as protoideias (Urideen) de um novo
Estilo de Pensamento (Denkstil), que se desenvolveriam, efetivamente, cerca de três
décadas mais tarde, quando os aspectos históricos e sociais passaram a ganhar
importância para a compreensão da ciência (CONDÉ, 2010, p. VIII).

Os mesmos motivos mencionados acima estão envolvidos na baixa recepção da obra.
Somado a esses fatores podemos citar, ainda, o fato de a ocupação principal de Fleck ser a
pesquisa médica e não a epistemologia. Neste sentido, todas as resenhas realizadas sobre o livro
foram publicadas em revistas médicas o que dificultou a sua disseminação no campo da
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epistemologia. Graf (2009, apud, CARNEIRO, 2012), que investigou o percurso da editoração
de Gênese e desenvolvimento de um fato científico, afirma não ser possível dizer que a obra não
tenha sido lida à época. Segundo esse autor, 450 exemplares foram vendidos até 1940. Após a
guerra, Fleck tentaria uma segunda publicação da obra. Em cartas enviadas à editora, em 1949
e em 1959, ele relata o interesse de pesquisadores estadunidenses pelo livro, informando à
editora ser os EUA um país mais receptível a uma abordagem sociológica do conhecimento.
Demonstrava interesse, também, na realização de uma revisão da primeira edição. O pedido de
reedição, entretanto, é negado pela editora, alegando a existência de 258 exemplares em
estoque. Em carta endereçada a Fleck, em 1966, isto é, após a sua morte, a editora informava o
descarte dos livros que restavam. Vale lembrar que 4 anos antes, em 1962, GDFC já havia sido
citada por Thomas Kuhn no prefácio de A estrutura das revoluções científicas.
Segundo Carneiro (2012), costuma-se dividir a recepção de GDFC em três fases. A
primeira se inicia em 1935 com a publicação da obra e finda logo após a citação da mesma por
Thomas Kuhn, que reproduzimos aqui:

apenas através dela [a participação de Kuhn como bolsista da Society of Fellows] eu
poderia ter encontrado a monografia quase desconhecida de Ludwik Fleck,
Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, (Basileia, 1935), um
ensaio que antecipa muitas de minhas próprias ideias. O trabalho de Fleck, juntamente
com uma observação de outro Junior Fellow, Francis X. Sutton, fez-me compreender
que essas ideias podiam necessitar de uma colocação no âmbito da sociologia da
comunidade científica. Embora os leitores encontrem poucas referências a qualquer
desses trabalhos88 ou conversas, devo a eles mais do que me seria possível reconstruir
ou analisar neste momento (KUHN, 1962, p. 11, ênfase dada pelo autor).

No prefácio da tradução inglesa de GDFC, publicada em 1979, nos EUA, Thomas Kuhn
esclarece que durante a leitura do livro Experience and prediction de Hans Reichenbach,
realizada entre 1949-1950, o título Gênese e desenvolvimento de um fato científico lhe chamou
a atenção para a leitura da obra. Apesar de Fleck não ter sido mencionado ao longo do texto de
A estrutura das revoluções científicas, a breve citação do prefácio chama a atenção de alguns
leitores. Baldamus, professor de sociologia em Birmingham, na Inglaterra, foi um deles. Em
1966 Baldamus cita pela primeira vez Fleck em um artigo, publicado somente em 1972. Outras
publicações se seguiram, notadamente após sua [Baldamus] aposentadoria em 1977 (1976,

88

Kuhn cita alguns autores e trabalhos mais diretamente ligados a área de História da Ciência e outros não. Dentre
os autores e trabalhos desse segundo grupo eles destaca, além de Fleck e sua monografia, Jean Piaget e dois de
seus trabalhos (The Child’s Conception of Causality (1930) e Les notions de movement at devitesse chez I’enfant
(1946)), sem especificar nomes cita a leitura de trabalhos de psicólogos da Gestalt e de trabalhos do filósofo
W.V.O. Quine.
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1977, 1978 e 1979). Na publicação de 1978, Thomas Schnelle, aluno de Baldamus surge como
coautor. Schnelle, estimulado pelo professor, começa a pesquisar sistematicamente a
bibliografia e biografia de Fleck.
A pesquisa de Schnelle, iniciada em 1979, durou 3 anos, foi custeada pela
Volkswagenwerk Stiftung (Fundação Volkswagem Alemã) e orientada por Lothar Schäfer,
vinculado à Universidade de Hamburgo. Eram objetivos da pesquisa “investigar a biografia de
Fleck, o contexto filosófico e cultural do desenvolvimento de seu pensamento e de publicar
seus escritos” (COHEN; SCHENELLE, 1986, p. 10). Envolveu duas fases e foi realizada com
a ajuda de coautores de trabalhos médicos de Fleck. Em um primeiro momento foram enviados
70 questionários a endereços localizados principalmente na Polônia e Israel. Cinquenta desses
questionários foram respondidos e endereçados a Schnelle que se surpreende com alguns
relatos. Mesmo após 17 anos da sua morte, Fleck era lembrado e admirado por seus amigos e
ex alunos. Em um momento posterior foram realizadas cerca de 30 entrevistas, em Israel e na
Polônia. Dentre os entrevistados estavam o filho e a viúva de Fleck. (COHEN; SCHNELLE,
1986).
É principalmente por meio das entrevistas realizadas com Ernestina e Ryszard, viúva e
filho, que algumas particularidades de Fleck são evidenciadas. Relata-se que, no período
anterior à guerra, Fleck era possuidor de uma difícil personalidade. Consciente de seu potencial
intelectual, só discutia sobre o seu trabalho científico com pessoas realmente habilitadas para
compreendê-lo (SCHNELLE, 1986, p. 4). Também por isso não foram encontradas pessoas
vivas, à época das entrevistas, que houvessem conversado com Fleck sobre seu pensamento
epistemológico no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Também era difícil a
identificação de possíveis influências sobre o seu pensamento antes da guerra, uma vez que
todos os pertences pessoais da família, desse período, foram perdidos (SCHNELLE, 1986).
É também a partir de 1979 que publicações de GDFC são realizadas em diferentes
idiomas, contribuindo para o estabelecimento da segunda e terceira fases da recepção da obra
fleckiana. Assim, em 1979, Robert Merton, nos EUA, publica a versão inglesa, prefaciada por
Thomas Kuhn e Thaddeus J. Trenn. Sucedem-se a segunda edição em alemão, publicada na
Alemanha e prefaciada por Lothar Schäfer e Thomas Schnelle; a edição italiana, publicada em
1983 e prefaciada por Paolo Rossi; a edição espanhola publicada em 1983, prefaciada por
Lothar Schäfer e Thomas Schnelle (republicação da edição alemã de 1980); a edição Russa,
publicada em 1999; a edição francesa publicada em 2005, prefaciada por Ilana Löwy e posfácio
de Bruno Latour e a edição brasileira, publicada em 2010, prefaciada por Lothar Schäfer e
Thomas Schnelle (republicação da edição alemã de 1980) e Mauro Condé. Cabe salientar,
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entretanto, que a obra fleckiana como um todo e GDFC, em particular, apresenta algumas
dificuldades de tradução. Como esclarecem Cohen e Schnelle (1986), a linguagem utilizada por
Fleck nas suas obras publicadas em alemão não era usual, uma vez que esta não era a sua língua
materna. Por isso, algumas vezes, ele não era gramaticalmente correto. Além disso, fazia uso
de neologismos, não havendo tradução adequada para alguns dos termos que criou. Georg Otte
e Mariana C. de Oliveira, tradutores da edição brasileira de GDFC, em entrevista concedida à
época da publicação, também enfatizam a dificuldade que tiveram na tradução dos neologismos
fleckianos (JUNGHANS, 2011).
A segunda fase da recepção de GDFC envolveu, principalmente, estudos que visavam
compreender a influência de Fleck no pensamento kuhniano, estabelecer diferenças e
semelhanças entre esses dois autores e identificar autores que exerceram influência no
pensamento de Fleck. Trabalhos de autores como o de Thomas Schnelle, já descrito por nós,
Ilana Lowy, que investigou a influência da escola polonesa de filosofia da medicina no
pensamento fleckiano, Anne-Marie Moulin, que visava a compreensão do estilo de pensamento
científico e filosófico fleckiano e de Bernard Zalc que objetivou esclarecer alguns aspectos da
reação de Wassermann, fizeram parte dessa fase (CARNEIRO, 2012).
A terceira fase da recepção de GDFC, marcada pela desvinculação Fleck-Kuhn, tem
contribuído, dentre outras coisas para a análise de questões emergentes desencadeadas pela sua
leitura “tais como o papel da metáfora, das ilustrações, instrumentação, emoções e relações
interdisciplinares no interior da prática científica” (CARNEIRO, 2012, p. 19).
Mais recentemente alguns trabalhos têm discutido, particularmente, sobre a participação
de Fleck nas pesquisas realizadas por ele durante a segunda guerra mundial nos campos de
concentração. Alguns autores (HEDFORS, 2008; MIZRAHY, 2012) têm sugerido que Fleck
teria realizado pesquisas eticamente duvidosas e, de certa forma, colaborado com o regime
nazista. Por outro lado, estudiosos da vida e obra de Fleck têm contra argumentado sobre esse
entendimento (AMSTERDAMSKA; BONAH; BORCK; FEHR; HAGNER; KLINGBERG;
LOWY; SCHLUNDER; SCHMALTZ; SCHENELLE; TAMMEM; WEINDLING; ZITTEL,
2008). Passamos agora ao pensamento epistemológico fleckiano propriamente dito.
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3.2 A EPISTEMOLOGIA FLECKIANA

Nosso objetivo nesta seção é apresentar os principais elementos que constituem a
epistemologia de Ludwik Fleck. Para isso, nos referenciamos, notadamente, em sua principal
obra Gênese e desenvolvimento de um fato científico, publicada em 1935 (FLECK, 2010), e em
alguns dos seus trabalhos epistemológicos publicados no livro Cognition and Fact: materials
on Ludwik Fleck (COHEN; SCHNELLE, 1986).
Como já mencionamos na seção anterior, poucos foram os trabalhos de Fleck na área
epistemológica. Sua produção se inicia com a publicação de dois curtos trabalhos intitulados
sobre algumas particularidades do pensamento médico, publicado em 1927 (FLECK, 1927;
COHEN; SCHNELLE, 1986) e sobre a crise da ‘realidade’ publicado dois anos depois, em
1929 (FLECK, 1929; COHEN; SCHNELLE, 1986). Ambos os trabalhos, mas sobretudo o
segundo, já apresentam alguns entendimentos que remetem às ideias de Fleck sobre a
construção do conhecimento científico, que estariam cristalizadas alguns anos depois em
GDFC.
Em sobre algumas particularidades do pensamento médico, Fleck caracteriza a
Medicina como uma área que possui um estilo próprio de pensar. Diferentemente das outras
áreas científicas que visam explicar fenômenos regulares, a medicina buscaria explicar as
regularidades existentes em estados irregulares, atípicos, os estados patológicos dos
organismos. Isso implicaria na utilização de métodos próprios fundados, na maioria das vezes,
em aspectos considerados irracionais. Assim, a medicina realizaria um alto grau de abstração a
partir de observações iniciais, evidenciado pelo uso excessivo de termos como “para”,
“pseudo”, “hipo”, “hiper” nas explicações de fenômenos médicos. Para Fleck, a utilização
excessiva desses termos seriam “provas dos desvios da forma original de lidar com a situação,
uma vez que a abordagem inicial é considerada muito abstrata, ideal” (FLECK, 1927; COHEN;
SCHNELLE, 1986, p. 41). No artigo, Fleck menciona, ainda, outros aspectos irracionais que
estariam envolvidos: a rejeição de dados observados; a construção de hipóteses a partir de dados
não observados por meio do uso da estatística; a utilização da “intuição médica” e a existência
de uma grande dicotomia teórico-prática. Para Fleck a prática médica e a terapêutica, seriam
uma espécie de “arte” desvinculada do saber livresco da área. Apesar de focar no pensamento
médico, Fleck, ao longo desse primeiro trabalho epistemológico faz algumas generalizações
para a ciência como um todo. Assim, ao justificar a necessidade da utilização de aspectos
irracionais nas explicações dos fenômenos médicos ele diz: “se nós admitimos que o
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desenvolvimento da ciência é apenas uma questão de tempo, possibilidades técnicas e acidente,
nós nunca entenderíamos a ciência; em primeiro lugar seríamos incapazes de compreender
porque os estágios de desenvolvimento representam estilos específicos de pensar” (FLECK,
1927; COHEN; SCHNELLE, 1986, p. 40). Percebe-se nesta frase, as primeiras ideias do que
se estabeleceria mais tarde, na obra de 1935, como estilo de pensamento. A obra já apresentaria,
também, um entendimento de fato científico, diferente daquele defendido pelos empiristas
lógicos. Assim, o fato médico não poderia ser algo fixo, imutável, uma vez que as “inúmeras
particularidades dos estados patológicos concretos fazem necessária uma alteração constante
das concepções médicas” (SCHÄFER; SCHNELLE, 2010, p. 12).
Em sobre a crise da ‘realidade’ (FLECK, 1929; COHEN; SCHNELLE, 1986) Fleck
discute, notadamente, sobre as ciências naturais. Dentre outras coisas, ele faz uma análise do
processo de cognição a partir da relação sujeito-objeto, introduzindo fatores sociais que a ele
estariam relacionados, a saber: o peso da tradição e da educação, e o efeito da sequência dos
atos de cognição. Assim, primeiro seria necessário aprender a ver, mas como o ver estaria
vinculado ao social, muitas formas de ver seriam possíveis. Não haveria, portanto, apenas uma
realidade, mas várias realidades concorrentes seriam possíveis, uma vez que um mesmo
indivíduo poderia pertencer a diferentes contextos sociais. Nesse artigo, diferentemente do
primeiro já surge o conceito de estilo de pensamento com maior clareza. Além dele, várias
ideias que são abordadas de forma mais evidente na obra de 1935 já surgem, dentre elas: os
condicionantes históricos e sociais do saber que se cristalizam posteriormente como o terceiro
elemento envolvido no processo do conhecimento, o “estado do saber”; a ideia de que os estilos
de pensamento se transformam e se sucedem ao longo do tempo; o entendimento da existência
de coletivos estáveis que apresentariam um formato fechado na sua forma de ver a agir, como
no caso da comunidade científica; a ideia da vida em sociedade possibilitar ao indivíduo
participar de diferentes coletivos sociais, representados pela vida diária, a política e a religião,
por exemplo. Este entendimento estaria relacionado à possibilidade da existência de diferentes
realidades; também surgem explicações sobre como nasceriam os fatos, com menção à reação
de Wassermann que seria tratada em maior profundidade na obra de 1935.
Em Gênese e desenvolvimento de um fato científico, Fleck evidencia apresentar um
pensamento mais profundo e fundamentado de todas essas ideais surgidas nos dois primeiros
artigos. Na obra, em discordância com o pensamento vigente à época, associado ao empirismo
lógico do Círculo de Viena, ele questiona, dentre outras coisas, o entendimento de fato científico
como algo fixo, imutável, evidente. Para isso, analisa historicamente um dos “fatos” mais
aceitos da medicina à época: o fato da reação de Wassermann ser relacionada à sífilis. Sua
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justificativa para a escolha de um “fato médico” recente e não um fato da física para discutir o
processo de construção da ciência, como era o costume na época, já dá indícios da diferença
existente entre a concepção fleckiana de fato e a dos adeptos do empirismo lógico. Para ele, um
fato mais recente de uma área não tão consolidada como a física, por exemplo, ofereceria
maiores possibilidades de reconstituição histórica, por ainda não ter se tornado óbvio.
A obra é composta de 4 capítulos: dois históricos e dois epistemológicos – grosso modo.
Em um primeiro momento, Fleck percorre, historicamente, e analisa, epistemologicamente, o
caminho do conceito de Sífilis enquanto entidade nosológica regredindo até a o final do século
XV na Europa quando, segundo o autor, surgem as primeiras ideias sobre a doença. Da entidade
nosológica místico-ética, assim configurada devido a mescla de ideias vindas da astrologia e da
religião que marcaram o entendimento da sífilis enquanto doença em seus primórdios, passando
pela entidade nosológica empírico-terapêutica, derivada da empírica médica que associava à
doença à observação da sua cura pelo mercúrio, pela entidade nosológica patogênica,
relacionada à doutrina geral dos humores e à correspondente ideia do sangue corrompido dos
sifilíticos, culminando com a ideia da entidade nosológica etiológica, associada ao
entendimento da existência de um agente causador, denominado à época por Spirochaeta
pallida, Fleck vai evidenciando e caracterizando os estilos de pensamento envolvidos no
desenvolvimento do conceito de sífilis, enquanto entidade nosológica, do final do século XV
ao início do século XX.
Em um segundo momento, analisa o desenvolvimento da reação de Wassermann,
evidenciando como, a partir de pressupostos equivocados e de experimentos iniciais confusos,
foi possível se chegar a um conhecimento considerado “verdadeiro”, a relação reação de
Wassermann–Sífilis. Segundo Fleck o percurso do desenvolvimento desse “fato” envolveu
diferentes e decisivos fatores que em sua maioria não estariam relacionados à lógica, um
componente inerente da ciência segundo os adeptos do empirismo lógico. Assim, além de
elementos intrínsecos ao próprio saber (conexões ativas mas, sobretudo as conexões passivas),
o desenvolvimento da reação de Wassermann, enquanto fato relacionado à sífilis, envolveu um
trabalho coletivo de diversos pesquisadores – apesar da reação ter sido creditada apenas seu
“descobridor”, Wassermann –, a existência de uma atmosfera social propícia ao seu
desenvolvimento, relacionada ao desejo de comprovação do sangue sifilítico presente no
imaginário social como resultado das relações históricas estabelecidas por esse saber e a
competição entre nações (França e Alemanha) existente à época no campo da sorologia.
Por meio da análise da reconstituição histórica que faz, em ambos os momentos citados,
Fleck vai pouco a pouco expondo o seu pensamento sobre como se dá o processo de construção
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do conhecimento científico. Ao longo de Gênese e desenvolvimento de um fato científico, ele
desenvolve várias ideias e “conceitos”. Passamos agora a descrever algumas dessas ideias,
sobretudo àquelas mais relevantes ao nosso estudo.

O caráter social e histórico do saber

Diferentemente do entendimento do empirismo lógico, que concebe a existência de uma
distinção rígida entre sujeito e objeto do conhecimento, que estabeleceriam entre si uma relação
neutra e isenta de valores subjetivos, Fleck entende ser o processo do conhecimento formado
por uma tríade: sujeito, objeto e estado do saber. Para ele, portanto, não haveriam observações
e experimentações neutras, isto é, realizadas pela ação individual de um sujeito isolado, ahistórico que observa, experimenta e, então, sabe. Ao introduzir o estado do saber como o
terceiro elemento do processo do conhecimento Fleck defende ser o ato de conhecer um produto
social e histórico. Social, porque o ato de conhecer “não é um processo individual de uma
‘consciência em si’ teórica; é o resultado de uma atividade social, uma vez que o respectivo
estado do saber ultrapassa os limites dados a um indivíduo” (FLECK, 2010, p. 81-82).
Histórico, porque “algo já conhecido influencia a maneira do conhecimento novo; o processo
do conhecimento amplia, renova e refresca o sentido do conhecido” (FLECK, 2010, p. 81).
Assim, por meio da reconstituição histórica realizada por Fleck, fica evidente que o fato
científico da sífilis ser relacionada à reação Wassermam resultou de um trabalho coletivo
intrincado de modo que seria impossível, após pouco tempo, identificar as contribuições
individuais. Também fica evidente que condicionantes históricos, associados ao entendimento
da sífilis enquanto entidade nosológica, em seus primórdios, orientaram o percurso do
desenvolvimento coletivo desse saber.
É por meio do conceito de protoideia que Fleck estabelece o condicionamento histórico
do saber. Segundo ele, “muitos fatos científicos e altamente confiáveis se associam, por meio
de ligações evolutivas incontestáveis, as protoideias (pré-ideias) pré-científicas afins, mais ou
menos vagas, sem que essas ligações pudessem ser legitimadas pelos conteúdos” (FLECK,
2010, pg. 64). Assim, é a ideia da comprovação do sangue sifilítico “corrompido”, associada à
ideia da sífilis enquanto doença pecaminosa, inculcada no imaginário social desde a sua
conceituação como entidade nosológica místico-ética, que, apesar de não ser mais legitimada
pelo conhecimento científico da época, serve de pano de fundo orientando o coletivo de
pensamento envolvido no desenvolvimento da reação de Wasserman. Entende-se, então, que o
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valor de uma protoideia “não reside em seu conteúdo lógico e ‘objetivo’, mas unicamente em
seu significado heurístico enquanto potencial a ser desenvolvido” (FLECK, 2010, p. 67).
Fleck esclarece ainda que podemos encontrar protoideias em outras áreas do
conhecimento e nós dá exemplos. Um dos exemplos dado por ele é a atomística primitiva de
Demócrito, que poderia ser considerada uma protoideia da teoria moderna dos átomos. É
importante salientar, entretanto, que para Fleck, o conhecimento não é apenas um produto
social e histórico, o que implicaria em uma posição demasiadamente relativista. Desta forma,
Fleck esclarece, também, a existência, no processo do conhecimento, do que ele denomina ser
acoplamentos ativos e passivos. Os primeiros se vinculam aos condicionantes sociais e
históricos do saber. Os segundos, por sua vez, derivam dos resultados inevitáveis que surgem
dos primeiros. Assim, conhecer, para Fleck,

significa, em primeiro lugar, constatar os resultados inevitáveis sob determinadas
condições dadas. Estas condições correspondem aos acoplamentos ativos, formando
a parte coletiva do conhecimento. Os resultados inevitáveis equivalem aos
acoplamentos passivos e formam aquilo que é percebido como realidade objetiva
(FLECK, 2010, pg.83).

A massa dos elementos químicos é o exemplo dado por Fleck para evidenciar o papel
que os acoplamentos ativos e passivos desempenham na construção do conhecimento. Ele
explica: convencionando-se a massa de um elemento químico – e Fleck cita o oxigênio – os
outros, impositivamente, o seguirão. Desta forma, convencionando-se ser 16 o valor da massa
do oxigênio (um acoplamento ativo), necessariamente a massa do hidrogênio seria 1. O
elemento passivo desse saber, portanto, seria o valor relacional entre essas massas.

Estilo e Coletivo de pensamento

Ao criticar a existência de observações neutras, Fleck explica que as observações
poderiam ser de dois tipos: o primeiro envolveria um olhar inicial pouco claro, impreciso. O
segundo, uma percepção de forma (Gestaltsehen) desenvolvida e imediata, que só poderia ser
alcançada mediante experiência (Erfahrensein) em uma determinada área do conhecimento.
Assim, “[...] somente após muitas vivências, talvez após uma formação prévia, adquire-se a
capacidade de perceber, de maneira imediata, um sentido, uma forma e uma unidade fechada”
(FLECK, 2010, p. 2010, 142). Dito de outra forma, na relação sujeito-objeto, o objeto
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cognoscível de uma determinada área do saber só faz sentido ao sujeito cognoscente se ele
(sujeito), por meio da instrução e da experiência, adquirir o respectivo estilo de pensamento do
coletivo de pensamento da área do saber em questão.
Fleck esclarece que o estilo de pensamento envolve a existência de uma atmosfera
própria (Stimmung) que predispõe o sujeito a um sentir e a um agir direcionados. É definido
como “percepção direcionada em conjunção com o processamento correspondente no plano
mental e objetivo” (FLECK, 2010, p. 149, grifos do autor). Já o coletivo de pensamento é
definido como “o portador comunitário do estilo de pensamento” (FLECK, 2010, p. 154).
O estilo de pensamento é marcado por elementos próprios, a saber: “características
comuns dos problemas, que interessam a um coletivo de pensamento; dos julgamentos, que
considera como evidentes e dos métodos, que aplica como meios do conhecimento. É
acompanhado, eventualmente, por um estilo técnico e literário do sistema do saber” (FLECK,
2010, p. 149). Outra importante característica do estilo de pensamento é que, ao mesmo tempo
que ele predispõe para um sentir seletivo e um agir direcionado, tende a impedir a percepção
do contraditório. Portanto, é, também, coerção de pensamento. Assim, “uma vez formado, um
sistema de opinião elaborado e fechado, constituído de muitos detalhes e relações, persiste
continuamente diante de tudo que o contradiga” (FLECK, 2010, p. 69). É nesta fase que se
estabelece uma tendência à persistência de opiniões ou a chamada harmonia das ilusões que,
segundo Fleck, apresentaria vários graus de intensidade: 1 – as contradições são inconcebíveis;
2 – percebe-se só o que se enquadra no sistema; 3 – silencia-se as exceções; 4 – “explica-se” as
exceções e 5 – vive-se uma ficção, um conto de fadas científico, uma vez que nada mais justifica
a manutenção da persistência da opinião, nada mais justifica a harmonia da ilusão. Mas o que
poderia romper a harmonia das ilusões de modo a transformar um estilo de pensamento?
Fleck esclarece haver, também, uma fase das complicações. É nessa fase em que surgem
as exceções. Assim, transformações de um estilo de pensamento poderiam ocorrer, por
exemplo, quando “as exceções ultrapassam o número de casos regulares” (FLECK, 2010, p.
71). Veremos mais à frente que transformações no estilo podem acontecer, também, em
decorrência do tráfego intercoletivo de ideias. Portanto, o estilo de pensamento, segundo Fleck,
poderia passar por três distintas etapas: instauração, extensão e transformação.
A transformação dos estilos de pensamento ao longo do tempo, todavia, não ocorreria
de modo a torná-los necessariamente incomensuráveis. Entendemos que a noção de protoideia,
de certa forma, impede esse tipo de entendimento. O termo incomensurabilidade, entretanto, é
mencionado em alguns trabalhos de Fleck. Carneiro (2012) discute sobre como o termo é
compreendido ao longo obra fleckiana. O autor defende que, inicialmente (no artigo de 1927),
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o termo ‘incomensurabilidade’ consistia basicamente na ideia da existência de
perspectivas excludentes, no sentido de que, ao assumirmos uma, deixamos
necessariamente de acessar sua alternativa. Naquele momento, tal conceito era
concebido a partir de uma abordagem sincrônica e não diacrônica (histórica). Seu
desenvolvimento posterior indicará uma aplicação tanto ao nível sincrônico como
diacrônico do problema (CARNEIRO, 2012, p. 88).

Em GDFC, por exemplo, ao discutir os conceitos de “saúde” e “doença” contidos no
“catequismo de Citron”, utilizado como uma espécie de “benção de iniciação” na área da reação
de Wassermann, Fleck argumenta: “o velho conceito de doença se torna incomensurável com
os conceitos novos e não encontra uma substituição adequada” (FLECK, 2010, p. 107). Por sua
vez, ao abordar o processo comunicativo entre indivíduos portadores de diferentes estilos de
pensamento, Fleck, de certa forma, também remete à ideia da incomensurabilidade quando diz
que “cada época, no seu estilo, utiliza conceitos totalmente claros, uma vez que a clareza reside
na sua associabilidade e a outros conceitos conformes ao estilo. Apesar dessa clareza, o
entendimento imediato entre adeptos de estilos de pensamento diferentes é impossível”
(FLECK, 2010, p. 79). A incomensurabilidade, neste último trecho, poderia ser entendida como
uma impossibilidade comunicativa entre adeptos de diferentes estilos de pensamento.
Finalizamos a descrição das características mais ligadas ao estilo de pensamento,
esclarecendo o que Fleck denomina ser uma proposição fóssil. Seria uma ideia que não se
enquadraria mais em um sistema explicativo vigente, mas ainda assim, por motivos vários,
possuiria adeptos. Fleck cita, por exemplo, o caso de Josef Hermann que mesmo no século XIX
duvidava da existência da sífilis como muitos pensavam no século XVI. Para Fleck, todavia,
tanto as protoideias, já mencionadas anteriormente, como as proposições fósseis, não devem
ser julgadas corretas ou incorretas. É preciso entender somente que, quando retiradas de seu
contexto elas se tornam inadequadas em relação ao estilo de pensamento vigente no qual não
mais se enquadram. Aqui, como em muitos momentos de GFDC, Fleck argumenta fazendo uso
de ideias/conceitos vinculados à evolução darwiniana89. Ele diz:

o julgamento universal sobre o caráter correto ou incorreto é tão pouco adequado para
a proposições fósseis quanto o julgamento atemporal para a realidade paleontológica:
o brontossauro certamente era tão bem adaptado ao seu ambiente quando o lagarto

Parreiras (2006, p. 147) defende a ideia de que “Fleck inspirou-se em Darwin ao elaborar sua proposta
epistemológica de viés evolucionário”. Neste sentido, ele apresentaria uma “concepção evolucionária” do
desenvolvimento científico. Termos como mutação, evolução e adaptação (mencionado na citação a seguir)
surgem ao longo da obra Fleckiana. As “mutações” estariam envolvidas, por exemplo, na transformação dos estilos
de pensamento. O termo evolução, por sua vez, e/ou a ideia a ele vinculada aparece associado ao “conceito” de
protoideia.
89
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atual ao seu. Tirados dos seus ambientes, não podem ser chamados de ‘adaptados’,
nem de ‘mal-adaptados’ (FLECK, 2010, p. 67).

Em relação ao coletivo de pensamento, Fleck esclarece sobre a existência de coletivos
estáveis, relativamente estáveis e aqueles considerados momentâneos ou casuais. Os
momentâneos ou casuais podem se formar e se desfazer com muita rapidez, ocorreriam, por
exemplo, quando duas ou mais pessoas trocam ideias sobre um determinado assunto. Já os
estáveis ou relativamente estáveis se estabelecem em torno de grupos socialmente organizados,
uma vez que “quando um grupo maior existe por um tempo suficientemente longo, o estilo de
pensamento se fixa e ganha uma estrutura formal” (FLECK, 2010, p. 154). Neste sentido,

coletivos estáveis de pensamento permitem uma análise mais precisa do estilo de
pensamento. Essas comunidades estáveis (ou relativamente estáveis) de pensamento,
assim como outras comunidades organizadas, cultivam um certo fechamento na forma
e no conteúdo. Dispositivos legais e costumários, linguagens específicas em alguns
casos, ou pelo menos um vocabulário peculiar fecha a comunidade de pensamento
formalmente, mesmo se não for de maneira absoluta (FLECK, 2010, p. 155).

Fleck esclarece, também, acerca das características estruturais comuns dos coletivos de
pensamento. Todos apresentam um pequeno grupo denominado círculo esotérico e um maior,
o círculo exotérico. O primeiro perfaz um pequeno círculo formado por profissionais que
trabalham em uma área específica. No seu centro estariam os profissionais altamente
especializados e, na sua borda, os que atuariam em áreas afins. Já no círculo exotérico, muito
maior, estariam os sujeitos mais ou menos leigos, isto é, possuidores de uma formação mais
geral acerca dos problemas estudados pelo círculo esotérico. É no círculo exotérico onde se
concentram a maior parte dos componentes de um coletivo de pensamento. Na verdade, como
esclarece Fleck, existiriam vários círculos (eso e exotérico) sobrepostos, podendo um indivíduo
pertencer a vários círculos exotéricos e a poucos esotéricos, dependendo dos problemas
abordados pelo coletivo de pensamento. Uma possibilidade de compreensão acerca da relação
existente entre os círculos eso e exotérico seria a seguinte: se pensarmos na ciência como um
grande coletivo de pensamento (o coletivo de pensamento científico) poderíamos entendê-lo,
por exemplo, como composto de pequenos grupos esotéricos ligados as diferentes áreas do
conhecimento, como o grupo esotérico dos físicos, dos químicos, dos biólogos, por exemplo.
Os físicos seriam exotéricos em relação aos biólogos e químicos, por sua vez, os biólogos
seriam exotéricos em relação ao grupo esotérico dos físicos. Por outro lado, se fizermos uso de
uma “lupa” e formos analisar somente o grupo dos biólogos, entendendo-o como um coletivo
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de pensamento, teríamos os vários grupos esotéricos relacionados ao estudo das diferentes
especialidades da biologia (evolução, genética, botânica, comportamento animal, por exemplo).
Os evolucionistas seriam exotéricos em relação aos botânicos e assim por diante. Cabe salientar,
entretanto, não serem as fronteiras entre os círculos evidentes, pois “existe uma hierarquia
gradual de iniciação e muitos fios que ligam tanto cada um dos níveis, quanto os diversos
círculos” (FLECK, 2010, p. 157).
Aproveitamos para esclarecer como se daria, segundo Fleck, a iniciação em um
estilo/coletivo de pensamento que, para ele, funcionaria como uma espécie de “benção” ou de
uma “condução para dentro”. Sobre isso ele diz: “toda introdução didática numa área envolve
um tempo em que predomina um ensino puramente dogmático. Prepara-se um intelecto para
uma área, acolhe-se o mesmo num mundo fechado, dá-se a ele uma espécie de bênção de
iniciação” (FLECK, 2010, p. 99), complementando:

paralelamente ao fechamento orgânico da cada comunidade de pensamento ocorre
uma limitação dos problemas admitidos dentro de um estilo de pensamento: muitos
problemas são constantemente ignorados ou rejeitados por serem considerados sem
importância ou sem sentido [...]. Dessa postura surge uma atribuição específica de
valores e uma intolerância característica, que são traços comuns de qualquer
comunidade fechada (FLECK, 2010, 156).

Essa iniciação, no coletivo de pensamento da ciência, se daria, por exemplo por meio
do uso dos manuais. Trataremos especificamente do coletivo de pensamento científico mais a
frente.

O tráfego de ideias

Fleck concebe a existência de um tráfego de ideias no interior de um coletivo de
pensamento e entre coletivos de pensamento distintos. No primeiro caso, o tráfego é
denominado intracoletivo e, no segundo, intercoletivo. A ocorrência do tráfego intracoletivo de
ideias tende a fortalecer o estilo de pensamento de um coletivo. Ele pode acontecer, por
exemplo, entre os círculos esotérico e exotérico. Nesse caso estabelece-se uma relação do tipo
“elite e massas” caracterizada pela confiança nos iniciados (círculo exotérico em relação ao
esotérico) e por uma certa dependência da opinião pública por parte dos especialistas (círculo
esotérico em relação ao exotérico).
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Uma relação do tipo elite e massas ocorreria, por exemplo, entre um aluno e um
professor. Mas Fleck nos fala, também, da relação existente entre dois indivíduos “em posição
mentalmente igual do mesmo coletivo de pensamento” (FLECK, 2010, p. 158). Essa relação
poderia ocorrer, por exemplo, entre indivíduos pertencentes ao círculo esotérico de um coletivo
de pensamento. Ela poderia acontecer entre aqueles de compartilham um mesmo campo de
estudo, entre indivíduos que pertenceriam a um mesmo círculo esotérico, por exemplo. Ela
envolve um sentimento de solidariedade, uma dependência intelectual e uma atmosfera comum
que possibilitam a verdadeira compreensão entre os indivíduos, fortalecendo o estilo de
pensamento do grupo.
A ocorrência do tráfego intercoletivo de ideias, por outro lado, tende a contribuir para a
transformação de um estilo de pensamento. Isso acontece, notadamente em decorrência dos
desvios de significado que ocorrem durante o tráfego intercoletivo de ideias: “qualquer tráfego
intercoletivo de pensamentos traz consigo um deslocamento ou uma alteração dos valores de
pensamento” (FLECK, 2010, p. 161). Como mencionado anteriormente, cada estilo de
pensamento apresenta uma linguagem própria, sendo a palavra considerada um “bem
intercoletivo peculiar” (FLECK, 2010, p. 161). É ela, por meio dos desvios de significado,
ocorridos no interior do tráfego intercoletivo de ideias, entre coletivos próximos, que contribui
para a transformação de um estilo de pensamento. Como esclarece Fleck (2010, p. 161), “uma
vez que todas as palavras se lhes adere um matiz mais ou menos marcado pelo estilo de
pensamento, que se altera na migração intercoletiva, elas circulam entre os coletivos sempre
com uma certa alteração de seu significado”.
Por outro lado, quando dois estilos/coletivos estão muito distanciados entre si (espacial
e/ou temporalmente) os desvios de significado tendem a dificultar o tráfego de ideias. Neste
caso, as ideias, com frequência, circulam com muitas alterações, comprometendo os seus
significados e provocando compreensões e apropriações distorcidas e/ou equivocadas. Fleck
fala em “mudança completa de sentido”. Em casos mais extremos, quando esses
estilos/coletivos se tornam muito distantes, o trafego de ideias pode não mais existir. Fleck fala,
então, em “aniquilação de sentido”. Resumindo,

quanto maior a diferença entre dois estilos de pensamento tanto menor o tráfego de
pensamentos. Quando existem relações intercoletivas, estas apresentam traços
comuns, independentemente das particularidades dos respectivos coletivos. Os
princípios de um coletivo alheio são percebidos – se é que são notados – como
arbitrários, sua eventual legitimação, como petição de princípio. O estilo de
pensamento alheio tem ares de misticismo, as questões rejeitadas por ele são
consideradas exatamente como as mais importantes, as explicações como não
comprovadas ou errôneas e os problemas, muitas vezes, como brincadeira sem
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importância ou sem sentido. Fatos particulares e conceitos particulares –dependendo
do parentesco entre os coletivos – são vistos como invenções livres, simplesmente
ignoradas (como, por exemplo, “fatos espíritas” por parte das ciências exatas), ou –
no caso de coletivos menos divergentes – são interpretados de maneira diferente, isto
é, traduzidos e adotados numa outra linguagem de pensamento (como, por exemplo,
os fatos espíritas por parte dos teólogos (FLECK, 2010, p. 161).

Fleck relata, ainda, uma situação muito comum em sociedade: o caso de um indivíduo
pertencer a mais de um coletivo de pensamento. Neste caso, poderiam ocorrer não apenas
desvios de significado, mas, também, o que Fleck denomina serem contradições psíquicas
individuais. Por outro lado, elas tenderiam mais a ocorrer quando um indivíduo compartilha
estilos de pensamento próximos ou afins. Neste sentido, segundo Fleck, é muito mais frequente
a um físico participar de coletivos religiosos do que se interessar pela biologia, por exemplo.
Sobre isso ele esclarece:

elementos logicamente contraditórios de pensamento de um indivíduo nem chegam a
causar uma contradição psíquica, pois estão separados um do outro: determinadas
configurações, por exemplo, são consideradas como questão de fé; outras, como
questão de saber e ambos os âmbitos não se influenciam, mesmo se logicamente nem
sequer essa separação fosse legitimada. [...] mas, quando se trata de estilos de
pensamento afins, essa separação se torna difícil: os atritos dos estilos de pensamento
tornam a vizinhança impossível e condenam a pessoa à improdutividade ou a criação
de um estilo peculiar limítrofe (FLECK, 2010, p. 162)

Finalizando, salientamos que Fleck compreende que nem todo o pensamento de um
indivíduo é coletivo. Ele diz: “a vida psíquica individual contém elementos incongruentes,
crenças e superstições que, oriundas de complexos individuais diversos, turvam a pureza de
qualquer doutrina ou sistema” (FLECK, 2010, p. 87). Porém, para ele “a uniformidade do
pensamento conforme a um estilo, como fenômeno social, é muito mais forte que a estrutura
lógica do pensamento do indivíduo” (FLECK, 2010, p. 162).

Coletivo de pensamento da ciência
O coletivo de pensamento da ciência, como qualquer outro coletivo de pensamento é
composto pela estrutura geral já descrita por nós, a saber: círculos esotéricos e exotéricos e as
regras do tráfego de ideias. Fleck descreve o círculo esotérico do coletivo da ciência como
sendo ocupado por profissionais especializados de uma determinada área. A periferia, por sua
vez, estaria ocupada por profissionais gerais de áreas afins relacionadas a problemática dos
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profissionais especializados. Já no círculo exotérico estariam todos os “leigos mais ou menos
instruídos”. A relação entre os círculos eso e exotérico seria indireta na ciência e se daria pelas
várias formas que o grupo esotérico utiliza para disseminar seu pensamento. Além de
diferenciar os componentes do coletivo científico, Fleck divide a comunicação da ciência em
quatro tipos (da mais a menos especializada), a saber: a ciência dos periódicos, a ciência dos
manuais, a ciência dos livros didáticos e a ciência popular. Assim, cada vez que o
conhecimento científico é reestruturado ao ser disseminado de uma forma de comunicação mais
especializada para outra menos especializada, ele vai se tornando mais simplificado, mais
popular, mais exotérico. Portanto, a ciência dos periódicos e a ciência dos manuais comporiam
o saber especializado, representado pelo círculo esotérico. Já a ciência dos livros didáticos e a
ciência popular, comporiam o saber popular, representado pelo círculo exotérico.
A ciência popular, segundo Fleck, apresenta uma estrutura peculiar e emaranhada. É
especulativa, uma vez que analisa apenas uma imagem fantasiosa do conhecimento
especializado. Por isso é a ciência dos não especialistas, a ciência dos adultos leigos com
formação geral, mas que não deve ser confundida com a ciência introdutória dos livros
didáticos. Se caracteriza por ser simplificada, ilustrativa e apodítica e seu principal objetivo é a
formação da “visão de mundo” dos não especialistas. Por outro lado, ela estabelece uma
interessante relação com o saber especializado. Ao mesmo tempo que surge dele, exerce um
efeito retroativo sobre ele. Assim,

por mais que qualquer visão de mundo seja insignificante para as pretensões de um
especialista, ela forma, assim mesmo, o pano de fundo que determina os traços gerais
do seu estilo de pensamento [...] Certeza, simplicidade, plasticidade somente surgem
do saber popular, pois o especialista busca nele a crença nesses valores enquanto ideal
do saber. Aí reside a importância epistemológica geral da ciência popular (FLECK,
2010, p. 166-168).

A ciência dos periódicos é caracterizada por Fleck pelo tom provisório e pessoal.
Provisório porque aspira estar conectada com uma problemática maior, a ciência dos manuais.
Pessoal, porque busca ser única, original, de modo a estar necessariamente associada ao seu
autor. Mas, ao mesmo tempo que apresenta um aspecto pessoal, objetiva sempre estabelecer
uma relação com um coletivo, seja por meio do tom de cautela adotado que encarrega
julgamentos a um coletivo legitimado ou ainda por meio da utilização do “plural da modéstia”,
o “nós”, uma dissimulação do coletivo.
Por sua vez, a ciência dos manuais origina-se no tráfego intracoletivo de pensamento do
círculo esotérico, a partir da ciência dos periódicos. Apesar disso, um manual não é a simples
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soma de trabalhos individuais de periódicos, haja vista o fato destes, algumas vezes, serem
contraditórios. Assim,

um manual nasce de trabalhos isolados como o mosaico nasce de muitas pedrinhas
coloridas: por meio de seleção e composição ordenada. O plano, que determina a
seleção e a composição, fornece então as diretrizes para a pesquisa posterior: decide
o que deve ser considerado como conceito fundamental, quais métodos são chamados
de louváveis, quais os rumos que são apresentados como prometedores, quais os
pesquisadores que merecem uma posição de destaque e quais deles que simplesmente
cairão no esquecimento. Tal plano é formado no tráfego esotérico do pensamento, isto
é, na discussão entre os especialistas, mediante entendimento e desentendimento
recíproco, mediante concessões mútuas e pressões recíprocas que se polarizam em
posturas obstinadas. (FLECK, 2010, p. 173).

Fato científico

A última ideia ou categoria epistemológica fleckiana que abordaremos será a de fato
científico. Como argumenta Otte (2012) o título Gênese e desenvolvimento de um fato científico
tende a causar um certo estranhamento num primeiro momento, uma vez que ele associa fato
ao ciclo de vida de um ser vivo, isto é, o fato nasce, se desenvolve e, um dia, quem sabe, pode
morrer. Estranhamos, porque, intuitivamente consideramos o fato como algo preexistente ao
nosso conhecimento, algo que sempre esteve lá, esperando por ser “descoberto”. Assim, por
exemplo, poderíamos entender ser a França localizada no Hemisfério Norte um fato, afinal ela
sempre esteve lá. Entretanto, basta refletirmos um pouco para perceber, trata-se este fato de um
ato de conhecimento, portanto, construído. O fato da França pertencer ao Hemisfério Norte é
um saber construído por sujeitos pertencentes a coletivos específicos com regras próprias, que
envolve conhecimentos prévios e convenções, mas que se tornou tão óbvio para nós que “não
sentimos mais uma atividade nossa nesse ato de conhecimento, mas apenas a nossa completa
passividade diante de um poder independente de nós que chamamos de ‘existência’ ou de
‘realidade’” (FLECK, 2010, p.37). Da mesma forma, parece ser mais lógico, para nós, aceitar
a possibilidade da mudança de conceitos e de teorias, que ainda percebemos como resultantes
de um ato de conhecimento, do que a mudança de algo que julgamos fixo, imutável, real,
verdadeiro. Assim, o título escolhido por Fleck para a sua maior obra é provocativo90, afinal é
o entendimento de fato como algo fixo, real, imutável, verdadeiro, que ele objetiva refutar ao

90

Thomas Kuhn na apresentação de A Estrutura das revoluções científicas comenta que teve acesso a obra Gênese
e desenvolvimento de um fato científico, graças a publicação de seu título em uma nota de rodapé em uma página
de Experience and Prediction, de Hans Reichenbach. Era a citação de uma figura utilizada por Fleck.
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evidenciar como se construiu, histórica, cultural e socialmente o fato científico da reação de
Wassermann ser associada à sífilis.
A noção de fato científico apresentada por Fleck na obra de 1935, reverbera ideias
discutidas em seus dois primeiros artigos. Assim, no artigo de 27, ele discute sobre o caráter
transitório das concepções médicas devido as particularidades existentes no “modo médico de
pensar”. O fato médico se transforma com maior frequência. Por outro lado, no artigo de 29,
ele discute sobre a crise da realidade. Não haveria uma realidade única, uma vez que ela estaria
atrelada a contextos sociais específicos. Assim, o que é realidade ou fato para alguns, pode não
ser para outros. De certa forma, essas ideias se cristalizam quando Fleck, na obra de 1935,
associa fato ao pensamento coletivo de um grupo e às regras que se estabelecem na dinâmica
dos estilos e coletivos de pensamento. É assim que Fleck descreve como nasce um fato
científico:

primeiro um sinal de resistência no pensamento inicial caótico, depois uma certa
coerção de pensamento e, finalmente, uma forma (Gestalt) a ser percebida da
maneira imediata. Ele sempre é um acontecimento que decorre das relações históricas
do pensamento, sempre é resultado de um determinado estilo de pensamento (FLECK,
2010, p. 144-145, grifos do autor).

Pensar o fato como resultante de um estilo de pensamento, significa dizer que ele se
relaciona a um ver e um agir direcionados, que ele resulta de coerção de pensamento. Mas ao
mesmo tempo em que é ver e agir de uma determinada forma, é, também, rejeição do que lhe é
contraditório. Neste sentido, o fato é que mantém a coesão no pensamento de um grupo. Por
isso, Fleck o define como um “sinal de resistência do coletivo de pensamento” (FLECK, 2010,
p. 148).
Mas porque o fato nos parece algo óbvio, fixo, imutável, se ele é construído no interior
de um coletivo que compartilha um estilo de pensamento que é condicionado histórica, social
e culturalmente sendo, portanto, passível de mudança? Segundo Fleck, isso acontece porque
ocorre no interior do coletivo de pensamento o que se denomina ser um processo de
racionalização do fato. Como ele explica, no interior de um círculo esotérico de um coletivo
de pensamento científico, retrospectivamente, “alguns anos mais tarde, olha-se para uma área
trabalhada, não se veem e não se entendem mais as dificuldades do desempenho criativo;
racionaliza-se e esquematiza-se o caminho do desenvolvimento do trabalho; os resultados são
transformados em intenções” (FLECK, 2010, p. 136). Mas é importante salientar, novamente,
como já o fizemos quando discutimos sobre o processo do conhecimento que, para Fleck, o fato
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não resulta apenas de relações históricas, sociais e psicológicas que atuam no interior de um
coletivo de pensamento. Ele é resultante, também, de condições objetivas, que se estabelecem
por meio dos acoplamentos do conhecimento, sobretudo dos acoplamentos passivos.
Na verdade, “quanto mais nos aprofundamos numa área, tanto maior o número de ambas
as partes, e não apenas das passivas, como se poderia pensar de maneira ingênua (FLECK,
2010, p. 131). Por outro lado, é o “solo firme dos fatos”, dado pelos acoplamentos passivos,
que “o coletivo de pensamento procura e não se cansa de procurar” (FLECK, 2010, p. 144), de
modo que “a tendência geral do trabalho do conhecimento é, portanto: um máximo de coerção
de conhecimento (Denkzwang) com um mínimo de pensamento baseado na própria vontade”
(FLECK, 2010, p. 144, grifos do autor).
Apesar de Fleck ter nos deixado poucos trabalhos na área epistemológica, seu
pensamento é extremamente rico. Por outro lado, “a riqueza e a abundância do trabalho de Fleck
e, em certa medida, a sua natureza inacabada e, portanto, aberta, permitem sempre descobrir
nela aspectos novos e continuar a ter ideias para estudos futuros” (LÖWY, 2012, p. 30).
Compartilhamos desse entendimento e é, também, nele que nos apoiamos ao propor a análise
do debate evolução versus design inteligente e o ensino da evolução biológica a partir das
categorias analíticas fleckianas. Afinal, como defende o próprio Fleck,

a fecundidade da teoria do coletivo de pensamento se evidencia justamente na
possibilidade de comparar os modos de pensar primitivo, arcaico, infantil e psicótico
e de analisá-los de maneira coerente. Em última instância, isso vale também para o
modo de pensar de um povo, de uma classe, de um grupo qualquer (FLECK, 2010, p.
94-95).

A seguir evidenciamos como a epistemologia fleckiana vem sendo utilizada nas
pesquisas de ensino de ciências.
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3.3 ABORDAGEM FLECKIANA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Nesta seção, de modo geral, trazemos elementos que evidenciam como a epistemologia
de Ludwik Fleck tem sido utilizada como aporte teórico em pesquisas acadêmicas no Brasil.
Mais especificamente, discutimos como a área da educação em ciências tem se apropriado do
referencial fleckiano. Para isso, nos amparamos em duas pesquisas do tipo “estado da arte”,
Lorenzetti; Muenchen; Slongo (2013) e Souza et al. (2014), que objetivaram evidenciar como
os pressupostos teóricos fleckianos têm sido utilizados na produção acadêmica brasileira,
notadamente na área da educação em ciências. Os primeiros autores analisaram as produções
acadêmicas no Brasil realizadas no período de 1995 a 2010. Os segundos, no período de 2011
a 2013. Portanto, os dois estudos se complementam, abarcando um período de 18 anos de
pesquisa.
Lorenzetti, Muenchen e Slongo (2013) identificaram e analisaram 41 estudos (23
dissertações e 18 teses) produzidos no período de 1995 a 2010. Os resultados apontam, dentre
outras coisas, que os primeiros trabalhos surgiram em meados da década de 90 do século
passado e, que, no período analisado, a área da Saúde concentrou a maior parte deles, 23,
seguida pela área da Educação em Ciências com 13 e da área da Filosofia da Ciência com 5
estudos. Por outro lado, a maior parte desses trabalhos foram desenvolvidos em programas de
pós-graduação em Educação que concentraram 15 estudos, seguido de programas ligados a área
da Saúde com 13 trabalhos. A grande maioria dos trabalhos, identificados no período analisado,
foram desenvolvidos na região Sul do país, que totalizou 30 estudos, seguida da região Sudeste
com 9 estudos e da região Centro-Oeste com 2 estudos. Na região Norte e Nordeste não foram
identificados trabalhos no período analisado. Na região Sul destaca-se a produção do estado de
Santa Catarina com 28 estudos produzidos em diversos programas de pós-graduação na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)91, 8 deles orientados pelo Professor Demétrio
Delizoicov. Na região Sudeste destaca-se a produção do estado do Rio de Janeiro, 6 estudos,
concentrados nos programas de Saúde Coletiva da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), nos
programas de Saúde Coletiva e Filosofia do da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
e a produção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com dois trabalhos no
programa de pós-graduação em História (LORENZETTI, 2008).

91

Na Universidade de Santa Catariana a epistemologia de Fleck tem sido utilizada como aporte teórico para
pesquisas dos programas de pós-graduação em Educação, Enfermagem, Saúde Pública, Filosofia, Sociologia
Política, e da Educação Científica e Tecnológica (LORENZETTI, 2008).
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Souza et al. (2014) identificaram e analisaram 9 estudos (4 dissertações e 5 teses)
produzidos entre os anos de 2011 e 2013. Segundo os autores 8 destes estudos foram produzidos
no ano de 2012 e a área do conhecimento que apresentou maior concentração de trabalhos foi
a de Ensino de Ciências e Matemática com 6 trabalhos produzidos, seguida pelas áreas de
Educação, Filosofia e História com um estudo cada. A região Sul do país se destacou no período
analisado com 5 estudos realizados, 3 deles produzidos no programa de pós-graduação em
Educação Científica e Tecnológica da UFSC, confirmando assim a tendência de liderança da
região Sul do Brasil e da UFSC nas produções acadêmicas vinculadas ao pensamento de
Ludwik Fleck no Brasil, como detectada por Lorenzetti, Muenchen e Slongo (2013). A região
Sudeste produziu 3 estudos, 2 em São Paulo, na Universidade Estadual Paulista (UNESP) e na
USP e outro em Minas Gerais, na UFMG, no programa de pós-graduação em História. A região
Norte, que não apresentou trabalho detectado entre os anos de 1995-2010, produziu um estudo
de doutorado em 2012. Esclarecemos que a região Nordeste também produziu um estudo de
mestrado, que fez uso do referencial fleckiano, defendido na Universidade Federal do Rio
Grande Norte (UFRN), em 2013 (BRANDÃO, 2015)92. Provavelmente o trabalho ainda não
estava inserido no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período analisado. Assim, esses
dados evidenciam a disseminação da epistemologia de Ludwik Fleck por todas as regiões do
pais.
Para classificar os trabalhos que identificaram, ambos os estudos, Lorenzetti,
Muenchen e Slongo (2013) e Souza et al. (2014), fizeram uso da categorização proposta por
Lorenzetti (2008) ao investigar a produção acadêmica brasileira que fez uso do referencial
teórico fleckiano entre os anos de 1995 a 2006. Portanto, os 41 trabalhos identificados entre os
anos de 1995 a 2010 e os 9, entre 2011 a 2013, totalizando 50 estudos, foram classificados em
5 categorias, a saber: formação de professores, estudos sobre o currículo, análise sobre a
emergência de um fato científico, relação entre Fleck com outros autores e análise de produção
acadêmica. No quadro a seguir apresentamos um resumo adaptado da classificação dos
trabalhos identificados e categorizados por Lorenzetti, Muenchen e Slongo (2013) e por Souza
et al. (2014), especificando o autor, ano e IES daqueles vinculados à área de educação em
ciências. Esclarecemos que Souza et al. (2004) classificaram os 9 trabalhos que identificaram
em mais de uma categoria e que, visando facilitar a nossa descrição, mantivemos apenas a

92

Apesar do trabalho defendido na UFRN, intitulado Uma análise da formação de professores de física do IFRN
a partir da epistemologia de Ludwik Fleck (BRANDÃO, 2015), ter como ano base de referência 2015, ele foi
defendido junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação no ano de 2013.
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classificação à categoria que apresentam maior vínculo. Acrescentamos o trabalho defendido
da UFRN em 2013.

Quadro 4: Teses e dissertações que fizeram uso da epistemologia fleckiana
Categorias

(1)
Formação
de
Professores
(2)
Estudos
sobre o
currículo
(3)
Análise
sobre a
emergência
de um Fato
Científico
(4)
Relação de
Fleck com
outros
autores
(5)
Análise de
produção
acadêmica
Total

Total de
trabalhos
1995
2011
2010
2013

Total de trabalhos vinculados à área de educação em ciências*
1995 - 2010
Total

5

2

4

10

1

1

Autor
DELIZOICOV
[LIMA]**
LAMBACH
MUENCHEN
[AMORIM]**

2011 - 2013
Ano

IES

1995
1999
2007
2010
2004

UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC

2002
2004
2006
2007
2007

UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFPR

Total

Autor

Ano

IES

2

QUEIROS
NIEZWIDA
BRANDÃO***

2012
2012
2015

UNESP
UFSC
UFRN

1

DIAS

2012

UFPA

TOMMIO
BERTONI

2012
2012

UFSC
UFPR

CARNEIRO
NOGUEIRA

2012
2012

USP
UFMG

2

EMMEL
HOFFMANN

2011
2012

UNIJUI
UFSC

9

-

-

17

2

5

4

2

-

5

2

3

41

9

13

DELIZOICOV
LEITE
SCHEID
LIMA
BERTONI

2

2
-

SLONGO
LORENZETTI
MEZALIRA
-

2004
2008
2008

UFSC
UFSC
UNIJUI

Fonte: adaptado de Lorenzetti, Muenchen e Slongo (2013) e Souza et al. (2014)
* Apesar de alguns trabalhos descritos por Souza et al. (2014) não pertencerem a área da educação em ciências,
os mantivemos por serem trabalhos mais recentes; **Trabalhos não acessíveis a Lorenzetti, Muenchen e Slongo
(2013) e a nós. *** Trabalho defendido em 2013 na UFRN apesar do seu ano referência, oficialmente, ser 2015.

Fazemos agora uma breve descrição de cada um dos trabalhos especificados no quadro
anterior vinculados a área da educação científica. Nosso maior interesse é perceber como a
epistemologia de Fleck tem sido utilizada nos trabalhos da área. Se é utilizada como referencial
teórico que fundamenta a pesquisa ou como categoria de análise. Também nos interessa saber
qual metodologia foi utilizada naquelas pesquisas que identificam e caracterizam estilos e
coletivos de pensamento, visto que este também é um dos objetivos do nosso estudo.
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Na categoria formação de professores foram identificados, no período de 1995 a 2103,
7 estudos93, sendo que a um deles (LIMA, 1999) não tivemos acesso. Delizoicov (1995) é
considerado o primeiro trabalho (dissertação de mestrado) a adotar o referencial fleckiano no
Brasil. A autora, a partir de entrevistas, analisa a interação de um grupo de professores de
ciências do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de Florianópolis com o livro
didático visando caracterizar os estilos e coletivos de pensamento do grupo, remetendo-os às
categorias utilizadas por Giroux para analisar a função social do professor como intelectual.
Desta forma, a autora elenca 4 categorias de análise (desvelamento das ideias subjacentes no
livro didático, o papel atribuído ao livro didático, concepções de saúde/doença e concepções de
ensino e aprendizagem) que remetem aos 3 estilos/coletivos identificados: transformadores,
não transformadores e em transição.
Lambach (2007), em sua dissertação de mestrado, a partir de entrevistas, identifica e
analisa os estilos de pensamento de um grupo de professores de química que atuam na Educação
de Jovens e Adultos (EJA) no estado do Paraná, remetendo-os as categorias dos níveis de
consciência (ingênua, mágica e crítica) como propostas por Paulo Freire. A partir da
identificação de aspectos da prática, concepções e valores docentes (a saber: “acepções de
tempo na EJA”, “tratamento de conteúdo”, “empirismo metodológico”, concepções sobre o
“perfil do educando”, “objetivos, organização e desenvolvimento do ensino”, “papel social da
química”, “planejamento docente” e “ensino de química e contradições sociais”) o estudo
evidencia o entendimento dos professores sobre como deve ser a prática pedagógica na EJA.
Assim, o estudo identifica 4 possíveis estilos de pensamento presentes no grupo investigado:
professor suplência, associado a ideia da EJA como “aligeiramento” do processo educacional;
o exemplificador, que lança mão de exemplos da vida cotidiana na introdução dos conteúdos;
o quimiquizante, associado ao valor social que atribui ao conhecimento científico químico e o
empirista metodológico, que faz uso constante de atividades práticas como reforço do conteúdo
teórico. Além das categorias fleckianas estilo e coletivo de pensamento o autor discute círculos
esotéricos e exotéricos e tráfego intra e intercoletivo de ideias.
O estudo de doutorado de Muenchen (2010) investiga os processos de produção e
disseminação de práticas educativas vinculadas aos Três Momentos Pedagógicos (3MP) entre
o grupo que os originou, os professores formadores e professores da rede básica da cidade de
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Souza et al. (2014) classificam alguns trabalhos por eles detectados em mais de uma categoria. Desta forma, por
exemplo, em Souza et al. (2014), HOFFMAN (2012) é classificado em 3 categorias (1,2 e 4). Visando a facilitação
da descrição dos trabalhos que apresentamos nesta sessão, mantivemos a inclusão de HOFFMAN apenas na
categoria (4) análise de produção acadêmica, uma vez que é nela que esse trabalho mais se vincula.
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Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para isso, a autora fez uso da epistemologia de Fleck
notadamente no que se refere a categoria circulação intracoletiva de ideias. Os dados foram
coletados por meio de depoimentos e análise do referencial teórico produzido pelo grupo que
desenvolveu os 3MP, de entrevistas e materiais didáticos produzidos pelos professores
formadores e de entrevistas com professores da rede básica.
Queiros (2012), em seu estudo de doutorado, analisa, em uma perspectiva sociocultural,
embasada nos pensamentos de Fleck e Giroux, os trabalhos de James Prescott Joule visando
contribuir para o estabelecimento de um maior diálogo entre as culturas científica e humanística
na formação de professores e física. Numa primeira etapa foram identificados, a partir de fontes
primarias e secundárias, os Coletivos de Pensamentos nos quais Joule se inseria e compartilhava
ideias e práticas de modo a contribuir com o desenvolvimento do Princípio da Conservação da
Energia. Quatro coletivos foram identificados: técnico, científico, eficiência experimental e
convertibilidade. Na segunda etapa da pesquisa identificou-se as concepções de professores
universitários de física sobre ensino-aprendizagem, currículo e História e Filosofia da Ciência.
Os dados revelaram a presença de uma desarticulação entre as culturas científica e humanística
na maior parte dos professores entrevistados. Neste sentido, o autor defende a potencialidade
da abordagem histórico-cultural, vinculada aos trabalhos de James Prescott Joule, para o
estabelecimento de uma maior comunicação entre os Estilos de Pensamento que compõem a
cultura científica e humanística.
Niezwida (2012), em um estudo de doutorado, discute sobre a crise da Educação
Tecnológica, vinculada à precariedade epistemológica, pedagógica e uma concepção limitada
Ciência, Tecnologia e Sociedade, propondo uma aproximação deste tipo de ensino aos
pressupostos e pedagógicos freireanos. Para isso, a partir de análise documental, da aplicação
de questionários e entrevistas, caracteriza os Estilos de Pensamento de um grupo de professores
argentinos que atuam na Educação Tecnológica naquele país, defendendo a formação docente
em Educação Tecnológica como um meio de circulação intercoletiva de ideias que favoreceria
a transformação do Estilo de Pensamento vigente e consequente possível superação da crise na
área.
Brandão (2015), em estudo de mestrado, faz uso do referencial teórico fleckiano para
identificar modelos pedagógicos e caracterizar estilos de pensamento presentes no curso de
licenciatura em física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
no Norte. Para isso, faz uso ATD para analisar entrevistas e documentos. A partir da
caracterização das concepções de professores que atuam na instituição pesquisada, a autora
encontrou indicativos da existência de 3 distintos estilos de pensamento, mas que se inter-
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relacionam: o estilo de pensamento dos físicos; dos educadores; e o dos físicos-educadores.
Para além dessa detecção, o estudo aponta a potencialidade do pensamento fleckiano na
elucidação da problemática motivadora da pesquisa, a saber: “a dificuldade de interação
comunicativa sobre as práticas educacionais entre os professores formadores” (BRANDÃO,
2015, p. 6). Defende-se o pensamento fleckiano como um “instrumento de mudança” a partir
do diálogo e da negociação por ele possibilitados.
Na categoria estudos sobre o currículo foram identificados 2 estudos entre 1995 e 2013,
sendo que a um deles, (AMORIM, 2004), não tivemos acesso. Dias (2012), em um estudo de
doutorado, único representante identificado na região norte do Brasil a fazer uso da
epistemologia de Fleck entre os anos de 1995 e 2013, investigou como professores de
matemática expressam sua compreensão de números fracionários visando possibilitar
conhecimento significativo aos alunos, realizando uma análise fundada em duas perspectivas:
endógena e exógena. A análise dita exógena, numa perspectiva sociocultural, se fundamentou
nos pensamentos de Fleck e Bishop (Matemática Cultural) e visou compreender, dentre outras
coisas, as características do transito intracoletivo de ideias. Isto é, como as ideias do círculo
esotérico, representado pelas produções acadêmicas da área, chegam e são apropriadas ou não
pelo círculo exotérico representado pelos professores. Para isso, a autora caracterizou o estilo
de pensamento do círculo esotérico, a partir da análise da produção acadêmica da área, e o estilo
de pensamento do círculo exotérico a partir da aplicação de um teste diagnóstico. Todo o
material foi analisado a partir do estabelecimento de uma matriz de análise (categorias teóricas,
empíricas e unidades de análise). Os resultados da análise exógena evidenciam que as ideias
sobre a temática presentes no círculo esotérico não fazem parte das ideias contidas no círculo
exotérico, evidenciando que a dinâmica intracoletiva de ideias não tem favorecido as práticas
pedagógicas desenvolvidas nas escolas.
Na categoria análise sobre a emergência de um Fato Científico, foram identificados 7
estudos realizados entre 1995 e 2013. Delizoicov (2002), em um estudo de doutorado, analisa
historicamente o conceito de circulação sanguínea a partir da instauração, ampliação e
transformação dos estilos de pensamento galênico e de Harvey, bem como a disseminação desse
conhecimento por meio da circulação intra e intercoletiva de ideias no âmbito escolar através
da análise da prática docente e de livros didáticos. Os resultados apontaram a necessidade da
inserção da história e filosofia da ciência nos cursos de formação docente de modo a propiciar
o ensino sobre a circulação sanguínea segundo a visão do processo de produção do
conhecimento científico.
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Leite (2004), em tese de doutorado, tendo como exemplo a área da genética e os
experimentos de Gregor Mendel com ervilhas, evidencia a ciência como uma prática coletiva.
Por meio de uma análise histórica, composta de aspectos sociais, políticos e econômicos,
embasada na epistemologia de Ludwik Fleck, sobretudo nas categorias estilo, coletivo de
pensamento e circulação intercoletiva de ideias, a autora defende que Mendel participava de
diferentes coletivos de pensamento, fato relevante para o desenvolvimento de um pensamento
original sobre a hereditariedade. Visando a superação de uma visão empírico-indutivista
detectada em manuais destinados ao ensino de genética num curso de graduação, a autora
propõe a inserção da história e filosofia da ciência neste nível de ensino.
Scheid (2006), em um estudo de doutorado, visando defender o uso da história da
biologia na formação inicial de professores, a partir da epistemologia de Ludwik Fleck,
investiga: aspectos epistemológicos envolvidos no desenvolvimento do fato científico da
proposição da estrutura do DNA; as concepções acerca da NdC em estudantes de graduação em
Ciências Biológicas e o conhecimento dos estudantes sobre a história da biologia, da
biotecnologia e suas implicações éticas.
Lima (2007), em uma tese de doutorado, investiga o processo de planejamento e
implantação do Parque Natural Municipal de Lages, Santa Catarina, dentre outras coisas, a
partir da análise da percepção ambiental de alunos, moradores e de setores público e privado
do entorno do parque. O pensamento fleckiano é utilizado como referencial de análise da
percepção ambiental, tendo como foco as categorias estilo de pensamento, coletivo de
pensamento e mudança de estilo de pensamento (instauração, extensão e transformação).
Bertoni (2007), em uma pesquisa de mestrado, investiga, por meio de uma análise
exploratória e documental, os estilos de pensamento biológico sobre o fenômeno vida. A
epistemologia fleckiana é utilizada, notadamente, como referencial de análise a partir das
categorias instauração, extensão e transformação de estilo de pensamento considerando “a
circulação de ideias e publicações de cada contexto, as ideias anteriores que marcaram o início
do estilo de pensamento biológico, os invariantes do momento histórico, as resistências e o
período de tradição de cada estilo, e as sucessivas transformações que propiciaram a instauração
do novo estilo” (BERTONI, 2007, p. IX). O estudo detectou a instauração, extensão e
transformação de 4 estilos de pensamento: o estilo de pensamento biológico descritivo, o estilo
de pensamento biológico mecanicista, o estilo de pensamento biológico evolutivo e o estilo de
pensamento biológico da manipulação genética, estando este último ainda em período de
extensão. O autor alerta, ainda, para uma não linearidade entre os estilos.
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Tomio (2012), em tese de doutorado, analisa a troca de cartas ocorridas, por cerca de
20 anos, entre Fritz Muller e Charles Darwin, mais precisamente entre os anos de 1865 e 1882,
a partir de uma aproximação entre a epistemologia fleckiana, no que se refere ao papel da
linguagem na produção e circulação sentidos/conhecimento (circulação intra e intercoletiva de
ideias) e a análise de discurso da linha francesa. A autora também analisa a produção e a
circulação de sentidos/conhecimento entre alunos em aulas de ciências do ensino fundamental,
defendendo a tese que

investigar condições de produção da escrita de cientistas que podem ser constitutivas
do desenvolvimento de conhecimentos científicos e de seu estilo coletivo de
pensamento e de que modo seus condicionantes podem orientar o funcionamento e/ou
análise da escrita de estudantes em aulas de ciências na escola (TOMIO, 2012, p. 35).

Bertoni (2012), em seu estudo de doutorado, aprofundando Bertoni (2007), estudo de
mestrado descrito anteriormente, defende a possibilidade de se delinear o processo histórico da
gênese e desenvolvimento do conceito de vida numa perspectiva epistemológica fleckiana. Para
isso, caracteriza os estilos de pensamento biológico que buscaram explicar o que é vida de modo
a compreender como esses estilos estão refletidos atualmente no Ensino de Biologia.
Na categoria relação de Fleck com outros autores foram identificados 2 estudos, ambos
de 2012. Carneiro (2012), em dissertação de mestrado, utilizada por nós como referência na
seção Fleck em contexto, faz uma análise filosófica do estatuto epistemológico fleckiano
enquanto “teoria comparativa do conhecimento”, apontando algumas de suas principais
dificuldades teóricas. Para o autor sua principal dificuldade teórica estaria relacionada a noção
de incomensurabilidade, entendida como dificuldade de comunicação entre estilos de
pensamento, considerando a importância do tráfego de ideias intracoletivo e intercoletivo na
manutenção ou transformação de um estilo de pensamento, respectivamente. Carneiro (2012)
faz uma comparação da incomensurabilidade presente em Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e
Fleck. Para o último, a incomensurabilidade seria mais heurística do que conteudista, podendo
ser entendida de duas formas na obra fleckiana: diacrônica e sincrônica. No primeiro caso se
referiria a dificuldade de comunicação entre estilos de pensamento que se sucedem ao longo do
tempo. No segundo caso, estaria relacionada a dificuldade de comunicação entre estilos de
pensamento em um mesmo tempo histórico, não necessariamente concorrentes ou sucessivos.
Nogueira (2012), em dissertação de mestrado, visando contribuir com os estudos sobre
a “redescoberta” da epistemologia fleckiana, investiga a contraposição Fleck e Círculo de
Viena, particularmente no que se refere as ideias de Carnap e Reichenbach. Neste sentido,
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analisa o papel da linguagem enquanto mediadora das interações ciência/mundo e o
entendimento da existência dos contextos da descoberta e da justificativa na ciência.
Na categoria análise de produção acadêmica, foram identificados 5 estudos entre 1995
e 2013. Slongo (2004) analisa teses e dissertações em ensino de biologia desenvolvidas entre
os anos de 1972 a 2000, a partir das categorias epistemológicas fleckianas estilo de pensamento,
coletivo de pensamento e circulação intra e intercoletiva de ideias. Para isso, analisou
problemas investigados, referenciais teóricos e procedimentos metodológicos adotados nestas
pesquisas, evidenciando que diferentes perspectivas epistemológicas e educacionais balizaram
a produção acadêmica da área no período analisado. Assim, anteriormente ao período analisado
(décadas de 50 e 60) a área do ensino de biologia se preocupava notadamente com aquelas
questões voltadas ao ensino, tendo como foco ações que refletiam diretamente em sala aula. Na
década de 70 percebe-se a primeira transformação nas pesquisas da área pela adoção de uma
conduta pragmática de enfoque empirista-positivista. As pesquisas de intervenção de aspectos
quantitativos, baseadas em dados estatísticos predominavam nesta época. Na década seguinte,
dos anos 80, estabelece-se um período de complicações, gerado pela insatisfação com os
resultados da aplicação das pesquisas da década anterior. As pesquisas passam a adotar
pressupostos epistemológicos não-empiristas. Outra característica dessa época é a existência de
uma intensa circulação intercoletiva de ideias a partir da criação programas de pós-graduação,
congressos e periódicos científicos. Em uma fase de transição em relação a fase anterior e
posterior, algumas pesquisas dessa época fazem uso da abordagem qualitativa, os estudos de
intervenção são escassos. Surgem os primeiros estudos centrados em aspectos sociopolíticos e
culturais da educação e nas concepções de alunos e professores. A década de 90 também é um
período que se caracteriza pela intensa circulação intercoletiva de ideias. Ocorre a ampliação e
diversificação da produção acadêmica. Predominam os pressupostos epistemológicos não
empiristas, com enfoque construtivista centrado no sujeito que passa a ser percebido como
ativo, não neutro. Segundo Slongo, nessa década, é possível perceber a existência de dois estilos
de pensamento predominando na área. Ambos compartilham a adoção de pressupostos
epistemológicos não empiristas. Entretanto, um está focado no processo de aprendizagem e em
estudos sobre as concepções alternativas. O outro aborda notadamente questões filosóficas ou
sociológicas da educação ou ainda refletem sobre problemas educacionais de países
subdesenvolvidos.
Lorenzetti (2008) analisa teses e dissertações sobre Educação Ambiental defendidas no
Brasil entre 1981 e 2003 a partir da epistemologia fleckiana no que se refere as categorias: estilo
de pensamento, coletivo de pensamento, círculo esotérico, círculo exotérico, circulação intra e
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intercoletiva de ideias, consciência de complicação, instauração, extensão e transformação de
pensamento. O autor argumenta que os diferentes grupos, que adotam distintos pressupostos,
concepções e prática de Educação Ambiental compartilham e constituem diferentes estilos e
coletivos e pensamento, respectivamente. Os resultados apontam a existência de 3 estilos de
pensamento compartilhados pelos seus respectivos coletivos: estilo de pensamento ecológico,
estilo de pensamento crítico-transformador (com alguns matizes) e um estilo de pensamento de
transição que envolve aspectos dos dois estilos encontrados.
Mezalira (2008), em dissertação de mestrado, investiga a produção acadêmica no que
se refere as tendências e concepções acerca do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS),
visando, dentre outras coisas, identificar e caracterizar os estilos e coletivos de pensamento
envolvidos na área. Para isso, analisa os trabalhos apresentados em eventos específicos das
áreas de Física (SNEF), Química (ENEQ), Biologia (ENEBIO) e Ciências (ENPEC) entre os
anos de 2003 a 2006. A pesquisa identificou 3 estilos/coletivos de pensamento presentes na
área vinculados às 3 áreas do conhecimento: física, química e biologia. Desta forma, a autora
alerta que, apesar de a maior parte dos trabalhos analisados apresentar concepções de
contextualização e interdisciplinaridade, elas refletem apenas em intenção, motivação e
discurso, e não sua implantação na prática.
Emmel (2011), a partir das categorias fleckianas coletivo e estilo de pensamento e da
análise textual discursiva (ATD), analisa a produção acadêmica sobre livro didático contidas
em periódicos da base de dados Scielo e apresentados em eventos específicos (ENDIPE,
ENPEC e ANPED) entre os anos de 1999 e 2010. A autora identificou 4 coletivos/estilos e
pensamento envolvidos na temática denominados por ela de conceitos, currículo, pesquisa
em/sobre livro didático e metodologia.
Hoffmann (2012) realizou uma pesquisa do tipo “estado da arte”, a nível de mestrado,
visando investigar a produção acadêmica brasileira que abordou o uso de analogias e metáforas
no ensino da biologia, entre os anos de 1984 a 2009. A autora faz uso da epistemologia de Fleck
como referencial de análise, aliada a análise textual discursiva (ATD), o que possibilitou
evidenciar a trajetória histórica (instauração e extensão) da pesquisa da área de analogias e
metáforas no ensino de biologia, a caracterização do coletivo de pensamento envolvido e a
circulação de ideias (tráfego intracoletivo) estabelecida entre os círculos esotérico e exotérico.
A leitura do trabalho evidencia que a autora utiliza o referencial fleckiano como fundamentação
teórica e, também, como categoria de análise.
Uma breve análise dos trabalhos que descrevemos evidencia que maioria deles faz uso
da epistemologia fleckiana como referencial teórico que subsidia o trabalho como um todo e
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referencial auxiliar de análise a partir das categorias epistemológicas fleckianas. Dentre as
categorias epistemológicas fleckianas mais utilizadas estão estilo e coletivo de pensamento e
tráfego de ideias, seja ele intra ou intercoletivo. Os trabalhos que identificaram e caracterizaram
estilos/coletivos de pensamento o fizeram por meio da análise de entrevistas ou da análise
documental. Para isso, utilizam de metodologias como Análise de Conteúdo e Análise
Discursiva Textual, por exemplo. Em alguns trabalhos o pensamento de Fleck está associado
ao de outros autores como Giroux, Paulo Freire e Bishop, por exemplo. No próximo capítulo
damos início a análise do nosso estudo.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISE
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Neste capítulo, analisamos o debate evolução versus design inteligente à luz da
epistemologia de Ludwik Fleck. Nosso objetivo é evidenciar como o referencial fleckiano
permite uma melhor compreensão dos grupos envolvidos nesse debate e das relações que eles
estabelecem entre si, contribuindo ao ensino da evolução biológica. Nossa análise será realizada
em 3 seções: na primeira, explicitamos O PERCURSO METODOLÓGICO que adotamos; na
segunda, intitulada INVESTIGANDO ESTILOS E COLETIVOS DE PENSAMENTO,
discutimos a existência de estilos e coletivos de pensamento, do tráfego intercoletivo de ideias
e dos desvios de significado entre os grupos que defendem a evolução biológica e o design
inteligente; e, na terceira, IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA,
abordamos as contribuições que a nossa análise, a partir do referencial fleckiano, pode oferecer
ao ensino da evolução biológica.

4.1 O PERCURSO METODOLÓGICO

Iniciamos a descrição do percurso metodológico caracterizando nosso estudo como uma
pesquisa qualitativa, uma vez que agrega elementos descritos por Bogdan e Biklen (1982). Para
os autores, a pesquisa qualitativa envolve uma coleta de dados atrelada à compreensão do
contexto no qual os dados foram produzidos. Os dados, predominantemente descritivos, são
coletados por instrumentos diversos, como questionários, entrevistas, filmagens, fotografias,
desenhos, documentos etc. A análise dos dados normalmente faz uso de um processo indutivo
no qual não há a preocupação com a comprovação de hipóteses a priori, uma vez que as
abstrações são realizadas a partir dos dados. O processo é considerado mais importante que o
produto, uma vez que o entendimento de como as situações estudadas se manifestam no
contexto é prioritário. Neste sentido, os significados dados às situações estudadas são de
fundamental importância.
Entendemos que a abordagem qualitativa envolve uma certa plasticidade metodológica
relacionada à coleta e à análise dos dados, possibilitando ao pesquisador “desenhar” um
caminho metodológico que seja mais apropriado ao seu objeto de estudo (LUDKE; ANDRÉ,
1986). Neste sentido, procuramos desenvolver uma estratégia metodológica que fosse mais
adequada ao nosso objeto, de modo a buscar investigar a presença de elementos que permitam
caracterizar os grupos envolvidos no debate evolução versus design inteligente como distintos,
organizados e detentores de estilos de pensamentos próprios, a saber, diferentes coletivos de
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pensamento que, então, serão discutidos à luz do referencial fleckiano buscando dar sustentação
a nossa tese.
A investigação desses elementos envolve duas perspectivas, uma que poderia ser
chamada de diacrônica porque considera o desenvolvimento dos grupos vinculados ao
pensamento evolutivo e do design inteligente ao longo do tempo – para isso faremos uso do
capítulo 3 desse estudo que como já mencionamos apresenta uma função instrumental para nós
– e outra que poderia ser chamada de sincrônica, uma vez que envolve a análise desses grupos
como estruturados atualmente, considerando o contexto brasileiro.
A ênfase dada ao contexto brasileiro, na análise sincrônica, se deveu a dois motivos
principais: a busca por uma maior compreensão do quadro atual do movimento
antievolucionista no Brasil e a possibilidade de análise oferecida pelos diversos documentos
produzidos e divulgados por ambos os grupos (design inteligente e evolução biológica) em
função da realização do PCBDI e da apresentação do Projeto de Lei 8099/2014, que propõe o
ensino do criacionismo nas escolas públicas. Particularmente em relação ao grupo do design
inteligente, a realização do PCBDI, no ano de 2014, nos possibilitou o acesso a muitas
informações sobre esse movimento no Brasil, permitindo uma melhor caracterização do grupo
que o compõe. Essas informações foram coletadas, principalmente, na forma de documentos
disponibilizados nos meios de comunicação oficial do evento e nas diversas reportagens
veiculadas pela imprensa, à época.
O PCBDI foi um evento aberto ao público, cuja participação dependia do pagamento de
uma taxa de inscrição. No endereço eletrônico oficial do congresso informava-se: “o Congresso
será direcionado a cientistas e profissionais, e estudantes nas áreas de ciência incluindo filósofos
e teólogos, mas será aberto a todos os interessados em conhecer a TDI e os seus princípios e
fundamentação” (CBDI, 2014). Neste sentido, visando uma maior compreensão do grupo
realizamos nossa inscrição no evento, participando como ouvinte. Portanto, alguns dados
apresentados nesse estudo são resultantes dessas observações. Esclarecemos, entretanto, que
poucas vezes recorreremos às nossas anotações pessoais nesse estudo. A principal forma de
coleta de dados ocorreu, portanto, por meio da análise documental.
Segundo Holsti (1969 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986), a análise documental é um
método adequado de coleta de dados quando o pesquisador não pretende causar alterações no
ambiente ou nos sujeitos pesquisados ou quando a expressão ou linguagem dos sujeitos
pesquisados é fundamental para a investigação. Entendemos ser este o caso do nosso estudo,
uma vez que ele apresenta uma natureza polêmica, dificultando a coleta de dados por meio de
entrevistas, e visa, dentre outras coisas, a identificação de ideias e pensamentos compartilhados
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pelos sujeitos. Segundo Ludke e André (1986, p. 38) são passíveis de análise “desde leis e
regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais,
revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos
escolares”.
Os documentos que analisamos, todos de acesso público, foram produzidos por
entidades oficiais ou indivíduos vinculados à área da evolução biológica – denominamos aqui,
de modo geral, grupo da evolução biológica (G-EVO) – ou ao design inteligente – grupo do
design inteligente (G-DI) –, que se posicionam frente ao debate existente entre os dois grupos.
Dentre as entidades oficiais vinculadas à evolução biológica, por exemplo, citamos os
documentos produzidos pela Sociedade Brasileira de Paleontologia e pela Sociedade
Brasileira de Genética e, dentre as vinculadas ao design inteligente, a TDI-BRRASIL. A dupla
possibilidade de análise, partindo do indivíduo ou do coletivo é referendada por Fleck quando
ele esclarece que

tanto o indivíduo pode ser estudado do ponto de vista coletivo, quanto o coletivo do
ponto de vista individual, sendo que, em ambos os casos, tanto a especificidade da
personalidade individual quanto da totalidade coletiva somente se tomam acessíveis
com o uso de métodos adequados (FLECK, 2010 , p. 88).

Todos esses documentos, descritos à frente, constituem o corpus da nossa análise
sincrônica. Adotamos como metodologia de análise a análise textual discursiva (ATD), uma
vez que ela assume pressupostos que a localizam entre a análise de conteúdo e a análise do
discurso, possibilitando tanto a descrição como a interpretação textual (MORAES; GALIAZZI,
2011). Essa última característica é particularmente interessante para nós, uma vez que
objetivamos investigar, dentre outras coisas, elementos que comporiam o pensamento
compartilhado por grupos específicos. De modo geral, a ATD pode ser descrita

como um processo auto-organizado de construção de compreensão em que novos
entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes: a
desconstrução dos textos do ‘corpus’, a unitarização; o estabelecimento de relações
entre os elementos unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova
compreensão é comunicada e validada (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12).

Mais especificamente, a ATD trabalha com 2 ciclos e 4 focos. O primeiro ciclo envolve:
o foco 1 no qual ocorre a desmontagem dos textos, é o processo de unitarização que resultará
na produção das unidades de análise; o foco 2 envolve o estabelecimento de relações entre as
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unidades de análise, é o processo de categorização que resultará na produção das categorias de
análise; o foco 3 envolve a captação do novo emergente, um processo que possibilita uma
compreensão renovada do todo, resultando na produção de um metatexto como resultado do
“esforço de explicar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova combinação
dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.
12). No segundo ciclo, o processo auto-organizado, ocorre a extensão da captação do novo
emergente, resultando em compreensões finais, criativas e originais. Nossa análise envolveu os
dois ciclos e os 4 focos da ATD.
A ATD não é isenta de limitações, uma vez que qualquer análise envolve a
decomposição de um todo em partes. Uma das limitações da ATD está relacionada ao processo
de unitarização que implica na fragmentação dos textos a serem analisados e na consequente
perda de algum tipo de informação neles presente. Neste sentido, sugere-se que “mesmo que se
submeta um texto a recortes no processo de análise, é necessário nunca perder de vista o todo,
mesmo entendendo que os textos também já são parte de algo maior, os discursos a que
pertencem” (MORAES; GALLIAZZI, 2011, p. 115). É preciso, portanto, que as unidades de
análise expressem os sentidos construídos a partir de seus contextos de produção. Também é
preciso ter em mente que as unidades de análise necessitam ter relações com os fenômenos
investigados. Assim,

o pesquisador, no processo de unitarização, precisa estar constantemente atento à
validade das unidades que produz. Os objetivos da investigação, o problema e as
questões de pesquisa ajudam a construir essa validade. Serão unidades válidas para
uma pesquisa aquelas que afirmem algo em relação ao objeto de investigação
(MORAES, GALIAZZI, 2010, p. 115)

Outra limitação advém do processo de categorização. É preciso que as categorias sejam
válidas em relação aos objetivos da análise, possibilitando novas compreensões acerca do
objeto pesquisado. É necessário, entretanto, que os autores dos textos analisados percebam seus
entendimentos nas categorias criadas. Elas precisam, também, ser homogêneas, isto é, “ser
construídas a partir de um mesmo princípio, a partir de um mesmo contínuo conceitual”.
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 26). A fragmentação aqui também pode ser problemática,
nesse sentido, “analisar textos por meio da categorização dos sentidos, superando a regra da
exclusão mútua, representa um esforço no sentido de fuga da fragmentação e do reducionismo,
características de algumas modalidades da análise qualitativa” (MORAES; GALIAZZI, 2011,
p. 27).
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No quadro a seguir, descrevemos os documentos produzidos pelo grupo de pensamento
evolutivo (D-EVO) que foram analisados.

D-EVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quadro 5 – D-EVO
DESCRIÇÃO
Manifesto da Sociedade Brasileira de Genética sobre ciência e criacionismo
Manifesto da Sociedade Brasileira de Paleontologia sobre a validade da Evolução Biológica e seu
ensino nas escolas do país.
Notícia sobre a Nota de Repúdio do Conselho Federal de Biologia ao Projeto de Lei 8099/2014
Carta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aos deputados sobre o Projeto de Lei
8099/2014
Carta aberta da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e da Associação
Brasileira de Ensino de Biologia sobre o Projeto de Lei 8099/2014
Réplica de Professores e Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o Manifesto
da Sociedade Brasileira do Design Inteligente
Design Inteligente: evolucionismo ou criacionismo? – Texto de Mario Alberto Cozzuol publicado
no Blogue do Mestre Chassot
‘A árvore da vida não está morta’, afirma biólogo – texto de Diogo Meyer publicado no jornal O
Estado de São Paulo
Evolução e Religião – artigo de Sérgio Danilo Pena publicado na Ciência Hoje
Educação e Discurso Científico – artigo de Charbel El Hani publicado no jornal Folha de São Paulo
Transformando ignorância em sabedoria – artigo de Felipe A.P.L.Costa publicado no Observatório
da Imprensa
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Fizemos uso de 11 documentos, 6 deles vinculados a entidades oficiais e grupos
organizados que compartilham do pensamento evolutivo e 5 vinculados a membros específicos
desse grupo. Dentre os primeiros estão: Sociedade Brasileira de Genética (SBG), Sociedade
Brasileira de Palentologia (SBP), Conselho Federal de Biologia (CFB), Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências (ABRAPEC) e a Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO), Grupo de
professores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No segundo caso, fizemos
uso de artigos disponibilizados na mídia impressa e/ou eletrônica em que profissionais de áreas
vinculados ao pensamento evolutivo expressavam seu pensamento acerca do debate que
envolve o ensino de evolução. Foram eles: Mario Alberto Cozzuol, biólogo com pesquisas na
área de paleontologia e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Diogo
Meyer, biólogo com pesquisas na área da evolução e professor da Universidade de São Paulo
(USP); Sérgio Danilo Pena, médico geneticista e professor da UFMG; Charbel El-Hani,
biólogo, educador, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Felipe A.P.L.Costa,
biólogo e autor de livro de divulgação científica sobre evolução.
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No quadro a seguir, descrevemos os documentos produzidos pelo grupo de pensamento
do design inteligente (D-DI) que foram analisados. O maior número de documentos justificase pela inclusão de palestras que foram proferidas durante a realização do PCBDI.

D-DI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Quadro 6 – D-DI
DESCRIÇÃO
Manifesto público da Sociedade Brasileira do Design Inteligente (TDI-Brasil) sobre o ensino da
Teoria da Evolução e da Teoria do Design Inteligente nas escolas e universidades públicas e privadas
Tréplica da TDI BRASIL à Réplica de Professores e Alunos da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul sobre o Manifesto da Sociedade Brasileira do Design Inteligente
O Ouro de Tolo – artigo do Presidente Emérito da TDI-Brasil publicado no Observatório da
Imprensa
Página eletrônica do Primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente
Entrevista com o Presidente Executivo da TDI-Brasil concedida ao Blog da Associação Nacional
dos Juristas Evangélicos
O debate científico que ainda não ocorreu – artigo do Presidente Emérito da TDI-Brasil publicado
no Observatório a Imprensa
Origem de Deus é questão absurda – Entrevista concedida por John Lennox ao Jornal O Estado de
São Paulo
Palestra PCBDI: A Química da Vida e suas evidências ao nível molecular: origem espontânea da
vida ou Design Inteligente?
Palestra PCBDI: O terceiro elemento da vida: prova irrefutável por leis naturais de design inteligente
Palestra PCBDI: Liberdade científica: o direito constitucional de discutir e investigar o design
inteligente no meio acadêmico
Palestra PCBDI: Evidências do ajuste ultrafino no universo
Palestra PCBDI: Preconceitos e fraudes no ensino de evolução e design inteligente na sala de aula:
visão de um educador
Palestra PCBDI: A ideia de design inteligente: dos filósofos gregos antigos aos teóricos atuais.
Palestra PCBDI: Design Inteligente: um pressuposto fundamental e primordial da ciência
Palestra PCBDI: Darwin e o falso dilema
Palestra PCBDI: Um mundo imperfeito com Bad Designers: evidência a favor da evolução ou do
design inteligente.
Palestra PCBDI: O projeto fantástico com complexidade mega irredutivelmente complexa dos
cefalópodes: evolução ou DI?
Palestra PCBDI: Understanding intelligent design: the myths and the reality
Palestra PCBDI: A TDI e a química: as bases termodinâmicas da impossibilidade de existência de
sistemas vivos ordenados sem design inteligente
Palestra PCBDI: Evidências do Design Inteligente na química da vida: processos bioquímicos ao
nível molecular.
Palestra PCBDI: Evidências de Design inteligente na biologia: mimetismo e camuflagem
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Foram 21 os D-DI analisados: 3 diretamente vinculados à TDI-Brasil, 4 produzidos por
membros específicos do G-DI e 14 relacionados às palestras realizadas durante PCBDI. Para
os documentos vinculados a membros do G-DI fizemos uso de artigos e entrevistas
disponibilizados na mídia impressa e/ou eletrônica: 2 vinculados ao Presidente Emérito da TDIBrasil; 1 ao Presidente Executivo da TDI-Brasil;1 ao proponente estadunidense do design
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inteligente, o matemático John Lennox que concedeu uma entrevista ao Jornal O Estado de São
Paulo, em 2009, durante sua participação no II Simpósio Internacional Darwinismo Hoje,
realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todos esses documentos (11 D-EVO e 21
D-DI) compõem o corpus da ATD, que consistiu das seguintes etapas:

1- UNITARIZAÇÃO: todos os documentos foram lidos ou assistidos (palestras), visando
identificar as unidades de análise que, segundo Moraes e Galiazzi (2011), devem ser
construídas sempre em função dos propósitos da pesquisa. As unidades de análise foram
selecionadas, portanto, de modo a evidenciar ideias e argumentos presentes nos diferentes
documentos que pudessem indicar elementos que caracterizariam os dois grupos como
distintos, organizados e detentores de estilos de pensamento próprios. Como critério para a
elaboração das unidades de análise adotamos, em princípio, o critério semântico. Nossas
unidades de análise podem ser entendidas, portanto, como unidades de sentido Todas as
unidades originadas em cada um dos documentos foram devidamente identificadas por
códigos que remetiam ao documento do qual se originaram e à sequência de unidades
geradas no documento. O D-EVO 1, por exemplo, originou 15 unidades de análise.

2- CATEGORIZAÇÃO: a segunda etapa consistiu no processo de categorização. Ela foi
realizada em dois momentos, possibilitando a criação das categorias e de suas respectivas
subcategorias. Mais especificamente, adotamos o seguinte procedimento: primeiro
momento – a totalidade das unidades de análise de cada documento foram impressas com
os seus respetivos códigos. Procedemos recortando cada uma delas de modo a separá-las de
sua sequência original. A leitura de cada uma das unidades de análise foi realizada visando
identificar elementos convergentes e divergentes de modo a formarem agrupamentos em
torno de ideias e argumentos que compartilhavam sentidos mais gerais, as categorias.
Separadas as unidades de análise em torno de sentidos comuns, as categorias foram então
identificadas a partir do sentido mais geral que possibilitou cada agrupamento. Assim, das
unidades de análise dos D-EVO emergiram (a posteriori) 4 categorias não excludentes
(algumas vezes, uma mesma unidade de análise, por ter um significado mais amplo, pôde
ser incluída em mais de uma categoria), a saber: características/defesa evolução; crítica DI;
visão de ciência; ensino. Por sua vez, das unidades de análise dos D-DI emergiram 7
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categorias (não excludentes94), a saber: defesa DI; crítica evolução; visão de ciência;
ensino; religião; aspectos estruturais. É importante salientar que nem todos os documentos
apresentaram unidades de análise que puderam ser classificadas em alguma das categorias,
tanto nos D-EVO quanto nos D-DI. Todos os dados foram então organizados nos quadros
que serão apresentados à frente; segundo momento – envolveu um novo processo
comparativo no interior de cada categoria visando emergir ideias/argumentos centrais
semelhantes e divergentes nos diferentes documentos de modo a possibilitar o surgimento
das subcategorias. Das 4 categorias dos D-EVO emergiram o total de 21 subcategorias e
das 6 categorias dos D-DI emergiram 33 subcategorias.
3- NOVO EMERGENTE: a terceira etapa envolveu a construção do novo emergente, isto é, a
construção renovada do todo representada por um metatexto que visa evidenciar de forma
sucinta as novas compreensões surgidas do processo de unitarização e categorização.
Esclarecemos, aqui, que muitas ideias emergidas nessa primeira fase da análise foram, de
certa forma, discutidas durante a criação das subcategorias. De modo semelhante, alguns
entendimentos também serão mais profundamente discutidos à luz da epistemologia de
Ludwik Fleck na quarta etapa da análise de modo que procuraremos ser sucintos na
construção do novo emergente.

4- PROCESSO AUTO-ORGANIZADO: na quarta etapa trazemos novas compreensões à
análise, para isso, recorremos à epistemologia de Ludwik Fleck. Ela nos auxilia, num
primeiro momento, no estabelecimento de articulações entre o “novo emergente” surgido
da análise dos documentos e a identificação dos elementos que caracterizariam os dois
grupos como distintos, organizados e portadores de estilos de pensamento próprios. E, num
segundo momento, na compreensão das relações estabelecidas entre os dois grupos,
contribuindo para o surgimento de novas compreensões ao ensino da evolução biológica.
Lembramos que o capítulo 3, no qual discorremos sobre o desenvolvimento do pensamento
vinculado aos dois grupos também nos auxiliará nos dois momentos finais da análise.

“Uma mesma unidade pode ser lida de diferentes perspectivas, resultando em múltiplos sentidos, dependendo
do foco ou da perspectiva em que seja examinada. Por essa razão, aceitamos que uma mesma unidade possa ser
classificada em mais de uma categoria, ainda que com sentidos diferentes” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 27).
94
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4.2 INVESTIGANDO ESTILOS E COLETIVOS DE PENSAMENTO

Nesta sessão, descrevemos e analisamos os resultados obtidos pela realização da ATD
nos documentos selecionados. Ele está configurado em quatro subseções: nas duas primeiras,
intituladas Analisando os D-EVO e Analisando os D-DI, analisamos os documentos
selecionados em ambos os grupos (etapas 1 e 2 da ATD). Na segunda, buscamos alcançar as
novas compreensões a partir dos Elementos que se depreendem dos D-EVO e D-DI: o novo
emergente (etapa 3 da ATD). E, na terceira, que denominamos de As novas compreensões à
luz do pensamento fleckiano: o processo auto organizado, discutimos os resultados obtidos
nas seções anteriores, à luz da epistemologia de Ludwik Fleck (etapa 4 da ATD).

4.2.1 Analisando os D-EVO

Apresentamos a seguir quadros que descrevem as unidades de análise contidas nos DEVO já classificadas nas categorias: característica/defesa evolução; crítica DI; visão de ciência
e ensino. Após cada quadro evidenciamos as ideias/argumentos centrais identificados como
resultado do processo comparativo realizado entre os vários documentos em cada categoria,
visando a formação das subcategorias.

Categoria características/defesa evolução
D-EVO95
1

95

Quadro 7 – Categoria características/defesa evolução e suas unidades de análise
CARACTERÍSTICAS/DEFESA EVOLUÇÃO
A Evolução explica, com evidências e dados experimentais, a “origem e riqueza da
biodiversidade” da Terra
A evolução, a partir das primeiras ideias de Darwin e Wallace, fundamentou a biologia
enquanto ciência experimental. Hoje a evolução unifica todo o conhecimento biológico.
A evolução é uma ciência experimental fundamentada no método cientifico e na investigação de
fenômenos que podem ser medidos experimentalmente.
As novas evidências confirmaram, aprofundaram as ideias iniciais e Darwin e Wallace.
A evolução possui inúmeras evidências e experimentações de diversas áreas e tem sido
remodelada com novas evidências.

Os D-EVO (1 – 11) foram identificados na quadro 5.
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Explica, fundamentada em evidências, a “origem e a diversidade da vida”.
A evolução é uma teoria unificadora da biologia.
É uma ciência empírica e uma ciência histórica, que estuda os padrões evolutivos do passado.
A evolução é verificada em laboratório e sustentada por evidências de várias áreas do
conhecimento.
As evidências paleontológicas “respaldam enfaticamente a realidade da Evolução Biológica”
A paleontologia forneceu e continua fornecendo, as evidências em favor da evolução,
respondendo satisfatoriamente às previsões da Darwin sobre a existência de fósseis
intermediários entre grupos e espécies, evidenciando a ideia da ancestralidade comum.
A evolução não é uma teoria é um conjunto de fatos amplamente comprovados
A evolução explica o “sucesso e a diversidade da vida na Terra”.
A evolução deu origem a biologia moderna e contribuiu para outras áreas do conhecimento
A evolução segue as regras da ciência. Tem sido testada com os fatos e corroborada por
evidências científicas ao longo dos anos.
A evolução é um fato, uma vez que “tem sido confirmada repetidamente” por observações e
experimentos de diversas áreas da ciência
Descobertas sobre o registro fóssil, pesquisas com o DNA, ancestralidade comum evidenciam
fortemente que a evolução pela seleção natural “é como a vida na Terra surgiu e se tornou
diversa”
O fato da evolução não é comprometido pelos debates atuais que envolvem o pensamento
evolutivo, relacionados a possibilidades de herança não genética e ao papel do desenvolvimento
embrionário nas mudanças evolutivas
A biologia evolutiva passa continuamente por reelaboração teórica frente novas evidências, todas
em favor da evolução.
Biologia é ciência boa. Uma das áreas científicas que mais em progredido.
Origem da vida não é foco de estudo dos evolucionistas, eles se interessam por modificações que
ocorrem após a vida ter se originado.
A evolução é evidenciada pelos fósseis, pelo estudo do genoma, pela bioquímica.
A evolução é um fato incontestável.
Dados paleontológicos, geológicos, fisiológicos e da genômica comparada forneceram amplas
evidências da “origem única da vida na Terra e a sua evolução”.
As pesquisas sobre as adaptações complexas têm fornecido evidências à evolução

2
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6
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9

11

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

A

comparação

entre

as

ideias/argumentos

classificados

na

categoria

características/defesa evolução nos diversos documentos evidencia a presença de muitas
semelhanças e poucas diferenças. Alguns argumentos surgem em todas os documentos, outros,
apenas em alguns. Entendemos que, apesar de todos D-EVO que selecionamos compartilharem
de certos elementos comuns do pensamento evolutivo, e objetivarem se posicionar frente
questões específicas que envolvem a evolução biológica e o seu ensino, eles ‘carregam’
especificidades dos contextos nos quais foram produzidos. Portanto, o uso de diferentes
ideias/argumentos acerca da mesma temática se justifica e será objeto de discussão quando
analisados à luz do nosso referencial teórico, a epistemologia de Ludwik Fleck. Desta forma,
mesmo que surjam em poucos documentos serão considerados em nossos resultados.
Esclarecemos que esse procedimento será adotado para a análise de todas as categorias D-EVO
e D-DI.
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Da análise das ideias/argumentos classificados na categoria características/defesa
evolução emerge a subcategoria a evolução é um fato, uma ideia recorrente em vários
documentos. Ela surge diretamente nos documentos, mencionando-se a palavra fato e/ou
realidade ou, indiretamente, fazendo-se uso de termos como comprovado, confirmado,
verificado. Assim, a evolução é um fato surge nos D-EVO 1, 2, 3, 4, 6, 9. Menciona-se: “enorme
quantidade de dados confirmou e aprimorou a proposta original de Darwin e Wallace” (D-EVO
1); “os dados paleontológicos respaldam enfaticamente a realidade da Evolução Biológica” (DEVO 2); “a Evolução das espécies através da seleção natural não é uma teoria, mas uma coleção
de fatos amplamente comprovados” (D-EVO 3); “a evolução [..] tem sido confirmada
repetidamente por meio de observação e experimentos em uma ampla gama de disciplinas
científicas” (D-EVO 4); “[...] nenhuma dessas novidades no corpo teórico invalida a evolução
como fato” (D-EVO 6]; “a evolução é um fato incontestável” (D-EVO 9).
Outra subcategoria emerge de um argumento que surge em praticamente todos os
documentos: a evolução é fundamentada em evidências. Cinco documentos (D-EVO 2, 4, 8,
9 e 11) especificam algumas evidências. Esclarece-se, por exemplo, que a paleontologia

sempre forneceu algumas das mais importantes evidências da evolução: Charles
Darwin, ao propor a conexão de todos os seres vivos por ancestralidade comum,
previu que deveriam ser encontrados fósseis com características intermediárias entre
duas espécies ou grupos (que não existiriam em um mundo sem evolução). Desde
então, têm sido escavados inúmeros fósseis com tais características. Esta sempre
crescente galeria inclui organismos tão variados e icônicos como dinossauros com
penas e aves com dentes, serpentes com patas, baleias terrestres, e uma série de
hominídeos com diferentes capacidades cranianas/cognitivas e estágios de
bipedalismo [...]por mais de 100 anos, antes mesmo dos mecanismos genéticos
subjacentes serem conhecidos, o registro da substituição das formas fósseis ao longo
do tempo foi o principal sustentáculo às ideias evolutivas (D-EVO 2)

O D-EVO 4 afirma que “o registro fóssil, a pesquisa com DNA, a evidência de que
espécies têm ancestrais comuns, entre outras descobertas, somam evidências fortes” para a
evolução. O D-EVO 9 cita evidências paleontológicas, geológicas, fisiológicas e da genômica
comparada. O D-EVO 8, afirma “os fósseis indicam nossa conexão com espécies de primatas,
nossos genomas possuem 98% de similaridade ao de um chimpanzé, a maquinaria bioquímica
que opera em nossas células é típica dos mamíferos, a família de animais à qual pertencemos”.
O D-EVO 11 alega que os estudos sobre estruturas complexas, muitas vezes, estimulado por
críticas do DI, têm, também, evidenciado a evolução.
A subcategoria/argumento a evolução é ciência surge em quatro D-EVO: 1, 2, 4, e 8.
Esse entendimento aparece de forma mais cristalina nos três primeiros. Utiliza-se como
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justificativa o fato de a evolução seguir as regras da ciência (D-EVO 4), de ser a evolução uma
ciência experimental (D-EVO 1) e de ser a evolução uma ciência empírica e histórica (D-EVO
2). O D-EVO 8 associa a evolução à biologia, que é “boa ciência [...] e uma das áreas de
investigação científica que mais progride”. É claro que as “regras da ciência” são mencionadas.
Trataremos especificamente desse entendimento na categoria visão de ciência que veremos
mais à frente.
A subcategoria/argumento a evolução unifica a biologia surge nos D-EVO 1, 2 e 4.
Menciona-se: “esta Teoria científica unifica todo o conhecimento biológico atual em suas várias
disciplinas das áreas da saúde, ambiente, biotecnologia etc.” (D-EVO-1); “a Evolução é a
Teoria unificadora das Ciências Biológicas” (D-EVO 2). No D-EVO 4, mais especificamente,
argumenta-se que a evolução “deu a base para o surgimento da moderna biologia”.
Os D-EVO 1, 2, 4, 8 e 9 mencionam, direta ou indiretamente, a ideia do que seria o
objeto de estudo da evolução. Nessa subcategoria encontramos alguns entendimentos, em
princípio, divergentes. Quatro documentos D-EVO 1, 2, 4, 9 mencionam o que seria objeto de
estudo da evolução e um menciona o que não seria o foco de estudo da evolução. Neste último
documento argumenta-se que “Darwin evitou discutir a origem da vida em si, e muitos
evolucionistas voltam sua atenção à forma como a vida se modificou após o seu surgimento,
sem se ater à origem” (D-EVO 8). Por outro lado, de certa forma, a “origem da vida” é citada
em outros documentos com sendo um objeto de estudo da evolução. Assim, a evolução
explicaria a “origem e a diversidade da vida” (D-EVO 2). De forma semelhante, o D-EVO 9
afirma existir evidências que apontam para a “origem única da vida na Terra e a sua evolução”.
O D-EVO 4 apresenta a questão em duas perspectivas. Inicialmente esclarece que a evolução
explica o “sucesso e a diversidade da vida na Terra” e, posteriormente, que a evolução pela
seleção natural explica “como a vida na Terra surgiu e se tornou diversa”. O D-EVO 1 entende
que a evolução biológica explica “a origem e riqueza da biodiversidade”. Veremos mais à frente
que uma das críticas à evolução presente nos D-DI refere-se ao fato de a temática “origem da
vida”, diferentemente do que dizem os evolucionistas, ser objeto de estudo da evolução. Um
dos documentos, inclusive, cita o D-EVO 2 como evidencia de sua argumentação.
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Categoria crítica DI
D-EVO
1

2

6

7

8

9

11

Quadro 8 – Categoria crítica DI e suas unidades de análise
CRÍTICA DI
O DI faz uso de argumentações falhas, não apoiadas em evidências, deturpam fatos e evidências
em favor da evolução, métodos científicos, não faz uso de argumentos científicos em suas
explicações.
Os argumentos do DI são opiniões pessoais fundamentadas, geralmente, em crenças. Fazem uso da
limitação do conhecimento científico em favor de explicações sobrenaturais.
O DI faz declarações falsas, não científicas que tendem a ser enganosas e prejudiciais à sociedade.
Estudos paleontológicos e geológicos evidenciam serem falsas suas declarações sobre a não
existência de fósseis de transição entre espécies e grupos, sobre a não confiabilidade dos métodos
de datação e sobre o entendimento de que o evento conhecido como explosão cambriana seria uma
evidência contrária à evolução. Falsas também são as alegações de que a evolução biológica estaria
em crise, enfrentando problemas em relação aos fósseis, árvore da vida, evolução humana, e origem
da complexidade. Não há nenhuma evidência paleontológica que refute a evolução. São falsas
também as alegações de que os congressos, simpósios e encontros realizados por membros do DI
e criacionismo seriam científicos. São falsas também o entendimento de que o DI não tem
publicações científicas por serem perseguidos por estarem fora do paradigma vigente.
Os trabalhos do DI não são aceitos porque o DI é pseudociência. Não adota as regras da ciência.
Faz uso de causas metafísicas em suas explicações.
O DI faz uso de argumentos negativos à evolução, distorcem e criam dúvidas infundadas contra a
evolução. Ele distorce os atuais debates do pensamento evolutivo induzindo ao entendimento de que
ela estaria em crise.
O DI possui deficiências explicativas, seus os conceitos são vagos, não permitem previsões, não
alcançam unificação explicativa. São inconsistentes com outras áreas do conhecimento, não inferem
sobre os mecanismos e métodos utilizados pelo designer.
O DI não é ciência porque faz uso implícito ou explícito de causas sobrenaturais em suas
explicações. O DI não é uma alternativa à evolução. Ela não é aceita pela grande parte a comunidade
científica.
Fazem uso equivocado da provisoriedade do conhecimento científico em benefício próprio.
Membros do DI evidenciam não conhecer a natureza do método científico ao evocar causas
sobrenaturais para explicar fenômenos naturais. Não indicam formas de refutar as ideias que
propõem porque sabem que ela não passaria no teste.
DI é crença com fundamentação religiosa, não é ciência. O distanciamento do criacionismo é uma
estratégia que visa provocar menor rejeição, mas seu objetivo é religioso. O DI foi desmascarado
em seu país de origem nos tribunais de justiça.
Os membros normalmente não pertencem à áreas correlatas à biologia ou ao estudo da evolução.
Não apresentam trabalhos sobre essa área de estudo.
A expansão do movimento envolve além de interesses religiosos, interesses políticos e ideológicos
como formas de ascensão ao poder.
O DI faz argumentações equivocadas. A ideia de que a evolução enfrenta problemas explicativos
relativos à árvore da vida, aos fósseis, à evolução humana, à origem da complexidade é equivocada.
A afirmação que fazem sobre ser a evolução um processo aleatório é equivocada e reflete
desconhecimento sobre como atua a seleção natural. O fato de alguns seres vivos sobreviverem mais
que outros, evidência que a evolução não é um processo aleatório. A evolução não apresenta
objetivos, finalidades, mas não é aleatória.
Poucos são os cientistas dissidentes da evolução. Geralmente se apoiam em opinião pessoal e não
pertencem à áreas das ciências biológicas.
O DI faz uso de causas sobrenaturais em suas explicações, isso é preguiça intelectual.
Ter que responder a questionadores da evolução é perder tempo de estar fazendo ciência.
O DI faz argumentações falsas. O argumento de que a complexidade irredutível refuta a evolução é
falso, uma vez que a ideia da exaptação estaria envolvida no surgimento de estruturas complexas.
Além disso, a evolução do olho é, em princípio, conhecida.
A polêmica DI/Evolução é estéril, uma vez que não é uma controvérsia científica. Envolve questões
ideológicas ligadas a grupos religiosos fundamentalistas e pós modernistas.
Apesar de alguns defensores do DI serem cientistas, a ideia que eles defendem não é ciência, tratase de uma versão do criacionismo.
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O conceito de complexidade irredutível foi refutado por pesquisas mais recentes. Estruturas como o
flagelo bacterianos não possuem complexidade irredutível e são explicadas evolutivamente. As
pesquisas que refutam a complexidade irredutível não são consideradas pelo DI.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Da análise comparativa das unidades de análise classificadas na categoria crítica DI
elencamos 5 subcategorias que envolvem 5 ideias/argumentos centrais, dois deles mais
recorrentes, são elas: a argumentação do DI é equivocada; DI não é ciência; membros do DI
não pertencem ao campo de estudo das ciências biológicas; DI é ideologia; discutir DI é
perda de tempo.
O entendimento de que a argumentação do DI é equivocada surge em todos os
documentos, sendo vários os tipos de equívocos mencionados:
Equívocos sobre a natureza, funcionamento e as regras da ciência – argumenta-se que
alguns membros do DI não conhecem a natureza do método científico; que fazem uso da
provisoriedade do método científico e da limitação da ciência em benefício próprio; que não
indicam formas de refutar suas ideias; que fazem argumentações não apoiadas em evidências
científicas; que fazem uso de causas sobrenaturais na explicação de seus fenômenos,
notadamente quando a ciência ainda não possui explicação para eles; que os congressos que
realizam não são científicos e que seus membros não publicam em revistas científicas. Alguns
desses entendimentos podem ser evidenciados no trecho a seguir.

nem todos os processos e fenômenos da natureza são totalmente conhecidos pela
ciência, mas isso não justifica evocar causas metafísicas para aplacar nossa
ignorância. A prática de fomentar apenas uma suposta corroboração (não o teste) de
suas crenças faz do ‘Design Inteligente’ uma pseudociência e explica porque seus
defensores não têm artigos publicados em revistas reconhecidas pela comunidade
acadêmica (D-EVO 2).

Equívocos sobre fatos e evidências em favor da evolução – argumenta-se que alguns
membros do DI deturpam evidências paleontológicas e geológicas em favor da evolução,
alegando, por exemplo, a não existência de fósseis de transição, que deturpam a confiabilidade
dos métodos de datação e o evento conhecido como explosão cambriana afirmando, falsamente,
que ele refutaria a evolução (D-EVO 2).
Equívocos sobre a capacidade explicativa de suas ideias e conceitos – argumenta-se
que as ideias e os conceitos produzidos pelo DI possuem deficiências explicativas. Seus
conceitos seriam vagos, suas ideias explicativas não permitiriam previsões, não possuiriam
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unificação explicativa, seriam inconsistentes com outras áreas do conhecimento. Seus membros
não fariam inferências sobre a natureza e métodos utilizados pelo designer e que fariam uso de
argumentação negativa contra a evolução. Isso é evidenciado no trecho abaixo:

os conceitos elaborados pelos defensores da TDI são demasiado vagos para permitir
previsões específicas e alcançar qualquer forma de unificação explicativa. A TDI é
inconsistente com diversas áreas da ciência, desde a Geologia de Petróleo (que
preconiza em suas previsões a evolução da vida) até as Ciências da Vida. Os
proponentes da TDI também se recusam a entrar em detalhes sobre os mecanismos e
métodos utilizados pelo designer (D-EVO 9).

Equívocos sobre ideias e conceitos do pensamento evolutivo – argumenta-se que alguns
membros do DI desconhecem ideias e conceitos vinculados ao pensamento evolutivo. Por
exemplo, o entendimento de que a evolução seria um processo aleatório, como esclarece o
trecho a seguir:

é comum se afirmar que – como ocorre na entrevista de Lennox – que um processo
‘aleatório e despropositado’ não poderia gerar os seres vivos que conhecemos. Mas a
seleção natural não é um processo aleatório. [...] alguns indivíduos numa espécie têm
características que aumentam sua chance de sobreviver e deixar descendentes [...] Se
fosse um processo aleatório, todos os indivíduos [...] teriam chances iguais de
sobreviver [...] A seleção natural não é aleatória, mas devemos lembrar que a evolução
não possui ‘metas’ ou ‘objetivos’[...] A natureza aleatória da seleção natural está
ricamente documentada (D-EVO 8).

Desconheceriam, também, conceitos como a da exaptação (D-EVO 9) envolvido no
surgimento de estruturas complexas que, segundo o DI, seriam irredutíveis e, portanto,
refutariam a evolução. Alega-se ainda que membros do DI distorcem os atuais debates
científicos que envolvem o pensamento evolutivo afirmando, falsamente, que a evolução estaria
em crise (D-EVO 6).
A subcategoria que envolve o argumento o DI não é ciência também aparece, explícita
ou implicitamente, em vários documentos. Explicitamente, surge nos D-EVO 2, 6, 7 e 11. A
justificativa mais mencionada é o fato de o DI fazer uso de causas sobrenaturais em suas
explicações. Cita-se ainda que o DI não adota as normas de ciência, que ele não é aceito pela
grande parte da comunidade científica, que ele é fundamentado em crenças religiosas, sendo
uma versão do criacionismo. Trouxemos um trecho do D-EVO 6 que evidencia algumas dessas
ideias:
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a TDI não se apresenta como uma alternativa à teoria evolutiva tanto por ela não ser
aceita por grande parte da comunidade científica, quanto por não se configurar como
uma teoria científica. A ciência é inerentemente limitada a fornecer descrições e/ou
explicações naturais sobre o mundo e não se relaciona com alegações sobrenaturais.
Por esse motivo, teorias como a do design inteligente são imediatamente descartadas
como ciência, pois possuem uma dependência explícita ou implícita a causas
sobrenaturais (D-EVO 6).

A subcategoria/argumento membros do DI não pertencem a áreas das ciências
biológicas é utilizado nos D-EVO 7 e 8. O documento 8 especifica que, além de não
pertencerem a áreas correlatas das ciências biológicas, seus membros não pesquisam sobre
temas relacionados à evolução, nem publicam trabalhos na área.
A ideia/subcategoria o DI é ideologia surge em dois D-EVO: 7 e 11. O 7 vincula o DI
a questões políticas e ideológicas que objetivam uma ascensão ao poder movida por causas
religiosas. O 11 vai além, vinculando o DI não só a questões ideológicas ligadas a grupos
religiosos fundamentalistas, mas ao que denomina de “gurus pós-modernos”. Assim, sobre a
suposta polêmica envolvendo evolução e DI ele entende: “não estamos diante de nenhuma
controvérsia

científica.

Trata-se

de

uma

ladainha

ideológica,

envolvendo

desde

fundamentalistas religiosos a gurus pós-modernos” (D-EVO 11).
Apesar de o argumento discutir DI é perder tempo só ter surgido em apenas um
documento (8), entendemos ser um aspecto importante, devendo ser considerado uma
subcategoria. Entendemos que ele talvez justifique a nossa dificuldade de encontrar declarações
de pesquisadores da ciência evolutiva sobre o debate evolução/DI/criacionismo na mídia
impressa e digital. Justificando seu argumento, o pesquisador da área da ciência evolutiva
declara:

me parece uma pena ter que gastar tempo rebatendo afirmações que colocam em
dúvida a árvore da vida, que tratam a seleção natural como aleatória, ou que
questionam o fato do homem ser uma espécie que resulta do processo evolutivo. Pense
nas questões imensamente interessantes que estão abertas para nós [...] Não é mais
imensamente mais interessante abordar essas questões, do que perder tempo
defendendo a evolução de ataques sem base científica? (D-EVO 8).

Categoria Visão de Ciência
D-EVO
1

Quadro 9 – Categoria visão de ciência e suas unidades de análise
VISÃO DE CIÊNCIA
A ciência experimental é fundamentada no método científico que mede, testa
experimentalmente os fenômenos.
A ciência e um processo contínuo que incorpora novas descobertas.
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2

3
4

6

7

9

10

11

As explicações científicas podem ser confirmadas por dados experimentais.
As causas sobrenaturais não fazem parte do escopo das ciências experimentais modernas e que
ciência deve ser respeitada da mesma forma que deve ser respeitada a liberdade de crença.
A ciência pode ser empírica e histórica. Elas apresentam diferentes formas de testar e validar
suas hipóteses: a primeira faz uso da observação e experimentação e verifica a evolução em
laboratório. A segunda compara a capacidade explicativa de diferentes hipóteses que visam
explicar um evento pretérito.
A ciência apresenta regras próprias relacionadas ao método e a forma como o conhecimento
produzido a partir do método é avaliado pela comunidade científica. Fala-se em revisão por
pares, crivo da comunidade científica que decidiria quais conhecimentos devem chegar às
escolas.
Causas metafísicas não devem ser utilizadas nas explicações científicas, o conhecimento
científico se amplia, se remodela devido a novas evidências e que a ciência possuiria limites
explicativos.
A ciência envolve observações e experimentos passíveis de comprovação.
A ciência possui regras próprias fundadas no método científico: os cientistas observam a
natureza, fazem perguntas sobre ela, realizam testes experimentais, fazem novas observações e,
então, constroem explicações e teorias, baseadas em evidências.
A ciência faz previsões e suas afirmações precisam ser falseáveis.
O cientista não objetiva alcançar uma certeza absoluta, mas objetiva alcançar teorias cada vez
melhores ao passá-las por testes, mas para isso as teorias precisam ser falseáveis. A ciência
progride pela verificação da falseabilidade. As explicações científicas podem ser confirmadas.
Explicações que consideram a existência de entidades sobrenaturais não fazem parte da ciência
que só investiga fenômenos que só ocorrem naturalmente.
Ciência e religião não são conflitantes, uma vez que ocupam diferentes domínios.
A ciência visa descrever e explicar o mundo natural por meio de explicações naturais. Ela não
faz uso de explicações sobrenaturais
A ciência passa por reelaboração frente novas evidências.
A ciência adota o método científico, hipotético-dedutivo, envolve a construção de hipóteses e
teorias que podem ser testadas ao ser confrontadas com fatos, observações, experiências.
Uma hipótese nunca pode ser comprovada ou demonstrada. Só podemos dizer que ela não foi,
ainda, refutada.
O sobrenatural não tem lugar no método científico. Somente os fenômenos naturais são
investigados pela ciência.
O conhecimento científico é provisório e essa característica é sua maior força, uma vez que
permite revisão, ampliação, correção.
Religião e evolução não conflitam, o maior exemplo é Dobzhansky, um dos responsáveis pela
Teoria Sintética da Evolução
Conhecimento científico se amplia. A ciência apresenta fatos incontestáveis
Evolução é compatível com a crença em Deus, mas é incompatível com crenças protestantes
fundamentalistas. As religiões precisam se adaptar à evolução como se adaptaram a teoria
heliocêntrica
O discurso científico apresenta um caráter empírico, isto é, suas afirmações precisam ser testadas
contra o mundo empírico. Para isso, adota-se o naturalismo metodológico.
Entidades sobrenaturais não fazem parte do discurso científico.
O conhecimento científico precisa ser respeitado enquanto respeito à diversidade/pluralidade
Apesar da ciência ser um empreendimento social, as escolhas e permanência de suas explicações
não obedecem às regras democráticas. As que permanecem por mais tempo geralmente são
aquelas que melhor se ajustam às observações e evidências.
Ideias que se contrapõem às explicações vigentes precisam estar empiricamente fundamentadas
para serem levadas em consideração pela comunidade científica.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa
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A análise comparativa das unidades de análise classificadas na categoria visão de
ciência revela que vários argumentos sobre a ciência emergem dos documentos. Iniciamos a
descrição pelos argumentos/subcategorias mais recorrentes. Assim, o entendimento o
sobrenatural não faz parte da ciência surge nos documentos 1, 2, 4, 6, 7 e 10. De modo geral,
entende-se que a ciência investiga apenas os fenômenos que ocorrem no mundo natural, fazendo
uso somente de causas naturais para explicá-los. Adotaria, portanto, o naturalismo
metodológico como um de seus pressupostos. Esse entendimento surge mais cristalino no DEVO-10, que menciona literalmente a expressão naturalismo metodológico:

o discurso científico é, em termos epistemológicos, de caráter empírico, no sentido de
que as afirmações que a ciência faz sobre o mundo devem ser sujeitas ao crivo da
experiência, devem ser testadas contra o mundo empírico. Esse caráter empírico
implica, por sua vez, que em sua ontologia, o discurso científico assume um
naturalismo metodológico (D-EVO 10)

Em 6 documentos (D-EVO 1, 2, 4, 6, 7, 9), de diferentes formas, aparece o entendimento
de que a ciência é um processo contínuo: “o processo científico é contínuo, incorporando
constantemente as novas descobertas” (D-EVO 1); “a recorrente descoberta de novos fósseis
tem levado a comunidade paleontológica a remodelar constantemente seu entendimento da
história da vida na Terra, para adequá-la às novas evidências (D-EVO 2); [...] é pela verificação
de sua falsidade que a ciência progride” (D-EVO 4); “a biologia evolutiva continuamente
elabora novas abordagens teóricas” (D-EVO 6); “por sua provisoriedade permite sua constante
revisão, correção e permanente aperfeiçoamento” (D-EVO 7); “[...] o nosso conhecimento
científico atual é finito [...] nós, cientistas, tentamos empurrá-lo, aumentá-lo, alargá-lo” (DEVO 9). Percebe-se, entretanto, uma tendência de se falar em ampliação e não em mudança.
Apenas o D-EVO 7 traz essa possibilidade de entendimento quando faz uso do termo
provisoriedade. O D-EVO 4 traz ainda uma ideia de ciência vinculada ao progresso.
Três documentos (D-EVO 1,2 e 7) citam explicitamente, também de diferentes formas,
a ideia de que a ciência faz uso do método científico. Implicitamente, essa ideia surge nos DEVO 2, 3,10 e 11, quando mencionam as etapas e procedimentos da ciência. Fala-se em empiria,
testes experimentais, observações, validação de hipóteses. Os documentos que citam
explicitamente o método científico como uma característica da ciência, apresentam diferentes
entendimentos do como seria esse método. Assim, no D-EVO 1, elaborado pela Sociedade
Brasileira de Genética (SBG), o método está vinculado às ciências experimentais e envolve a
investigação de fenômenos que podem ser testados experimentalmente. O D-EVO 2, elaborado
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pela Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP), apresenta uma visão de método mais ampla,
uma vez que descreve duas possibilidades de testagem e validação de hipóteses: a das ciências
empíricas e das ciências históricas. A primeira faria uso da observação e experimentação. A
segunda, que visa explicar eventos passados, faria uso da comparação entre hipóteses
alternativas. O D-EVO 4, elaborado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), pela descrição das etapas do método que faz, evidencia apresentar um entendimento
de ciência que se aproxima mais de uma visão empírico-indutivista, a-teórica e rígida. Segundo
a SBPC, os cientistas “observam a natureza e fazem perguntas sobre o mundo natural que
podem ser testadas por meio de experimentos e novas observações, e depois constroem
explicações e teorias, baseadas em evidências” (D-EVO 4). Lembramos que no elemento
argumentativo a ciência é um processo contínuo, o termo para evidenciar esse entendimento
está vinculado ao progresso o que, de certa forma, evidencia uma visão acumulativa da ciência.
Outro entendimento acerca do método científico surge no D-EVO 7, de autoria de um
pesquisador da área da paleontologia. Ele descreve o seu entendimento do método hipotéticodedutivo:

o método científico requer que as hipóteses (ou teorias, que nada mais são que
sistemas integrados de hipóteses) possam ser testáveis. Por testáveis entende-se que
possam ser contrastados com novos fatos, experiências ou observações. No território
da ciência nunca uma hipótese pode ser considerara comprovada ou demonstrada.
Apenas não foi (ainda) refutada. (D-EVO 7).

Outro aspecto que diferencia o D-EVO 7 da maioria dos outros documentos é o seu
entendimento de que a ciência não comprova, não demonstra, como também é evidenciado no
trecho que transcrevemos acima. Este aspecto o diferencia dos demais, uma vez que, o elemento
argumentativo a ciência comprova, surge de diferentes formas, nos D-EVO 1, 2, 3, 4 e 9.
Entende-se que: “uma enorme quantidade de dados confirmou e aprimorou a proposta original
de Darwin e Wallace” (D-EVO 1); “diversos aspectos da Evolução Biológica podem e são
rotineiramente verificados em laboratório” (D-EVO 2); “A Evolução das espécies através da
seleção natural não é uma teoria, mas uma coleção de fatos amplamente comprovados” (DEVO 3); “A evolução [...] tem sido confirmada repetidamente por meio de observação e
experimentos [...]” (D-EVO 4). “É absolutamente incontestável o fato da evolução” (D-EVO
9).
O entendimento a ciência tem regras próprias surge explicitamente em 3 documentos
(D-EVO 2, 4 e 3). Argumenta-se que: a ciência faz uso do método científico ou de etapas
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vinculadas ao método; a falseabilidade é uma de suas características; o conhecimento
produzido, inicialmente, passa por revisão por pares ao ser publicado em revistas científicas e,
posteriormente, é submetido ao crivo da comunidade científica; apesar de ser um
empreendimento social, as escolhas de suas explicações não envolvem critérios democráticos.
Esclarece-se ainda, por exemplo, que nem todo o conhecimento produzido pela comunidade
científica chega às escolas, uma vez que “apenas as ideias mais robustas, testadas
continuamente pela comunidade científica, serão introduzidas em livros didáticos e ensinadas
nas escolas” (D-EVO 2).
A relação ciência e religião é abordada em três documentos (D-EVO 4, 7 e 9). Nos dois
primeiros (4 e 7) entende-se que ciência e religião não seriam conflitantes. Para o D-EVO 4
ciência e religião ocupariam diferentes domínios do conhecimento humano. O D-EVO 7
justifica-se evidenciando a existência de cientistas religiosos: “talvez o exemplo mais notável
seja Theodosius Dobzhansky católico praticante e um dos mais destacados proponentes da
chamada Teoria Sintética da Evolução [...]” (D-EVO 7). O D-EVO 9 apresenta um outro
entendimento, apesar não se referir explicitamente à relação ciência e religião, mas sim à
relação evolução e religião, ele argumenta que a evolução é compatível com a crença em Deus.
Entretanto, seria incompatível com algumas denominações fundamentalistas literalistas bíblicas
que acreditam na Terra jovem e na criação especial do homem.
Finalizando a análise da categoria visão de ciência, trazemos uma ideia que aparece em
dois documentos (D-EVO 1 e 10): a ciência deve ser respeitada. Esse entendimento surge,
notadamente, de sua interseção com o ensino, uma vez que o respeito à diversidade, à
pluralidade é alegado ao se tentar introduzir o ensino de ideias criacionistas em aulas de
ciências. Assim, alega-se que, muitas vezes, “quando se discute pluralismo e respeito à
diversidade, por vezes se perde de vista que também o discurso científico deve ser respeitado,
deve ser reconhecido como legítimo” (D-EVO-10).

Categoria Ensino
D-EVO
1

Quadro 10 – Categoria ensino e suas unidades de análise
ENSINO
Ideias criacionistas são prejudiciais ao ensino de ciências. São baseadas na fé ao sobrenatural que
não faz parte do conteúdo das ciências naturais.
Embasado na constituição brasileira, o ensino de ciências não deve ser subverter a pseudociência
e ao obscurantismo político e religioso.
Ideias criacionistas podem ser ensinadas em aulas de religião e teologia, mas não em disciplinas
científicas.
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7

8
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11

A educação científica deve oportunizar a compreensão sobre a ciência: métodos, potencialidades,
limites.
Evolução é a única possibilidade de conhecimento científico a ser ensinado na escola como
explicação para a origem e a diversidade dos seres vivos.
O acesso ao conhecimento científico atualizado contribui para a formação do cidadão.
A TDI não apresenta os aspectos fundamentais de uma teoria científica e não deve ser ensinada na
educação básica.
Controvérsias científicas devem ser incluídas no currículo, mas a controvérsia Design Inteligente e
Evolução não é uma controvérsia cientifica, uma vez que o DI não é ciência.
Ensinar evolução não viola liberdade de crença porque evolução não é crença.
Explicações criacionistas não podem ser amparadas nem refutadas pela ciência. Por isso, não é
adequado ensinar ideias criacionistas em aulas de ciências. Ciência e religião são diferentes
domínios que não devem ser confrontados.
Ensinar ideias criacionistas em aulas de ciências interfere na compreensão adequada no
funcionamento da ciência, prejudicando a qualidade da educação científica.
Ideias criacionistas podem ser apresentadas aos alunos em aulas de ensino religioso.
Ideias criacionistas não devem ser ensinadas na escola uma vez que viola artigos específicos da
constituição brasileira que versam sobre a laicidade do estado.
O debate sobre diferentes visões de mundo já faz parte do ambiente escolar, uma vez que os pontos
de vista e inquietações dos estudantes estão presentes nas salas de aula.
Apelar para questões de pluralidade ao se defender a inclusão do ensino de ideias criacionistas nas
escolas é desleal e faz parte de uma agenda política focada no proselitismo religioso.
A principal marca do proselitismo religioso nas escolas é a negação e/ou desqualificação dos pontos
de vista que lhe são contraditórios.
Ensinar a evolução biológica não limita a visão de mundo dos alunos, uma vez que na escola onde
muitos alunos entram em contato com visões de mundo diferente da que estão acostumados em seu
dia a dia.
Os atuais debates do pensamento evolutivo podem ser ensinados na escola. Diferentemente do que
os membros do DI dizem, eles não comprometem o entendimento da evolução como um fato.
Professores e formadores também são responsáveis pelo avanço do DI e criacionismo, uma vez que
privilegiam conteúdos e não o estímulo à formação do pensamento crítico nos estudantes e também
por não saberem lidar com a diversidade de pensamento dos alunos.
Boa compreensão da evolução envolve ensino de boa qualidade e divulgação para leigos.
O ensino de ciências precisa ser respeitoso com a crença dos alunos.
Criacionismo não deve ser ensinado em aulas de ciências. O objetivo do ensino de ciências é ensinar
ciências. Entretanto, visões de mundo dos alunos devem ser levadas em consideração pelo professor
durante o ensino, sem privilegiar uma visão de mundo em particular.
A sobrevivência desses grupos pseudocientíficos envolve questões sociais e políticas. No Brasil,
além dessas questões ideológicas, também estão envolvidas as deficiências do ensino.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Identificamos 4 subcategorias/argumentos que permeiam as unidades de análise da
categoria ensino. O argumento mais prevalente nos diversos documentos foi ideias
criacionistas não devem ser ensinadas em aulas de ciências, que surge nos D-EVO 1, 2, 3, 4,
5 e 10. Diferentes justificativas são utilizadas nos documentos. Alega-se que o ensino do
criacionismo seria prejudicial à aprendizagem científica (D-EVO 1 e 4); seria uma violação
constitucional no que se refere à laicidade do estado (D-EVO 1 e 5); não faria parte do
conhecimento científico (D-EVO 2, 3 e 4) e que seria proselitismo religioso (D-EVO 5).
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Outra subcategoria envolve o entendimento de que o ensino de evolução contempla o
direito à pluralidade e à diversidade cultural, uma vez que, dentre outras coisas: ele considera,
(D-EVO 5) ou deveria considerar (D-EVO 10) as visões de mundo dos alunos; ele não é
limitador das visões de mundo dos alunos, podendo, algumas vezes, ampliá-las por ser a escola
um dos poucos lugares que os alunos tem acesso a diferentes visões de mundo (D-EVO 5); ele
deve respeitar as crenças dos alunos (D-EVO 8); ele não viola liberdade de crença porque
evolução não é crença (D-EVO 3). Desta forma, apelar para questões de pluralidade e
diversidade cultural em tentativas de inserir o ensino de ideias criacionistas nas aulas de ciências
é desleal (D-EVO 5).
Outra ideia (subcategoria) que emerge de vários D-EVO (1; 2; 7; 8; 11) é o entendimento
de que é preciso um ensino de evolução de qualidade. Entende-se que as deficiências do ensino
(D-EVO 11) e da formação dos professores (D-EVO 7) contribuem para a ampliação dos
movimentos anti-evolucionistas no Brasil. Desta forma, é preciso que o ensino de evolução
oportunize, por exemplo, uma melhor compreensão sobre a ciência e sobre a evolução de modo
geral (D-EVO 1, 8), que garanta o acesso ao conhecimento científico atualizado de modo a
contribuir para a formação cidadã (D-EVO 2), que supere práticas conteudistas, em prol do
estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico e que saiba lidar com a diversidade cultural
dos alunos (D-EVO 7).
Outra ideia (subcategoria) que surge é o entendimento de que apenas debates científicos
podem ser ensinados nas aulas de ciências. Embora menos recorrente que os elementos
anteriores, surgindo em dois documentos apenas (D-EVO 3 e 6), julgamos ser um elemento
importante porque também surge, com outro entendimento, nas unidades de análise da categoria
ensino dos D-DI. Os D-EVO entendem que apenas debates verdadeiramente científicos
poderiam ser abordados no ensino de ciências, dentre eles os debates científicos recentes acerca
da evolução biológica.

4.2.2 Analisando os D-DI

Apresentamos a seguir quadros que descrevem as unidades de análise contidas nos DDI que puderam ser classificadas nas categorias: defesa DI; crítica evolução, visão de ciência,
ensino, religião e aspectos estruturais. Após cada quadro evidenciamos as ideias/argumentos
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centrais que puderam ser identificados como parte do processo comparativo realizado entre os
vários documentos em cada categoria, de modo a emergir as subcategorias.

Categoria defesa DI
D-DI96
2

3

4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14

96

Quadro 11 – Categoria defesa DI e suas unidades de análise
DEFESA DI
A TDI é ciência porque satisfaz os elementos da Academia Nacional de Ciências
A TDI é evidenciada, por exemplo, pelas pesquisas da epigenética e de silenciamento de genes, que
refutariam a evolução e evidenciam a complexidade irredutível.
O DI não é uma versão do criacionismo. O criacionismo faz preposições comprometidas com os
textos sagrados, e o DI com a natureza. O DI faz perguntas à natureza e a ela procura responder.
A TDI se ajusta às observações e às evidências e faz uso do método científico.
O DI reformula suas proposições como resultados de novas evidências. A CI foi reestruturada por
Behe após receber críticas.
O DI é a melhor inferência sobre as nossas origens - da Vida e do Universo
Para fazer parte do Comitê Científico da TDI-Brasil é preciso se fundamentar, exclusivamente, no
pensamento científico e promover o debate sobre as origens contemplando tanto causas naturais
como mente inteligente
O DI é boa ciência porque ela não opera com subjetividades, ela opera com dados comprovados.
A polêmica atual do debate que envolve a evolução não é mais alicerçada na relação ciência e religião
como acontecia no século 19, mas sim se as evidências corroboram ou não evolução. Elas não
corroboram a evolução, mas sim o DI
O fato de o universo ser inteligível é evidência de que sua criação envolveu inteligência
A química forneceria elementos que refutariam a origem espontânea da vida e apontaria a
necessidade do um designer inteligente
A vida é formada por três elementos: matéria, energia e informação. Os dois primeiros são regidos
pelas leis da física e da química, mas o último não. A informação é imaterial e envolve símbolos,
arranjo, significado, ação e propósito. Ela envolve transmissor e receptor. Somente uma mente
inteligente é capaz de gerar informação. O nosso código genético seria um exemplo desse tipo de
informação que não pode ter surgido ao acaso. Segundo as leis da informação ele é produto de uma
mente inteligente.
O direito de pesquisar sobre o DI na academia é garantido constitucionalmente quando referenda a
liberdade científica.
O universo como um todo envolve um alto grau de complexidade. É um ajuste ultrafino que mantém
o sistema em funcionamento. É improvável que esse ajuste fino tenha surgido por causas naturais. A
melhor inferência é o design.
As estruturas apresentam complexidade e as experiências demonstram que não é só aparência de
design, é um design porque implica em planejamento.
O Design inteligente não tem suas raízes na religião, nem deriva do conflito criacionismo versus
evolução no contexto estadunidense, uma vez que a ideia do design inteligente já existia na
antiguidade nos pensamentos de filósofos gregos como Platão e Aristóteles ao fazerem uso da
teleologia para responder questionamentos sobre a natureza. Atualmente os pensamentos desses
filósofos é valorizado pela ciência exceto no que referem ao uso da teleologia que é tida, pela ciência,
como religião ou filosofia.
A ideia do Design Inteligente também estava presente no pensamento dos fundadores da ciência
moderna, que eram teístas.
Entende-se haver uma justificativa histórica e uma justificativa lógica para o design inteligente e não
para o naturalismo.
Histórica: os pais da ciência entendiam que um designer seria o responsável pela veracidade de dois
dos pressupostos filosóficos da ciência a existência de uma inteligibilidade no universo e de
capacidades cognitivas confiável para entendê-lo.
Lógica: O acaso (a chance) não pode gerar inteligibilidade e capacidades cognitivas confiáveis. Se
ele gera ambos não seriam confiáveis porque não haveria intencionalidade, propósito envolvido. O
acaso produz inteligibilidade e capacidades cognitiva não confiáveis. No DI há intencionalidade, há

Os D-DI (1-21) foram identificados no quadro 6.
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16

17

18

19

20
21

propósito envolvido o que garante inteligibilidade e capacidades cognitivas confiáveis. Portanto, DI
é boa ciência e o naturalismo não.
Quimicamente não teria sido possível ter ocorrido síntese de peptídeos na sopa primordial. A
evolução não explica a origem da vida. Esse processo foi guiado
Bad design não refutam a TDI, eles evidenciam o DI. O design explica as mutações: a complexidade
inicial teria sido gerada, mas o tempo provoca danos. Erros e efeitos antrópicos piorariam o código
genético.
Padrões que podem ser reconhecidos por mentes são propositais, portanto, não podem ter uma causa
aleatória.
O conceito da complexidade irredutível desenvolvido pelo DI refuta a evolução. As estruturas
envolvidas no mimetismo (cromatóforos, iridóforos, leucóforos) dos cefalópodes são exemplos de
estruturas irredutivelmente complexas que evidenciam a existência de um design inteligente
A TDI entende que algumas características do universo e das coisas vivas, “as organizações dirigidas
das coisas” não podem ser explicadas apenas por causas naturais, por um processo não dirigido como
a seleção natural, mas sim por uma causa inteligente. Procurar por causas naturais ou inteligentes é
algo natural do ser humano. Nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia.
Dizer que DI é criacionismo rebatizado é um mito. O criacionismo está vinculado à religião, mas o
DI não. As ideias de DI surgem entre os filósofos gregos (Platão, Sócrates), portanto, é anterior ao
cristianismo. Ele não está vinculado à religião.
Ordenamento e complexidade exigem planejamento, exigem design
As leis da física, da química e da estatística inviabilizam o darwinismo. Se o acaso não é possível,
tem que haver intencionalidade com direção, inteligência
A complexidade envolvida no transporte e armazenamento de oxigênio no processo da respiração
celular evidenciam a presença de design. É um sistema que não poderia ter surgido ao acaso.
Estruturas complexas envolvidas no mimetismo e camuflagem dos cefalópodes não podem ter
surgidos ao acaso. A complexidade dessas estruturas envolve planejamento.
Fonte – Elaborado pela autora da pesquisa

A comparação entre as unidades de análise classificadas na categoria defesa DI, nos
diversos documentos, evidenciou a presença de 3 tipos argumentos que originaram 3
subcategorias, são elas: o DI apresenta evidências, o DI é ciência e o DI não é
religião/criacionismo.
O argumento o DI apresenta evidências é o mais prevalente e surge, de diferentes
formas, na grande maioria dos documentos (apenas os D-DI 4, 5 e 10 não mencionam
evidências do DI). Em alguns deles as evidências do DI são citadas explicitamente. Em outros,
está subentendida. A complexidade, esteja ela vinculada aos seres vivos (nível químico, celular,
fisiológico, estrutural etc.) ou ao universo como um todo, é a principal ideia utilizada em favor
da existência de um planejamento da vida e do universo por uma mente inteligente. Alega-se
que a complexidade, em vários níveis, não poderia ser gerada pelo acaso. Muitas vezes, esse
entendimento aparece associado à ideia de que ela, ao mesmo tempo que evidencia o design
inteligente, refuta a evolução. Esse tipo de raciocínio é apontado como um equívoco da
argumentação do DI contra a evolução nos D-EVO. É a chamada argumentação negativa contra
a evolução. O trecho a seguir evidencia esse tipo de argumento
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a química nos ensina que proteínas, RNA, DNA e outras moléculas biológicas não
podem ser obtidas de modo casual. Mas a vida é constituída por essas moléculas. Se
isso não pode ser feito de modo espontâneo e casual e nós somos feitos dessas coisas,
a melhor inferência é que nós fomos planejados (D-DI 8).

A ideia de que a complexidade confirmaria o DI surge de diferentes formas, nos D-DI
2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21. Alguns desses documentos (D-DI 8, 9, 16, 17, 19 e 20)
tratam da complexidade química da vida associando-a à refutação de uma origem não guiada
da vida. Os D-DI 2, 3, 12, 21 tratam da complexidade de estruturas ao nível celular, tendo como
pano de fundo o conceito da complexidade irredutível. Já o D-DI 11 trata da complexidade do
universo como um todo remetendo-a, principalmente, à ideia da existência de “um ajuste fino”.
O D-DI 9, por exemplo, cita a complexidade da molécula de DNA como evidência da
existência de uma mente inteligente. Entende-se que a informação é imaterial e não regida pelas
leis da física e da química, mas sim por leis próprias, as leis da informação. As leis da
informação defendem haver 5 níveis de complexidade na informação que envolveriam
simbologia, arranjo, significado, ação e propósito. Essa complexidade indicaria a existência de
“um ajuste fino no código da vida”, o que, por sua vez, inviabilizaria o seu surgimento ao acaso
e evidenciaria a necessidade de um planejamento e de um “planejador” inteligente. A evidência
da existência de um propósito na molécula de DNA, por exemplo, fica clara neste trecho:

há um propósito muito bem definido na dupla hélice: criar espaços de 25 angstroms.
E com esses 25 angstroms você consegue definir um dos parâmetros da informação
química [...] o primeiro parâmetro de seletividade da vida é espacial [...] Uma
estratégia extremamente inteligente de reger a informação da vida [...] (D-DI 9).

O D-DI 20, especificamente, aborda a complexidade bioquímica envolvida no
transporte do oxigênio no processo da respiração celular como uma evidência do DI. A palestra
termina com a seguinte conclusão que remete à existência de planejamento por uma mente
inteligente: trata-se de “um sistema engenhoso. É uma fantástica engenharia nanomolecular. É
impossível imaginar um sistema como esse tendo sido formado ao acaso” (D-DI 20). O D-DI
17, abordando a complexidade envolvida no mimetismo dos cefalópodes defende, dentre outras
coisas, que

cromatóforos são órgãos complexos. Eles precisam da morfologia e a fisiologia
atuando em conjunto para funcionar e formar aqueles matizes de cores, aquelas formas
discoides, aquelas formas geométricas. O sistema cromático e de reflexão de luz
produz esses matizes e essas formas geométricas e matizes e formas geométricas são
obras de arte e padrões que mentes conseguem reconhecer. Processos aleatórios,
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graduais, não guiados não formam matizes de cores propositais. Mas eles [os
cefalópodes] fazem (D-DI 20)

O D-DI 19 argumenta em torno da impossibilidade termodinâmica da existência de seres
vivos sem a ação de uma mente inteligente. Baseado em cálculos estatísticos, que sugeririam a
baixíssima probabilidade de o acaso ter gerado moléculas orgânicas nos primórdios da vida
(supostamente uma chance a cada 8 x 10238 tentativas a cada 10-9s desde que o universo foi
criado), conclui-se que

se não há possibilidade do acaso, então há intencionalidade. E intencionalidade tem a
ver com direção, com inteligência. Neste caso os processos biomoleculares mais
básicos demandam de um impressionante maquinário biológico. Em termodinâmica
clássica, maquinário é algo criado com uma finalidade uma intencionalidade
específica. Eu só tenho como pensar e concluir que o design inteligente é a única
possibilidade possível (D-DI 19).

Outra característica marcante dos argumentos acima é o uso do pensamento teleológico
e do pensamento de intencionalidade, ambos descritos no primeiro capítulo do nosso estudo.
Entende-se que as estruturas complexas envolvem uma finalidade, um propósito, que são
intencionais e que, portanto, existiria um agente intencional que as produziu para uma
finalidade específica. Assim, a dupla hélice do DNA envolve um propósito. Ela foi projetada
intencionalmente, com uma angulação específica (25 angstroms) de modo a possibilitar
características que lhe são próprias. Da mesma forma os matizes de cores e formas geométricas
dos cefalópodes envolvem propósito, isto é, teriam sido criados para exercerem uma finalidade
própria, portanto, demandariam de planejamento e de um planejador, um agente inteligente
intencional. O D-D19 como descrito acima, fala sobre as finalidades e intencionalidades que
envolveriam os processos biomoleculares.
Outra forma de argumentação que gira em torno da complexidade surge no D-DI 2.
Entende-se que conhecimentos mais recentes que vem sendo incorporados ao pensamento
evolutivo, como a epigenética, por exemplo, refutariam a evolução ao mesmo tempo que
evidenciariam o design inteligente. Esse pensamento também surge como um equívoco nos DEVO, uma vez que esses novos entendimentos, segundo os D-EVO, não refutariam a evolução.
Seriam agregados, complementariam conhecimentos já existentes.
Os argumentos em favor do design inteligente, presentes nos D-DI 7, 14 e 18 também
remetem ao pensamento teleológico e ao pensamento de intencionalidade. Os dois primeiros
alegam que a inteligibilidade presente no universo seria uma evidência de um propósito no
universo e da existência de um planejador, um designer. O último, por sua vez, entende que

205

algumas características do universo e das coisas vivas, as “organizações dirigidas das coisas”,
demandam de um planejamento por uma causa inteligente. Subentende-se nesse argumento que
as coisas foram criadas com uma direção, um propósito, uma finalidade e, que, portanto,
demandam de um designer. Destacamos o seguinte trecho do D-DI 7:

imagine o seguinte: você e eu voamos para Marte e encontramos lá várias pilhas de
cubos de titânio. A primeira pilha tem 2 cubos, a segunda 3, depois 5, 7, 11, 13 e assim
por diante, seguindo a ordem de números primos. O que você acha disso? Certamente
alguém esteve lá antes de nós, mas quem? Podemos concluir que aquilo é um arranjo
inteligente, mesmo sem saber a identidade da inteligência que criou. Agora você acha
que o fato do universo ser inteligível é evidência do quê? De uma inteligência superior
que o criou, ou de um processo aleatório e despropositado? (D-DI 7).

O entendimento o DI é ciência, de diferentes formas, surge nos D-DI 2, 3, 4, 5, 10, 13
e 14. O D-DI 2 alega que o DI é ciência porque contemplaria os critérios da Academia Nacional
de Ciência dos Estados Unidos, ou seja, que ela: 1- seria uma explicação abrangente de algum
aspecto da natureza; 2- incorporaria fatos, leis, e hipóteses testadas; 3- seria bem substanciada
e apoiada por um vasto conjunto de evidências. Assim, entende-se que ela explica, dentre outras

coisas, “a origem do ajuste fino do universo para a existência de vida avançada” (D-DI 2), a
origem da informação complexa e especificada do DNA e a origem de sistemas
irredutivelmente complexos. Que ela

incorpora muitos fatos conhecidos como a informação imaterial bioquímica, com seu
código arbitrário e aperiódico, registrado nas sequências do DNA, bem como
hipóteses testadas demonstrando que elas são finamente ajustadas para realizar
funções biológicas específicas. A TDI incorpora muitas hipóteses testadas sobre a
presença de complexidade irredutível em sistemas biológicos, evidenciada por
experiências de silenciamento de genes, que têm demonstrado que a complexidade
irredutível é um fenômeno verdadeiro. (D-DI 2)

Percebe-se, novamente, em alguns trechos das citações anteriores a presença do
pensamento teleológico quando se associa o ajuste fino do universo para a existência da vida
ou o ajuste fino das sequências do DNA para a realização de funções biológicas específicas. O
D-DI 4 esclarece que para fazer parte do Comitê Científico da TDI-Brasil é necessário fazer
uso exclusivamente no pensamento científico. O D-DI 3 vincula a ideia de que o DI é ciência
porque ele se ajustaria às evidências, fazendo uso do método científico. Também há o
entendimento de que o DI se remodelaria frente novas evidências como aconteceu na revisão
da complexidade irredutível realizada por Michael Behe após receber críticas dos
evolucionistas. O D-DI 5 entende ser o DI não apenas ciência, mas “boa ciência” porque faria
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uso de “dados comprovados”. Os D-DI 13 e 14 fazem uso do que seria um “argumento
histórico” para o DI: a ideia do design inteligente era corriqueira entre os chamados “pais da
ciência”. O D-DI 10, em uma outra perspectiva, compreendendo o DI como ciência, defende a
liberdade científica de discutir e investigar fenômenos como um direito constitucional, portanto,
investigar o design inteligente na academia seria garantido constitucionalmente. Afirma-se
“esse movimento [do design inteligente] está fazendo valer o seu direito constitucional de
liberdade de expressão acadêmica, de liberdade de pensamento, enfim, o que é próprio da
ciência [...] No caso da ciência essa liberdade consiste exatamente em criar novas teorias como
no caso a do Design Inteligente” (D-DI 10).
O argumento o DI não é religião/criacionismo é utilizado nos D-DI 3, 13 e 18. O
primeiro alega que o DI se diferencia do criacionismo porque o segundo faz uso explicito dos
textos sagrados em suas explicações, enquanto que o DI buscaria explicar os fenômenos por
meio do pensamento científico. Os dois últimos documentos fazem uso do argumento histórico
do DI. Entende-se que o DI não seria criacionismo ou religião porque ele surge entre os filósofos
gregos, antes do surgimento do cristianismo. O D-DI 13, especificamente, cita a teleologia
como um elemento que faria parte dos pensamentos de alguns filósofos gregos como Platão e
Aristóteles. A argumentação utilizada evidencia uma valorização do pensamento teleológico
desses filósofos e de seu uso atual pelo design inteligente. Assim, após discutir o significado
do termo teleologia, de vinculá-lo a ideia da existência de um design inteligente, que já faria
parte dos pensamentos de Platão e Aristóteles e de evidenciar a presença desse pensamento nas
explicações desses filósofos acerca do mundo natural, argumenta-se:

nos damos ouvidos a esses homens [Platão e Aristóteles] porque eles entraram, foram
aceitos pela comunidade científica como tendo tido alguma coisa. Agora, quando eles
[filósofos gregos] falam a respeito de design, eles [os críticos do DI] dizem que a ideia
desses homens era filosófica não era científica, era religião não era científica (D-DI
13).

Categoria crítica evolução
D-DI
1
2

Quadro 12 – Categoria crítica evolução e suas unidades de análise
CRÍTICA EVOLUÇÃO
Além da TDI há outras correntes acadêmicas que questionam a evolução biológica.
A evolução biológica apresenta deficiências referidas à origem da vida, à embriologia e
desenvolvimento, ao registro fóssil, às árvores filogenéticas, à seleção natural e aos mecanismos da
evolução.
A Síntese Evolutiva Moderna apresenta inconsistências tão graves que a comunidade científica está
articulando sua reformulação na Síntese Evolutiva Ampliada/Estendida, evidenciando sua “falência
epistêmica”. A evolução biológica precisa de “profunda revisão ou substituição”
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A polêmica que envolve TDI e Evolução não é estéril porque a evolução biológica é
epistemologicamente falha, há uma censura na academia que demoniza opositores e críticos à evolução
biológica e uma nova teoria geral da evolução está sendo elaborada.
A evolução biológica apresenta falhas explicativas em diversos aspectos: origem da complexidade e
diversidade da vida; origem da informação genética; registro fóssil, árvore da vida, evolução
convergente; distribuição geográfica das espécies; órgão vestigiais e DNA lixo e características que
aparentemente não conferem vantagem de sobrevivência.
A evolução biológica não segue as regras da ciência, suas explicações permanecem apesar de não
apresentarem comprovação empírica ou se fundarem em evidências frágeis
A ciência fundamentada no materialismo filosófico é limitada, cega. Parte de pressupostos
equivocados, pois só considera as causas naturais.
A polêmica atual do debate sobre a evolução não envolve mais a discussão sobre a relação ciência e
religião como acontecia no século 19. Atualmente, discute-se se as evidências corroboram a evolução.
E elas não corroboram a evolução, mas sim o DI.
A nova Síntese Evolutiva Ampliada/Estendida evidencia a crise epistêmica pela qual passa a teoria da
evolução de Darwin
A evolução enfrenta questionamentos teóricos relacionados à ancestralidade comum vindos dos
estudos fósseis (surgimento abrupto de espécies, falta de elos); biologia do desenvolvimento (limites
sobre as mudanças evolutivas), genética e biologia molecular (origem genética das estruturas
homólogas, código genético não é universal)
A academia e a mídia blindam Darwin. Não há liberdade acadêmica. As dificuldades explicativas da
evolução biológica precisam ser debatidas nas universidades e pela mídia.
A árvore da vida está morta.
A genética refuta a ancestralidade comum.
Deus atuou em pontos específicos: criação do universo, da vida biológica e da vida humana.
A seleção natural pode promover modificações em animais como no bico dos pássaros, mas ela não
explica a biodiversidade. A inteligência tem que estar envolvida. Processos naturais transmitem
informações, mas não geram informações.
A literatura, inclusive da área da pesquisa evolutiva, evidencia que origem da vida é parte da evolução
darwiniana.
A estabilidade química das moléculas inviabiliza a origem da vida exclusivamente por causas naturais.
Essa explicação pode ser logicamente possível, mas é quimicamente inviável.
A química refuta a origem espontânea da vida e aponta a necessidade de um designer inteligente. Ela
evidencia que as moléculas envolvidas na vida não poderiam ter sido formadas ao acaso. Como somos
constituídos por essas moléculas, a melhor inferência é a que fomos planejados.
As leis da química refutam, impedem, proíbem a polimerização não guiada de aminoácidos que teria
ocorrido durante origem da vida.
A lei da biogênese de Pasteur, que diz que a vida gera vida, refuta a origem espontânea da vida
O nosso código genético seria um exemplo desse tipo de informação que não pode ter surgido ao acaso.
Segundo as leis da informação ele é produto de uma mente inteligente.
A comunidade científica transformou a evolução em um “marco teórico intransponível”. Esse
entendimento contraria a sociologia, a filosofia, o pensamento pós-moderno que diz que há vários
caminhos, várias verdades. A evolução se transformou em um dogma, uma religião.
O universo envolve um alto grau de complexidade. É um ajuste fino que mantém o sistema em
funcionamento. É improvável que esse ajuste fino tenha surgido por causas naturais, um agente
inteligente está envolvido.
Um modelo científico quando correto produz leis, quando incorreto não. O modelo geocêntrico não
produziu leis. Na biologia evolutiva não há leis, portanto, o modelo está errado.
A Evolução não é um fato. Fato, considerando o pensamento de Popper, envolve comprovação. A
Evolução é só uma teoria, não um fato.
Se a evolução biológica não explica o funcionamento do flagelo bacteriano ela não pode explicar a
complexidade e a diversidade da vida.
Evidências de diversas áreas da ciência (paleontologia, genética, biologia molecular, sistemática)
colapsaram a síntese evolutiva. Artigos publicados em revistas científicas lançaram dúvidas sobre o
darwinismo. O mecanismo evolutivo proposto por Darwin é atacado pelos próprios evolucionistas.
Evolucionismo e Darwin tornaram-se religião, um dogma que não pode ser questionado.
A evolução biológica é a mais poderosa explicação materialista sobre o design. A motivação de Darwin
foi mais ideológica ligada ao naturalismo filosófico do que científica.
Evolução não envolve matematização, já o método científico envolve.
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O naturalismo não se adéqua a dois dos pressupostos da ciência, a existência de uma inteligibilidade
no universo e a existência de capacidades cognitivas confiáveis para entender o universo. A existência
desses pressupostos indica a existência de um propósito no universo, ou seja, design.
Há uma terceira via explicativa sendo elaborada, uma nova teoria. Os pesquisadores que defendem
essa terceira via afirmam que o darwinismo não funciona, não é verdadeiro.
Os escritos de Darwin contêm racismo. Darwin teorizou o nazismo e Hitler o colocou em prática.
Pensar em uma causa inteligente para o universo não é contra a ciência, é contra a religião do
naturalismo.
Quimicamente, pela segunda lei da termodinâmica, não seria possível ter ocorrido síntese de peptídeos
na sopa primordial. A evolução não explica a origem da vida. Esse processo foi guiado.
As mutações não produzem complexidade, elas não causam melhorias. Só vemos erros causados por
mutações.
Os evolucionistas mudam constantemente suas explicações. O DNA lixo não é mais lixo.
A complexidade irredutível refuta a evolução. Estruturas como o flagelo bacteriano ou aquelas
envolvidas no mimetismo dos cefalópodes são irredutivelmente complexas.
Padrões que podem ser reconhecidos por mentes são propositais, portanto não podem ter uma causa
aleatória.
Dizer que a ciência não pode fazer uso de causas inteligente em suas explicações é um mito.
O objetivo de Darwin não e apenas explicar a origem das espécies, era, também, promover uma visão
de mundo particular da ciência, o naturalismo.
O objetivo maior do DI é atacar o naturalismo enquanto regra da ciência. Não é possível mudar
evidências, mas sim as regras da ciência. A ciência é passível de mudança porque é uma criação
humana.
A ciência precisa se fundamentar na natureza e não na filosofia da ciência. O naturalismo é ruim, pois
não permite que ela alcance a verdade. Quando a filosofia não permite que as evidências que apontam
a inteligência sejam consideradas ela precisa ser posta de lado. Somente uma ciência livre busca a
verdade.
A biologia do desenvolvimento embrionário mostra que a evolução biológica não explica as variações
de padrão corporal dos seres vivos, a macroevolução. A evolução advoga que mutações no início do
desenvolvimento seriam responsáveis por essas variações, mas experimentos com Drosophilas (Prêmio
Nobel de 1995) evidenciam que esse tipo de mutação é letal.
O dogma central darwiniano da origem da vida entende ser possível produzir ordem a partir de
desordem. Esse entendimento contraria a segunda lei da termodinâmica. Isso só seria possível, em um
sistema fechado, por meio do uso de maquinário, uma intervenção externa.
A probabilidade do surgimento de uma sequência específica de qualquer ser produzida a partir de um
grupo desordenado de nucleotídeos, considerando a idade da Terra é muito baixa, da ordem de 8 x10
(328). Seriam necessárias 8 x 10 (238) tentativas a cada nanosegundo desde que o universo foi criado
para que uma chance pudesse ocorrer.
As leis da física, da química e da estatística inviabilizam o darwinismo. Se o acaso não é acaso não é
possível, tem que haver intencionalidade com direção, inteligência
A complexidade envolvida no transporte e armazenamento de oxigênio no processo da respiração
celular evidenciam a presença de design. É um sistema que não poderia ter surgido ao acaso.
A explicação evolutiva sobre mimetismo e camuflagem é falha porque não explica o mecanismo
envolvido, como ele realmente aconteceu. As explicações da biologia para esses eventos são
especulações, não apresentam “fundamentação comprovada”. Se baseiam em pressupostos que só
aceitam causas naturais e não planejamento.
O mimetismo envolve várias alterações que precisam acontecer ao mesmo tempo, senão não funciona.
Não pode ter acontecido gradualmente e ao acaso. Se fosse assim o organismo não teria sobrevivido.
Fonte – Elaborado pela autora da pesquisa

A comparação entre das unidades de análise classificadas na categoria crítica evolução,
nos diversos documentos, evidenciou a presença vários argumentos contra a evolução de modo
a surgir 6 subcategorias. Três delas apresentam argumentos mais recorrentes aparecendo em
vários documentos, são eles: a evolução está em crise; o naturalismo deve ser atacado e a
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evolução não é ciência. Três argumentos são menos prevalentes, surgindo em um ou dois
documentos, são eles: a evolução é religião; a evolução é ideologia e origem da vida é objeto
de estudo da evolução.
O primeiro argumento (subcategoria), a evolução está em crise pode ser observado, de
diferentes formas, em praticamente todos os documentos. Ele surge de modo semelhante aos
argumentos utilizados na categoria defesa da evolução quando fazem uso de argumentação
negativa. Isso era esperado, uma vez que a evidência do DI, nesse tipo de argumentação, implica
na refutação da evolução. Isso acontece, principalmente, nos D-DI 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20 e 21
que abordam a relação confirmação DI/refutação evolução a partir da ideia da complexidade
química, estrutural ao nível celular ou ao nível do universo. O D-DI 16, por exemplo,
embasando na segunda lei da termodinâmica, afirma: “é impossível quimicamente surgir
proteínas por menores que sejam de uma sopa de aminoácidos. Evolução não explica o
surgimento da vida [...] A gente precisa de um processo guiado para que isso aconteça. Uma
força externa inteligente para formar a vida” (D-DI 16). É importante salientar que a
argumentação negativa contra a evolução não se esgota nesses documentos, é encontrada,
também, em outros tipos de justificativas contidas em outros documentos.
Outra forma de se entender que a evolução está em crise surge nos D-DI 1, 2, 3, 6, 7,
13, 15, 16, 17. De modo geral, esses documentos geram dúvidas sobre determinados aspectos
do pensamento evolutivo (conceitos, ideias, evidências) ou afirmam existir outra explicação
concorrente à evolução que não o DI, uma “terceira via” explicativa, a nova síntese evolutiva
ampliada/estendida. O primeiro caso pode ser evidenciado no D-DI 6 que cita vários supostos
questionamentos que o pensamento evolutivo estaria sofrendo, configurando uma crise
epistêmica, dentre eles podemos citar:

muitos mecanismos de mudanças evolutivas significantes não dependem de mutações
aleatórias, como exige o mecanismo neodarwinista, mas parecem ser dirigidos por
respostas pré-programadas aos estímulos ambientais [...]Evidências da biologia do
desenvolvimento sugerem limites nítidos para a quantidade de mudança evolutiva que
as coisas bióticas podem sofrer, lançando dúvidas sobre a teoria darwinista do
ancestral comum e sugerindo uma razão para a estase morfológica no registro fóssil
[...]O código genético não tem sido ‘provado’ universal, contrariando as expectativas
neodarwinistas baseadas na teoria do ancestral comum (D-DI 6).

O segundo caso surge nos D-DI 1, 2, 3, 6, e 15. No D-DI 1, informa-se: há uma “disputa
já instalada na academia entre a evolução biológica e a TDI quanto à melhor inferência
científica sobre nossas origens. Inclusive há outras correntes acadêmicas, além da TDI, que hoje
questionam a validade da evolução biológica oferecendo uma terceira via”. No D-DI 2,
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argumenta-se que a Síntese Evolutiva Moderna possuiria inconsistências tão graves “que a
comunidade científica já reconhecendo a falência da evolução biológica atual já está elaborando
uma nova teoria geral da evolução – a Síntese Evolutiva Ampliada/Estendida, que será
anunciada somente em 2020”.
O naturalismo deve ser atacado é um argumento (subcategoria) que surge nos D-DI 5,
13, 14, 15 e 18, sendo que no último ele surge de forma mais clara. Argumenta-se que

essa regra [a do naturalismo filosófico] é muito mais importante para o debate
científico sobre o design inteligente do que qualquer outra coisa. Se é uma regra
filosófica nós podemos mudar. Não podemos mudar a velocidade da luz, o número de
cromossomos do Homo sapiens, mas podemos mudar algumas regras da ciência
porque ela é uma criação humana (D-DI 18).

Ainda neste documento surge a ideia de que Darwin não objetivava somente explicar a
origem das espécies, seu interesse maior era instituir o naturalismo como uma regra da ciência.
O D-DI 13 também adota esse entendimento.
A evolução não é ciência surge em 4 documentos, os D-DI 3, 11, 12,13, 21. Dentre os
motivos alegados estão: a evolução não segue as regras da ciência, ela faz uso de especulações,
não é comprovada empiricamente, não é matematizada, não produz leis. O D-D12,
mencionando Karl Popper, defende que a evolução não seria ciência nem um fato científico,
uma vez que ela não seria comprovada. Seria, portanto, apenas uma teoria. Esse entendimento
fica mais claro no trecho que destacamos a seguir. Entre várias citações de Popper, argumentase:

Popper entendia que a teoria em si ela não é ciência. Ciência para Popper tinha que
ser algo que pode ser observado rigorosamente. É por isso que ele fala na
falseabilidade. Quando as pessoas falam em teoria da evolução, elas imaginam teoria
já como um fato científico. Para Popper ele não entendia que a teoria em si era um
fato científico. Por quê? Porque é um enunciado vindo de uma indução. As teorias
elas vêm de um processo de indução, proposições indutivas e não dedutivas. Então,
para Popper, para você demonstrar uma teoria ela tem que ser provada, ela tem que
ser mostrada. Alguns entendem Popper achando que ele fala exatamente somente da
falseabilidade. Que a falseabilidade em si não pode demonstrar a ciência porque ela
está em constante demonstração se aquela teoria é falsa o não. [...] Mas para Popper,
ele fazia uma distinção entre aquilo que é fato científico e aquilo que é uma teoria.
Teoria, ela precisa estar em constante demonstração com falseabilidade.
Demonstração para que ela realmente passe por esse teste e caso ela não passe,
segundo Popper, passa-se para outra teoria. Se ela passar ela já passa a ser um fato
científico e não uma teoria (D-D12).
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O argumento (subcategoria) a evolução é religião surge mais claro nos D-DI 10 e 13.
A ideia que gira em torno dele é o entendimento de que a evolução teria se tornado um “marco
teórico intransponível”, “inquestionável” na comunidade científica. De acordo com o D-DI 10,
essa ideia seria contrária ao atual pensamento sociológico, filosófico, pós-moderno.
Argumenta-se que

obstante vivermos em uma sociedade pós-moderna, em que existem várias razões,
várias verdades, vários caminhos, mas no mundo acadêmico há um setor dele que
estabeleceu a sua igrejinha, a sua religião [...] Nós estamos ao contrário do que diz a
filosofia, do que a sociologia mostra e o pensamento pós-moderno. Infelizmente, um
setor da ciência, ele se enclausura, ele estabelece como um marco teórico
intransponível uma determinada teoria e a história mostra que isso nunca deu certo
(D-DI 10).

Os dois últimos argumentos (subcategorias) da categoria crítica evolução são a
evolução é ideologia, que surge somente no D-DI 15. Entende-se que o darwinismo teria
fundamentado teoricamente o nazismo. E, a origem da vida é objeto de estudo da evolução,
que também surge apenas no D-DI 8. Argumenta-se, fundamentado em alguns artigos
científicos e no D-EVO 2 que, contrariamente do que dizem os evolucionistas, origem da vida
é sim objeto de estudo dos evolucionistas. Fala-se em evolução química da vida.

Categoria visão de ciência

D-DI
3

4

5

6
7
9

Quadro 13 – Categoria visão de ciência e suas unidades de análise
VISÃO DE CIÊNCIA
O método científico envolve observação, hipóteses, testes experimentais e conclusão.
Na ciência existem explicações que mesmo sem comprovação empírica ou fundamentadas em
evidências frágeis permanecem como válidas. A evolução é um exemplo.
É preciso corrigir ou substituir explicações quando elas não se ajustam às evidências. Se não se segue
esse procedimento nunca se chegará a verdade científica.
A TDI objetiva alcançar a verdade sobre nossas origens.
A laicidade seria uma característica da ciência e defender esse entendimento é amparado
constitucionalmente.
A boa ciência não é subjetiva, opera com dados comprovados, possibilita descobrir a verdade.
A ciência fundamentada no materialismo filosófico é limitada, é cega. Parte de pressupostos
equivocados, uma vez que considera apenas as forças naturais como causa.
Controvérsias sobre a evolução precisam ser debatidas. Controvérsias estimulam o desenvolvimento
da ciência. Não há teoria perene em ciência.
A ciência tem limites, ela não explica a singularidade inicial. O que interessa à ciência são evidências.
Na química e na física leis comprovam ou refutam eventos. Na biologia é mais difícil se estabelecer
leis. Leis fornecem provas irrefutáveis para explicações científicas. Leis naturais fornecem provas
irrefutáveis para o DI.
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Ciência envolve duas ideias principais: refutabilidade e liberdade de pensamento. A liberdade de
pensamento envolve o direito acadêmico de escolher o problema a investigar e como conduzir a
pesquisa.
Em ciência quando um modelo está correto produz leis, quando está errado não. O modelo geocêntrico
não produziu leis porque ele estava errado. Na biologia evolutiva praticamente não há leis. O modelo
não está correto.
O pensamento de Popper fundamenta a ideia de que, em ciência, uma teoria, quando não refutada ou
quando comprovada, se transforma em um fato. Teorias podem mudar e, portanto, não são ciência.
Ciência envolve comprovação.
Um fato científico não pode ser questionado. Evolução não é um fato, é somente uma teoria.
O método científico envolve matematização. A biologia e a evolução não são matematizadas.
A ciência precisa se fundamentar na natureza e não na filosofia. O naturalismo é ruim para a ciência
pois não permite que se alcance a verdade. Quando a filosofia não permite que as evidências que
apontam a inteligência sejam consideradas ela precisa ser posta de lado. Somente uma ciência livre
busca a verdade.
A ciência é uma construção humana, portanto suas regras podem mudar. Os fatos não mudam.
As explicações da biologia para mimetismo e camuflagem são especulações porque não apresentam
“fundamentação comprovada”
Fonte – Elaborado pela autora da pesquisa

A comparação entre as unidades de análise classificadas na categoria visão de ciência
evidencia a presença de poucas ideias recorrentes presentes nos documentos e um número maior
de ideais menos recorrentes que surgem em poucos ou ideias que surgem em documentos
específicos. No total, 9 subcategorias emergiram da análise. Abordaremos, inicialmente, as
mais recorrentes. Assim, o entendimento da ciência como forma de alcance da verdade surge
nos D-DI 3, 4, 5 e 18. O D-DI 3, por exemplo, ao responder a uma crítica diz “[...]quando as
nossas ideias não se ajustam adequadamente ao que as evidências dizem, devemos corrigi-las
e/ou substituí-las. Tampar os ouvidos ou virar as costas para as evidências não nos levará ao
conhecimento da verdade científica” (D-DI 3). O D-DI 4, visando atrair simpatizantes ao DI,
diz: “se você é assim, um profissional ou acadêmico que está em busca somente da verdade
sobre as nossas origens, e é defensor do livre debate de ideias, junte-se a nós”.
A ideia de que a ciência comprova também surge em 4 documentos (D-DI 3, 9, 12, 21).
No D-DI 9 discute-se sobre leis científicas a partir do seguinte pensamento; “na física e na
química é fácil provar, relativamente fácil se provar ou refutar alguns eventos usando leis muito
bem definidas” (D-DI 9). O próprio título dessa palestra, “prova irrefutável por leis naturais de
design inteligente”, evidencia a ideia de que a ciência comprova. O D-DI 3 argumenta que a
evolução, mesmo sem “comprovação empírica”, prevalece como uma explicação científica na
academia.
A ciência faz uso do método científico, surge mais claramente nos D-DI 3 e 13. O
primeiro cita literalmente as etapas que comporiam o método científico. Ele menciona: o design
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inteligente “segue os parâmetros do método científico. O método científico é geralmente
descrito como um processo de quatro etapas envolvendo observações, hipóteses, experimentos,
e conclusão [...]” (D-DI 3). O D-DI cita o que seria uma característica do método científico, a
matematização. A ausência dessa característica na biologia evolutiva, por sua vez, é utilizada
como argumento para questionar a sua cientificidade. Uma argumentação semelhante também
é utilizada para criticar a evolução: entende-se, de certa forma que a ciência produz leis e, que,
portanto, se um determinado modelo científico não produz leis ele está errado. Alega-se que a
biologia evolutiva praticamente não produz leis. Isso acontece no D-DI 11.
Os D-DI 5 e 18 entendem que o naturalismo não deve ser um pressuposto da ciência,
uma vez que a tornaria cega (D-DI 5) e impediria que ela alcançasse a verdade (D-DI 18). O
entendimento as explicações científicas/regras da ciência podem mudar aparece de forma
contraditória nos documentos 3, 6 e 18. No D-DI 3, ao mesmo tempo que se fala em verdade
científica, fala-se em mudança de explicações. O D- DI 6, de mesma autoria do D-DI 3, por sua
vez, afirma “em ciência não existe theoria perennis”. E o D-D 18 defende que as regras das
ciências poderiam mudar – argumentando sobre o naturalismo filosófico – mas os
fatos/evidências não (citando, por exemplo, o número de cromossomos do chimpanzé).
Finalizando, o D-DI4 e o D-DI 10 trazem duas ideias não citadas em outros documentos.
Para o primeiro, a ciência é laica e esse entendimento, de certa forma, ou a defesa dele estariam
garantidos constitucionalmente. Assim, no site do PCBDI esclarece-se:

os membros do Comitê entendem que, sobretudo, prestam bom serviço à nação e ao
povo brasileiro - o financiador da Ciência Brasileira - por cumprir com a sua obrigação
constitucional maior de defender e promover uma Ciência plenamente laica e que, por
ser laica, deve estimular o livre debate de ideias, não fechando a priori com nenhuma
pré-concepção sobre como o Universo e a Vida são constituídos ou teriam
necessariamente que ser formados (D-DI 10).

De certa forma esse trecho traz, também, implicitamente, uma crítica ao naturalismo
como um pressuposto da ciência, associando-o à religião. O D-DI 10, por sua vez, traz outros
dois entendimentos: refutabilidade é uma característica da ciência. Alerta-se a refutabilidade
deve ser uma exigência, também, para o DI enquanto ciência; a ciência envolve liberdade de
pensamento, que é no documento entendido como um direito constitucional vinculado à
liberdade de escolha do problema a se investigar e de como conduzir a pesquisa.
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Categoria ensino
D-DI
1

2

8
12

15

Quadro 14 – Categoria ensino e suas unidades de análise
ENSINO
O DI ainda não deve ser ensinado nas escolas e universidades porque ele ainda não é aceito pela
comunidade científica e porque não há professores capacitados.
Embora não seja ensinado, os alunos têm o direito constitucional a informação sobre a disputa
existente na comunidade científica entre o DI e a evolução biológica
A evolução biológica deve ser ensinada honesta e imparcialmente. Fraudes e equívocos sobre a
evolução biológica em livros didáticos devem ser eliminados.
Criacionismos religioso e filosófico devem ser ensinados em aulas de religião.
As discussões sobre as falhas da Síntese Evolutiva Moderna não fazem parte do ensino de evolução
porque elas questionariam o entendimento da evolução com um fato. Elas devem ser ensinadas na
escola
O DI ainda não deve ser ensinado nas escolas e universidades porque ele ainda não é aceito pela
comunidade científica
A origem da vida é ensinada de forma dogmática na escola. Não se evidencia as dificuldades do
modelo. Não se estimula a criticidade dos alunos.
No ensino médio, os professores ensinam “pressupostos errados” sobre a evolução biológica.
Os livros de biologia apresentam a evolução como um fato científico. Como um fato científico não
pode ser questionado, eles entendem que a evolução não pode ser questionada.
Os livros didáticos de biologia contêm erros, fazem uso de reconhecidas fraudes para evidenciar a
evolução.
Os livros e professores apresentam e evolução como a única explicação científica para a evolução, e
outra possibilidade explicativa seria religiosa. A TDI não é mencionada.
O DI apresenta evidências científicas, ele deve ser apresentado ao aluno nas aulas de biologia.
As dificuldades teóricas da evolução devem ser ensinadas na sala de aula.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Da comparação entre as unidades de análise classificadas na categoria ensino emergem
6 subcategorias que envolvem 6 diferentes tipos de argumentos. O mais prevalente nos
documentos é falhas da evolução devem ser ensinadas. Ele está presente nos D-DI 1, 2 e 15.
O D-DI 1 defende que o ensino de evolução deve se dar “de uma forma honesta e imparcial,
tanto nos livros didáticos quanto na exposição dos professores em salas de aula”, devendo serem
“expostas as deficiências graves que a evolução biológica apresenta, e que se agravam a cada
dia frente às descobertas científicas mais recentes – o que hoje não ocorre” (D-DI 1). Este
entendimento está em consonância com o argumento que surge, especificamente, no D-DI 12:
o ensino de evolução apresenta equívocos. Argumenta-se, dentre outras coisas, que os livros
didáticos estariam repletos de erros e fraudes, dentre elas, cita-se: os embriões de Heckel, o
homem de Piltdown, homem de Java, Lucy, mariposas de Manchester, tentilhões de galápagos,
todas consideradas equivocadamente como evidências da evolução.
Por outro lado, o DI ainda não deve ser ensinado na escola surge nos documentos 1 e
2. Duas são as alegações apresentadas: a primeira vinculada ao fato de o DI ainda não ser aceito
pela comunidade científica e a outra à falta de capacitação dos professores para tal tarefa.
Apesar desses dois documentos defenderem que o DI não deva ser ainda ensinado, o D-DI 12
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defende exatamente o contrário, isto é, o DI deve ser ensinado na escola. A justificativa
utilizada é que ele apresentaria evidências científicas e que os professores informam que a única
explicação concorrente com a evolução seria a explicação religiosa.
O D-DI 1 entende, ainda, que os alunos têm o direito ao acesso sobre a controvérsia
DI/Evolução. Defende-se, nesse documento, que “os alunos têm o direito constitucional de ser
informados de que há uma disputa já instalada na academia entre a evolução biológica e a TDI
quanto à melhor inferência científica sobre nossas origens” (D-DI 1). Esse mesmo documento
entende, também, que o criacionismo deve ser ensinado nas aulas de religião e não em aulas
de ciências por ser ele religião e não ciência.

Categoria religião
D-DI
3

4

5
6
7

8
13

18

Quadro 15 – Categoria religião e suas unidades de análise
RELIGIÃO
O DI não envolve questões ideológicas de grupos religiosos, uma vez que os cientistas dissidentes de
Darwin (a scientific dissent from Darwinism document) apresentam diferentes posicionamentos
religiosos, podendo, inclusive, serem ateus e agnósticos.
A ciência das origens é multidisciplinar e envolve implicações filosóficas e teológicas.
Além da ala da fundamentação científica, formadas por cientistas de diferentes áreas, o Comitê Científico
da TDI-Brasil é formado pela ala das implicações, que se encarregaria dos estudos e disseminação das
“fortes e inevitáveis implicações filosóficas e teológicas e seus aspectos sócias e educacionais, sendo
formado por profissionais de áreas não cientificas como teólogos, filósofos, advogados etc.
Os membros do Comitê Científico da TDI-Brasil são neutros e apartidários em relação à religião, mas
tem liberdade de crença fora do escopo da TDI.
A ciência tem limites que seriam supridos pelo acréscimo da filosofia e da teologia. Ambas apontam
Deus como o designer.
A relação ciência e religião não está mais no cerne das questões que envolvem a evolução, mas sim as
evidências que refutam a evolução e evidenciam o DI.
O entendimento de que Deus criou o mundo há cerca de 13 bilhões de anos atrás não contraria a Ciência.
A ciência tem limites, mas a teologia explica o que a ciência não consegue explicar sobre o Big Bang
Explica qual seria a causa da singularidade inicial. Quem explica isso é a bíblia, foi Deus.
Perguntar quem criou Deus não faz sentido, pois para um cristão Deus sempre existiu da mesma forma
que para um materialista a energia e a matéria são eternas.
A ancestralidade comum é refutada pela genética. Deus atuou em pontos específicos: na criação do
universo, da vida biológica e da vida humana. O Ser humano foi criado em separado a imagem e
semelhança de Deus.
Não há intenção religiosa no DI. O que interessa ao DI é discutir se as coisas são casuais ou se foram
planejadas.
O design inteligente não tem raízes na religião, uma vez que a ideia de uma mente inteligente surge na
Grécia antiga antes do surgimento do cristianismo.
O entendimento de que ateísmo e ciência estão vinculados é equivocado, afinal os fundadores da ciência
eram teístas.
Criacionismo está vinculado à religião, mas o DI não, a ideia do DI surge entre os filósofos gregos,
período anterior ao cristianismo.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa
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Na categoria religião identificamos 5 subcategorias que envolvem 5 diferentes
argumentos, algumas vezes, contraditórios entre si. O mais prevalente é o design inteligente
não apresenta vínculos com a religião, que está presente nos D-DI 3, 6, 8, 13 e 18. Esse
argumento, por sua vez, contradiz, mais diretamente, dois outros argumentos que denominamos
de o designer é Deus que aparece nos D-DI 5 e 7 e o DI apresenta implicações teológicas e
filosóficas que surge no D-DI 4. Várias são as justificativas mencionadas para evidenciar que
o DI não apresentaria vínculos com a religião. O D-DI 3, por exemplo, faz uso de um
documento97 assinado por cerca de 900 cientistas que se declararam céticos em relação à ciência
evolutiva. Alega-se que dentre esses cientistas haveriam ateus e agnósticos e, que, portanto, o
DI não apresentaria motivação religiosa. Os D-DI 13 e 18, como já discutimos anteriormente,
argumentam que a ideia do design inteligente é anterior ao cristianismo, com suas origens na
Grécia antiga. Entretanto, o D-DI 4 afirma que o DI apresenta implicações teológicas. Seria
exatamente por causa dessas implicações que o Comitê Científico da TDI-Brasil apresentaria
uma ala denominada “ala das implicações” que focaria não no estudo e debate da
fundamentação científica do design inteligente, mas nas suas “fortes e inevitáveis implicações
filosóficas e teológicas” (D-DI 5). Além disso, entende-se nos D-DI 5 e 7 que a religião
complementa a ciência, de tal modo que ela, a religião, apontaria o que a ciência, no caso o DI,
não consegue responder: quem é o designer. E a religião, segundo os D-DI 5 e 7, apontaria que
o designer seria Deus.
O último argumento dessa categoria surge nos D-DI 13 e 18 que entendem que o DI
não, mas o criacionismo apresenta vínculos com a religião. As justificativas utilizadas nesses
documentos já foram discutidas na categoria defesa DI.

Categoria aspectos estruturais
D-DI
4

97

Quadro 16 – Categoria aspectos estruturais e suas unidades de análise
ASPECTOS ESTRUTURAIS
O objetivo principal do PCBDI é reunir defensores do design inteligente possibilitando a formação para
a disseminação de conhecimento, por meio de “palestras, artigos, e mídia em geral”
O público alvo do PCBDI compõe-se de dois grupos: um vinculado à ciência e outro aos grupos oriundos
das implicações teológicas e filosóficas do Design Inteligente e do interesse midiático que a temática
apresenta. Do primeiro fariam parte a “comunidade científica brasileira de ‘inteligentistas’”, “alunos
universitários - de graduação, mestrado e doutorado, e pós-docs- professores e pesquisadores de escolas,
colégios, universidades e centros de pesquisa” e, do segundo, “profissionais, pesquisadores e professores
das áreas de filosofia, teologia, e da mídia em geral”. Apesar de ter um público alvo específico, o PCBDI
foi aberto a todos os interessados em conhecer o Design Inteligente.
O Comitê Científico da TDI-Brasil é formado por “profissionais e acadêmicos brasileiros, graduandos
ou graduados em áreas diversas do conhecimento científico”.

Esse documento pode ser acessado pelo link http://www.dissentfromdarwin.org/
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O Comitê Científico da TDI-Brasil se compõe de duas alas: ala da fundamentação e a ala das implicações
que, de certa forma, refletem o público alvo do PCBDI. Cada ala, por sua vez, seria composta de uma
ala sênior, formada pelos mais experientes e de uma jovem, formada por estudantes de diversos níveis
de ensino.
Os componentes da TDI-Brasil têm como compromisso “único e exclusivo defender a Ciência e seguir
seus dados, promovendo o livre debate acadêmico/científico sobre nossas origens”
Os componentes do Comitê Científico da TDI Brasil não necessariamente seriam defensores do design
inteligente, uma vez que estariam interessados, notadamente, na promoção do debate sobre as origens.
Também não seriam especialistas em design inteligente. Seriam neutros em relação a religião e filosofia,
possuindo, entretanto, fora do escopo do design inteligente, o direito constitucional da adoção de
posições religiosas e filosóficas.
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

A última categoria que denominamos de aspectos estruturais foi formada com unidades
de análise identificadas apenas no D-D 4, o site do PCBDI. Ela esclarece informações mais
gerais ligadas ao PCBDI, mais especificamente, e ao Comitê Científico da TDI-Brasil como
um todo. Apesar de serem dois diferentes tipos de informação, uma mais “momentânea” por
relacionar-se a um evento específico e outra mais “perene” por estar vinculada ao Comitê
Científico TDI-Brasil como um todo, elas se entrelaçam. Ainda assim, daremos uma ênfase
maior à segunda informação.
Da análise da categoria aspectos estruturais emergiram 3 subcategorias. Desta forma, o
público alvo do PCBDI reflete a estrutura e componentes do comitê científico composto pela
ala da fundamentação “que estuda, debate e formula dados e argumentos científicos que
permitam uma decisão equilibrada entre processos naturais e uma ação inteligente como a
melhor inferência para o Universo e a Vida” e é formada por profissionais de diversas áreas
científicas e pela ala das implicações, que estuda e debate não fundamentação científica da
TDI, “mas de suas fortes e inevitáveis implicações filosóficas e teológicas e seus aspectos
sociais e educacionais , sendo formada então por filósofos, teólogos, cientistas sociais,
advogados, estudiosos da filosofia da ciência e áreas afins”.
Também é possível identificar elementos de como se daria a formação e disseminação
de conhecimento na área do design inteligente no Brasil. Percebe-se que os congresso e eventos
realizados pelo grupo são utilizados não apenas como meio de disseminação de conhecimento,
mas também de formação, uma vez que, de acordo com o D-DI 4 o principal alvo do PCBDI
seria a

formação de uma comunidade de cientistas e profissionais que defenda e propague a
TDI no Brasil, através de palestras, artigos, e midia em geral, e que defenda a TDI
com os fundamentos corretos da TDI, com conhecimento de causa e com o suporte e
referendo da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. (D-DI 4).
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O trecho acima revela, também, o papel da mídia como meio de disseminação do
conhecimento, estando incluída de forma especial dentre o público alvo do evento. Entretanto,
justifica-se essa inclusão como resultado das implicações filosóficas e teológicas do design
inteligente que atrairia a atenção dos meios de comunicação. Argumenta-se

como a Ciência das origens é multi-disciplinar, e suas inferências terão sempre fortes
implicações filosóficas e teológicas, sendo alvo de amplo destaque e divulgação em
jornais, revistas e programas de TV, atenção especial será dada também para a
participação de profissionais, pesquisadores e professores das áreas de filosofia,
teologia, e da mídia em geral (D-DI 4).

Também é possível identificar alguns critérios e regras que seriam adotados para a
seleção dos membros e do seu trabalho. Para ser membro do Comitê Científico da TDI-Brasil,
em princípio, não seria necessário ser especialista nem defensor do design inteligente. Por outro
lado, membros do Comitê Científico devem: ter como “compromisso único e exclusivo
defender a Ciência e seguir seus dados” (D-DI 4); promover “o livre debate
acadêmico/científico sobre nossas origens, debate este que contemple como possíveis causas
tanto a ação de processos naturais - como propõe a evolução darwinista - como também a ação
de uma mente inteligente - como propõe a Teoria do Design Inteligente (TDI)” (D-DI 4); ser
apartidários e neutros em relação a qualquer religião ou posição filosófica.
No quadro abaixo fazemos uma síntese das categorias e subcategorias que emergiram
dos D-EVO e D-DI.

Quadro 17 – Síntese das categorias e subcategorias dos D-EVO e D-DI
Categoria

Característica
/Defesa
evolução

Crítica DI

D-EVO
Subcategoria
A evolução é um fato
A evolução é fundamentada em
evidências
A evolução é ciência
A evolução unifica a biologia
Objeto de estudo da evolução
A argumentação do DI é
equivocada
O DI não é ciência
Membros do DI não pertencem ao
campo de estudo das ciências
biológicas
DI é ideologia

Categoria

Crítica
Evolução

Defesa DI

D-DI
Subcategoria
A evolução está em crise
O naturalismo deve ser atacado
A evolução não é ciência
A evolução é religião
A evolução é ideologia
Origem da vida é objeto de estudo da
evolução
O DI apresenta evidências
O DI é ciência
O DI não é religião/criacionismo.
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Visão de
Ciência

Ensino

Discutir o DI é perda de tempo
O sobrenatural não faz parte da
ciência
A ciência é um processo contínuo
A ciência faz uso do método
científico
A ciência comprova
A ciência tem regras próprias
Relação ciência e religião
A ciência deve ser respeitada

Ideias criacionistas não devem ser
ensinadas em aulas de ciências
O ensino de evolução contempla
o direito à diversidade e a
pluralidade cultural
É preciso um ensino de evolução
de qualidade
Apenas debates científicos podem
ser ensinados em aulas de
ciências

Visão de
Ciência

Ensino

Religião

Ciência como forma de alcance da
verdade
A ciência comprova
A ciência faz uso do método científico
A ciência produz leis
O naturalismo não deve ser um
pressuposto da ciência
As explicações científicas/regras da
ciência podem mudar
A ciência é laica
A refutabilidade é uma característica da
ciência
A ciência envolve liberdade de
pensamento
Falhas da evolução devem ser ensinadas
O ensino de evolução apresenta
equívocos
O DI ainda não deve ser ensinado na
escola
O DI deve ser ensinado na escola
Os alunos têm o direito ao acesso sobre a
controvérsia DI/evolução
O criacionismo deve ser ensinado nas
aulas de religião
O design inteligente não apresenta
vínculos com a religião
O designer é Deus
O DI apresenta implicações teológicas e
filosóficas
A religião complementa a ciência
O criacionismo apresenta vínculos com a
religião

Estrutura e componentes
Aspectos
Estruturais Formação e disseminação de
conhecimento
Critérios e regras
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

4.2.3 Elementos que se depreendem dos D-EVO e D-DI: o novo emergente

Nosso objetivo, aqui, é descrever as primeiras compreensões que puderam ser atingidas
como resultado das duas etapas iniciais do foco 1 da ATD. Salientamos tratar-se, ainda, de
compreensões parciais, visto que serão acrescidas e contrapostas à perspectiva diacrônica e
analisadas à luz da epistemologia de Ludwik Fleck. Intencionamos evidenciar aspectos
convergentes e divergentes presentes nas categorias e subcategorias (entre os grupos e
internamente a eles) e também estabelecer possíveis relações e sequências entre elas de modo
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a evidenciar alguns aspectos que estruturam e caracterizam a argumentação de ambos os grupos.
Optamos por abordar os grupos separadamente.

Do grupo da evolução biológica

Dos D-EVO que foram analisados emergiram 4 categorias: características/defesa
evolução, crítica DI, visão de ciência e ensino. O surgimento dessas 4 categorias, de certa
forma, revela como se dá, estruturalmente, a sequência argumentativa do grupo:
compreendendo-se como parte de um coletivo científico, os D-EVO, como um todo
relativamente coeso, expõem sua visão de ciência, reconhecendo-se nela e excluindo o lado
oposto, o DI. A conclusão dessa sequência recai sobre o ensino: a evolução deve ser ensinada
no ensino de ciências e o DI não.
De modo geral, as categorias características/defesa evolução, crítica DI, visão de
ciência e ensino também apresentam ideias e argumentações que perfazem um todo
relativamente coeso. Algumas subcategorias como a evolução é um fato, a evolução é
fundamentada em evidências, a evolução é ciência, a argumentação do DI é equivocada, o
DI não é ciência, o sobrenatural não faz parte da ciência, as ideias criacionistas não devem
ser ensinadas em aulas de ciências, por exemplo, estão presentes na maioria dos D-EVO. Mas
surgem, também, algumas contradições. A seguir destacamos algumas compreensões advindas
das 4 categorias que emergiram no D-EVO.
Da categoria características/defesa evolução destacamos a presença das subcategorias
a evolução é um fato, a evolução é fundamentada em evidências, a evolução é ciência na
maioria dos documentos. Destacamos, também, a contradição que surge na subcategoria objeto
de estudo da evolução: apesar de grande parte dos documentos entenderem ser a diversidade
da vida o objeto explicativo da evolução, alguns fazem menção, de diferentes formas, à origem
da vida e um, especificamente, defende não ser a “origem da vida” foco de estudo da evolução.
Da categoria crítica DI percebe-se que os entendimentos a argumentação do DI é
equivocada, o DI não é ciência surgem em vários documentos, estando o primeiro presente em
todos eles. Nessa categoria não surgem contradições, mas sim entendimentos que são mais
restritos a poucos documentos, como a ideia de que discutir DI é perda de tempo, por exemplo.
Da categoria visão de ciência emergem muitas e interessantes compreensões. As
subcategorias o sobrenatural não faz parte da ciência (ou seja, o naturalismo metodológico é
um pressuposto da ciência) e a ciência é um processo contínuo e a ciência comprova surgem
em vários documentos. As duas últimas revelam uma contradição que, de certa forma, também
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conflita com o entendimento da evolução é um fato da categoria características/defesa
evolução. Para nós é contraditório compreender a evolução como um fato inquestionável,
comprovado ou, ainda, que a ciência comprova e ao mesmo tempo entendê-la como um
processo contínuo. Por sua vez, o entendimento da ciência como um processo contínuo também
surge de forma confusa nos documentos, uma vez que parece haver várias ideias associadas a
ele. Continuidade, progresso, linearidade, crescimento seriam algumas delas. A ideia de
mudança, isto é, de provisoriedade, surge apenas um dos documentos (D-EVO 7), mas também
não de forma cristalina.
A categoria visão de ciência possibilita ainda outras compreensões. Percebe-se em
diferentes D-EVO a predominância de uma visão popperiana da ciência, isto é centrada em
ideias de Karl Popper. Fala-se em refutabilidade, falseabilidade, testes, por exemplo. Outra
particularidade surge do entendimento da natureza do método cientifico. O método é entendido
de diferentes formas nos documentos. Assim, por exemplo, o documento proveniente da SBPC
apresenta uma concepção de ciência mais próxima a uma visão empírico-indutivista, ateórica e
rígida (como já discutimos), enquanto que o elaborado pela SBP apresenta uma visão de ciência
mais ampla, uma vez que menciona diferentes métodos, o método das ciências experimentais e
o método das ciência históricas.
Na categoria ensino as subcategorias as ideias criacionistas não devem ser ensinadas
em aulas de ciências e é preciso um ensino de evolução de qualidade são as mais prevalentes.
Aqui, como na categoria crítica DI não surgem contradições.

Do grupo do design inteligente

Dos documentos oriundos do grupo do design inteligente emergiram 6 categorias:
defesa DI; crítica evolução; visão de ciência; ensino; religião e aspectos estruturais. Quatro
dessas 6 categorias estão diretamente relacionadas à sequência argumentativa do grupo:
compreendendo-se como parte de um coletivo científico, os D-DI, como um grupo mais ou
menos coeso, expõem sua visão de ciência, reconhecendo-se nela e excluindo o lado oposto, a
evolução biológica. E a conclusão dessa sequência recai sobre o ensino. Aqui, consideramos
que a argumentação do grupo é “mais ou menos coesa” porque a conclusão da sequência
argumentativa surge como uma contradição nos D-DI.
De modo geral, as categorias defesa DI; crítica evolução; visão de ciência; ensino;
religião e aspectos estruturais também apresentam ideias e argumentações que perfazem um
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todo mais ou menos coeso. Aqui também optamos por essa expressão porque entendemos que
algumas das contradições que surgem nos D-DI, que são em maior número quando comparadas
aos D-EVO, são mais significativas, conflitando com alguns argumentos que consideramos
importantes ao grupo. Uma delas, como vimos, afeta a sequência argumentativa do grupo
refletindo no seu objetivo final: o ensino. Outra envolve o entendimento de ser ou não o DI
vinculado à religião. As relações que o DI estabelece com a religião surgiram de tal forma nos
documentos que justificaram a criação de uma categoria para agrupá-las. A categoria visão de
ciência também apresenta uma contradição mais ou menos semelhante que aparece nos D-EVO.
A seguir destacamos mais especificamente algumas compreensões que surgiram das 6
categorias dos D-DI
Na categoria defesa DI as subcategorias o DI apresenta evidências e o DI é ciência
prevalecem em grande parte do D-EVO. A ideia da complexidade, em diversos níveis, é a mais
prevalente evidência apontada em favor do DI. Como já mencionamos, é marcante, nessas duas
subcategorias, a presença de argumentos que envolve o uso do pensamento teleológico.
Na categoria crítica evolução as subcategorias as evidências apontam que a evolução
está em crise; o naturalismo deve ser atacado e a evolução não é ciência são as mais
prevalentes nos documentos. O aspecto mais relevante dessa categoria surge quando
comparamos a primeira subcategoria – as evidências apontam que a evolução está em crise –
com a subcategoria mais prevalente na categoria anterior – o DI apresenta evidências, da
categoria defesa D). Essa comparação evidencia a utilização da argumentação negativa contra
a evolução, uma falha lógica da argumentação do DI.
Da categoria visão de ciência, assim como ocorre nos D-EVO, interessantes
compreensões emergem. As subcategorias prevalentes nos documentos são a ciência como
forma de alcance da verdade e a ciência comprova. Aqui entendemos haver contradição em
se entender que a ciência pode mudar (uma das subcategorias da visão de ciência) ao mesmo
tempo que se afirma que ela comprova, ou mais especificamente que ela é uma forma de alcance
da verdade, o que, por sua vez, aponta para uma visão de ciência “mais ingênua” do DI quando
comparada àquela que surge nos de D-EVO. A menção a um método científico único (nos DEVO fala-se em mais de um método) também corrobora essa ideia. Prevalece nos documentos
uma visão de ciência empírico-indutivista, ateórica e rígida. Também é possível perceber nos
D-DI, assim como nos D-EVO, a predominância de uma visão popperiana da ciência. Aqui,
entretanto, os mal-entendidos acerca do pensamento de Karl Popper são evidentes. Entende-se
ainda que a biologia e a evolução, em especial, não produzem leis ou não são matematizadas e,
neste sentido, não seriam ciência. Percebe-se a ciência a partir da perspectiva das ciências
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físicas e químicas, evidenciado um desconhecimento das especificidades da biologia. Outro
aspecto que merece ser destacado é o entendimento do naturalismo metodológico que surge nos
D-DI. Essa é uma diferença marcante quando comparada aos D-EVO. Defende-se (os D-DI)
que o naturalismo metodológico (por vezes cita-se o naturalismo filosófico) não deve ser um
pressuposto da ciência, pois ele a tornaria “cega”. De certa forma, essa ideia surge, também,
na categoria defesa DI em sua subcategoria o naturalismo deve ser atacado. As subcategorias
a ciência envolve liberdade de pensamento e a ciência é laica, ambas também da categoria
visão de ciência surgem vinculadas a essa compreensão. O naturalismo (seja ele metodológico
ou filosófico) é entendido pelo DI, portanto, como um tipo de crença religiosa.
Na categoria ensino surge outra importante contradição nas subcategorias o DI ainda
não deve ser ensinado na escola e o DI deve ser ensinado na escola. Considerando que esses
dois documentos surgem no contexto do PCBDI, entendemos que parece não haver um
consenso em torno dessa questão no grupo. Para nós essa é uma importante contradição, pois
toda a argumentação se desenvolve visando o ensino como um objetivo final.
Na categoria religião, que surge apenas nos D-DI, uma contradição importante também
aparece. Assim, a subcategoria mais prevalente entende que o design inteligente não apresenta
vínculos com a religião, conflita com outras duas subcategorias: o designer é Deus e O DI
apresenta implicações teológicas filosóficas.
A categoria aspectos estruturais também surge apenas nos D-DI. Este fato nos parece
particularmente interessante, pois evidencia, de certa forma, uma “demarcação de território”
necessária a um grupo relativamente jovem, o que, por sua vez, não é o caso do grupo da
evolução biológica. Essa categoria será melhor abordada na próxima seção e nos oferecerá
subsídios para a compreensão ou não do DI como um coletivo de pensamento.
Outras compreensões podem ser alcançadas, uma vez que vários outros aspectos
poderiam ser mencionados. Nosso intuito foi evidenciar compreensões que serão mais
relevantes de serem abordadas na próxima seção. Isso não significa, porém, que aspectos não
mencionados aqui não serão posteriormente considerados.

4.2.4 As novas compreensões à luz do pensamento fleckiano: o processo auto organizado

Na etapa final da análise, o “processo auto organizado” da ATD, discutimos os nossos
resultados à luz do pensamento fleckiano. Basicamente, interessa-nos estabelecer um novo
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olhar sobre nossos dados, percebendo a pertinência ou não das categorias fleckianas em sua
interpretação. Assim, visamos responder algumas questões diretamente vinculadas aos
objetivos do nosso estudo, a saber: quão distintos, organizados e detentores de estilos de
pensamentos próprios são os grupos envolvidos no debate evolução versus design inteligente,
isto é, tais grupos configuram-se como distintos coletivos de pensamento? Quais seriam os
elementos que compõem tais estilos e que poderiam ser identificados em nossos resultados?
Quais seriam as características do tráfego intercoletivo de ideias e dos desvios de significado
que ocorrem a partir dele? Inicialmente discutimos sobre os estilos e coletivos de pensamento
e, posteriormente, sobre o tráfego intercoletivo de ideias e os desvios de significado.

4.2.4.1 Dos estilos e coletivos de pensamento

Para responder as questões acima é preciso investigar, em ambos os grupos (evolução
biológica e design inteligente), a existência de elementos que Fleck associa aos estilos e
coletivos de pensamento (conforme discutido no capítulo 3, p. 157). Podemos definir o estilo
de pensamento como um sentir, pensar e agir direcionados resultante de uma formação
específica (o olhar dirigido de uma área). É ele (o estilo) que direciona a forma como se delimita
e como se aborda um determinado objeto de estudo. Essa abordagem, vinculada ao estilo,
envolve a utilização de métodos próprios, a construção de explicações específicas, o surgimento
de julgamentos evidentes e o uso de uma linguagem característica. Por outro lado, o estilo se
personifica no coletivo de pensamento. Ele (o coletivo) mantém, estruturalmente, o vínculo
entre os indivíduos que compartilham do seu respectivo estilo. Podem ser considerados
elementos de um coletivo de pensamento (conforme discutido no capítulo 3, p. 159): seus
componentes (os indivíduos que dele fazem parte e compartilham do seu estilo), suas
características estruturais fundamentadas na presença dos círculos esotérico e exotérico, dos
dispositivos legais e costumários (regras, metas e vínculos institucionais oficiais ou, neste
último caso, como denomina Fleck (2010, p. 157), uma “organização objetivo-formal”) e das
formas de disseminação do conhecimento98. São esses, portanto, os elementos que buscamos
investigar nas perspectivas sincrônica e diacrônica da nossa análise. Abordaremos os grupos
separadamente, iniciando pelo grupo da evolução biológica.
98

No caso de um coletivo científico, por exemplo, Fleck caracteriza detalhadamente como ocorre a disseminação
do conhecimento (ver capítulo 3, p. 162).
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Evolução Biológica (estilo)

Objeto de estudo: de modo geral, tanto a análise sincrônica como a diacrônica apontou que a
diversidade da vida é considerada o objeto de estudo da evolução biológica por aqueles que, de
diferentes formas, abordam a temática. Na análise diacrônica esse entendimento fica claro, por
exemplo, quando se analisam as principais ideias contidas em A origem das espécies, refletidas
nas “5 teorias” de Mayr. Todas elas, em princípio, apontam diferentes aspectos vinculados ao
surgimento de novas espécies. Na análise sincrônica, esse entendimento surge explicitamente
em vários documentos. Surgem, entretanto, contradições acerca da temática “origem da vida”
fazer ou não parte do objeto de estudo da evolução biológica. Essa dubiedade (talvez mais uma
confusão) que surgiu nos D-EVO parece remontar à época da publicação de A origem das
espécies. Segundo Regner (2008), apesar de Darwin separar a questão da origem da vida da
questão da origem das espécies em A origem das espécies, parte da crítica que recaiu sobre suas
ideias logo após a publicação da obra reportava-se à questão da origem da vida. A separação de
ambas as temáticas na obra, de certa forma, pode ser percebida no início do capítulo 13 quando
Darwin diz: “a partir do surgimento da vida, todos os seres organizados, segundo se foi
descobrindo, assemelham-se uns aos outros em graus em graus descendentes, de modo poderem
ser classificados em grupos subordinantes e subordinados” (DARWIN, 2012, p. 315, grifo
nosso). Bowler (2003), por sua vez, esclarece que os primeiros darwinistas também procuraram
fazer uma separação entre as duas temáticas. Por outro lado, entendemos que essa confusão
pode estar relacionada ao interesse que Darwin também possuía pela temática. Como relata
Carrapiço (2003), apesar de não tratar da questão da origem da vida em A origem das espécies,
em carta datada de 187199, endereçada a Joseph Hooker, Darwin faz algumas considerações
que revelam seu interesse pela questão da origem da vida. Reforçando esse entendimento, é
importante mencionar que imagens de uma carta de Darwin na qual fazia considerações sobre
origem da vida foram utilizadas durante uma das palestras do PCBDI para evidenciar a ligação
existente entre origem da vida e a evolução biológica.

Na carta Darwin diz: “Diz-se frequentemente que todas as condições para a primeira produção de um organismo
vivo estão presentes, que poderiam mesmo ter estado sempre presentes. Mas se (e oh! que se grande) nós
pudéssemos conceber em algum laguinho morno, com todos os tipos de amônia e sais fosfóricos, luz, calor,
eletricidade etc. presentes, que um complexo de proteínas foi formado quimicamente pronto para sofrer mudanças
ainda mais complexas, na época atual tal material poderia ser instantaneamente devorado ou absorvido, o que não
era
o
caso
antes
das
criaturas
vivas
se
formarem.”
Disponível
em:
http://dreyfus.ib.usp.br/bio103/Origem_da_vida_2014.pdf
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226

Métodos: a análise sincrônica evidencia a percepção de dois conjuntos de métodos que
poderiam ser utilizados na abordagem do objeto de estudo da evolução biológica: um associado
às ciências experimentais e o outro às ciências históricas. Entretanto, essas duas visões estão
vinculadas a dois diferentes contextos. A primeira surge associada à genética e a segunda à
paleontologia. A primeira tende a estar vinculada a uma visão mais empírico-indutivista
ateórica e rígida da ciência e a segunda a uma visão mais ampla, uma vez que, além de perceber
a existência das ciências experimentais que se somariam às históricas, considera que ambos os
conjuntos de métodos fariam uso de hipóteses a priori. O método hipotético dedutivo é citado
explicitamente em um dos documentos vinculados à paleontologia. Entendemos que essas duas
possibilidades de perceber o método, vinculadas a contextos específicos, indicam a presença de
“nuanças” no pensamento dos evolucionistas que podem estar relacionadas à polarização
histórica entre geneticistas e darwinistas como evidenciado na análise diacrônica, estando esses
últimos (os darwinistas) mais próximos à tradição da história natural e, portanto, da
paleontologia. Entendemos, ainda, que a forte ideia da comprovação que perpassa os D-EVO
também pode estar associada ao modo como alguns geneticistas compreendem a ciência –
estamos falando aqui de um escasso conhecimento sobre filosofia da ciência, por exemplo100 –
e ao peso que a genética ainda possui no ensino de evolução como resultado da SEM.
Vinculado à ideia do método – neste caso uma visão unânime nos documentos
analisados – surge o entendimento de que o naturalismo metodológico é um pressuposto da
ciência, independentemente de ser o método das ciências experimentais ou o das ciências
históricas. Essa compreensão surge, também, na nossa análise diacrônica. Ela surge, por
exemplo, implícita ou explicitamente, como argumento nos diversos julgamentos que
ocorreram nos Estados Unidos envolvendo criacionismo e DI. Por sua vez, a acusação de uso
de metodologia naturalista – independentemente da compreensão que se tenha do termo – é
recorrente desde a época de Darwin, como também evidenciou a análise diacrônica.
Outro aspecto que poderia ser associado à questão do método e, também, à construção
das explicações e dos julgamentos que são considerados evidentes – discutiremos a seguir –
pelos indivíduos que abordam a evolução biológica refere-se aos acoplamentos ativos e
passivos do saber. Eles estão intimamente relacionados, mas é na busca pelos elementos
passivos que um coletivo de pensamento científico foca suas pesquisas. É nesse sentido que as
pesquisas sobre a evolução biológica têm caminhado. O papel da variação no processo

100

Mais à frente discutiremos sobre alguns aspectos da natureza da ciência e como eles surgem nos
documentos/grupos.
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evolutivo, por exemplo, foi previsto por Darwin, mas a causa da variação e a forma como ela
opera no processo evolutivo foram e continuam sendo evidenciadas por meio de pesquisas
posteriores, mas de forma a corroborar o entendimento inicial de Darwin. Poderíamos, portanto,
compreender o papel da variação no processo evolutivo como proposto por Darwin como uma
espécie de acoplamento ativo que gerou, posteriormente, acoplamentos passivos conforme o
conhecimento evolutivo foi se desenvolvendo e angariando evidências em seu favor.

Explicações: ambas as análises esclarecem acerca das explicações vinculadas à evolução
biológica. A análise sincrônica, por exemplo, traz inúmeras ideias e conceitos, alguns
específicos ao conhecimento evolutivo, dos quais destacamos: ancestralidade comum, seleção
natural, herança não genética, adaptações complexas, genômica comparada, árvore da vida,
fósseis de transição, exaptação, teoria sintética da evolução. Por outro lado, a análise diacrônica
evidencia o desenvolvimento de algumas dessas ideias e conceitos desde a publicação de A
origem das espécies. Assim, as ideias mais gerais defendidas por Darwin se transformaram e
foram acrescentadas a novas ideias na medida em que o conhecimento evolutivo foi se
desenvolvendo. Na época da SEM foram acrescentados novos conhecimentos produzidos pela
genética. Eles explicavam, à época, a origem da variação que não pôde ser explicada por
Darwin. Atualmente, está claro que a seleção natural não é o único mecanismo evolutivo. A
tendência atual na biologia evolutiva é explicar a evolução biológica por meio de uma
pluralidade de processos. A representação esquemática (ver capítulo 2, p. 102) que compara os
principais conceitos do darwinismo, da SEM e daqueles que comporiam a SEE, como proposta
por Pigliucci e Muller (2010) é particularmente interessante para nós, uma vez que permite
visualizar, de modo geral, a ampliação que ocorreu no conhecimento evolutivo ao longo dos
anos. Poderíamos comprender, então, que as ideias mais gerais como propostas por Darwin –
variação, herança, seleção natural – seriam uma espécie de núcleo central das explicações
acerca da evolução biológica. Elas se mantiveram ao longo dos anos ao mesmo tempo que
novos conhecimentos foram acrescentados.

Julgamentos evidentes:

nas duas perspectivas da nossa análise surgiram aspectos que

consideramos que os indivíduos/grupos que abordam a evolução biológica consideram
evidentes. Um “julgamento evidente” poderia ser compreendido como algo que é percebido
como uma “realidade objetiva” por aqueles que compartilham um estilo de pensamento. Os
julgamentos evidentes resultariam em sua maioria da percepção dos acoplamentos do saber que
são interpretados exclusivamente como resultado de relações passivas – ainda que resultantes
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de relações ativas não mais percebidas – e que, portanto, não teriam mais necessidade de
explicação, algo considerado tácito. Entendemos que um julgamento pode ser considerado
como evidente não apenas em relação ao estilo de pensamento no qual está vinculado, mas
também em relação a um estilo alheio, ou “contraditório”. Neste caso, dependendo do quão
distante e diferente são os estilos, são os acoplamentos ativos do estilo alheio ou “contraditório”
que tendem a ser percebidos101.
No quadro a seguir elencamos alguns julgamentos evidentes que puderam ser
identificados no grupo da evolução biológica. Privilegiamos aqueles julgamentos que surgiram,
simultaneamente, em ambas as perspectivas da análise. Trazemos não somente aqueles
relacionados à evolução biológica, mas, também, ao design inteligente, isto é, os julgamentos
evidentes relacionados ao estilo de pensamento alheio ou “contraditório” à evolução biológica.

Quadro 18: Julgamentos Evidentes – Evolução Biológica
Julgamentos Evidentes
A evolução é um fato
A evolução é fundamentada em evidências
A evolução é ciência
A evolução unifica a biologia
Os atuais debates do pensamento evolutivo não refutam a evolução
Ideias criacionistas não devem ser ensinadas em aulas de ciências
O DI não é ciência
A argumentação do DI é equivocada
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Apesar de todos os julgamentos que elencamos no quadro terem surgido de forma
marcante nas análises sincrônica e diacrônica, aquele que mais se aproxima do que Fleck
considera ser um julgamento evidente, óbvio, é o de que a evolução é um fato. De modo geral,
compreende-se o fato da evolução a partir de duas perspectivas: a evolução ocorreu e, portanto,
ela é uma realidade, isto é, ela “existe em si mesma” objetivamente no mundo natural; ou a

É por isso que Fleck (2010, p. 161) diz que, no caso de dois estilos muito diferentes ou distantes: “os princípios
de um coletivo alheio são percebidos – se é que são notados – como arbitrários, sua eventual legitimação, como
petição de princípio. O estilo de pensamento alheio tem ares de misticismo, as questões rejeitadas por ele são
consideradas exatamente como as mais importantes, as explicações como não comprovadas ou errôneas e os
problemas, muitas vezes, como brincadeira sem importância ou sem sentido”.
101
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evolução é um fato porque é comprovada pela ciência. O primeiro caso pode ser mais facilmente
associado ao “fato fleckiano”, que surge em decorrência da racionalização de um conhecimento
que foi produzido em um contexto histórico e social. Assim, a evolução tornou-se tão óbvia
para nós [evolucionistas], que “nem nos parece mais como um saber, não sentimos mais uma
atividade nossa nesse ato de conhecimento, mas apenas a nossa completa passividade diante de
um poder independente de nós, que chamamos de ‘existência’ ou de ‘realidade’” (FLECK,
2010, p.37). No segundo caso, apesar do equívoco associado à ideia de que a ciência comprova,
entender que a evolução é um fato porque foi comprovada, em princípio, a vincula a um
conhecimento que foi construído no âmbito daquilo que se considera ciência.

Linguagem: os termos e expressões que fazem parte das explicações acerca da evolução
biológica, alguns mencionados anteriormente, evidenciam a especificidade e a complexidade
da linguagem utilizada pelos evolucionistas. Neste sentido, fica claro a necessidade de um
período de formação específica – “condução para dentro” – para se apropriar e compreender
adequadamente os termos e expressões de uso comum da área, de modo a sentir, pensar e agir
direcionadamente. A maior parte dos termos e expressões utilizadas para explicar a evolução
biológica tendem a ser específicas – exaptação, evolvabilidade, especiação alopátrica e
simpátrica, são alguns deles – por outro lado, alguns apresentam sobreposição com termos
usados na linguagem comum – evolução, adaptação, competição, por exemplo. Tanto a
especificidade dos termos quanto a sua sobreposição com a linguagem cotidiana podem
dificultar o ensino de evolução biológica. No primeiro caso porque é preciso adquirir uma nova
linguagem e, no segundo, porque desvios de significado geralmente ocorrem. Neste sentido,
Fleck esclarece sobre a existência do que ele denomina ser o “coletivo de pensamento da vida
cotidiana” (FLECK, 2010, p. 161), sendo o chamado “bom senso” a sua personificação. Esses
desvios ocorreriam, portanto, durante o tráfego intercoletivo de ideias entre o coletivo de
pensamento científico – grosso modo falando – e o coletivo de pensamento mais amplo, da
sociedade como um todo.

Evolução Biológica (coletivo)

Componentes: a evolução biológica como uma forma de explicação acerca do mundo natural
é um exemplo de conhecimento produzido por indivíduos em interação social e histórica. Neste
sentido, a existência de componentes – que chamaremos de evolucionistas –, envolvidos na
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produção das suas explicações é inquestionável. Optamos, aqui, por discutir a formação desses
componentes, visto ser uma etapa importante à aquisição de um estilo de pensamento. No
quadro 19 especificamos as áreas de formação que puderam ser vinculadas aos D-EVO, na
análise sincrônica.

D-EVO*

Quadro 19: Áreas de formação vinculadas aos D-EVO
Área do conhecimento
D-EVO
Área do conhecimento

1

Genética

7

Biologia/Paleontologia

2

Paleontologia

8

Biologia/Genética/Biologia evolutiva

3

Biologia

9

Medicina/Genética

4

Ciência de modo geral**

10

Biologia/ Ensino/Biologia evolutiva

5

Biologia

11

Biologia/Divulgação científica

6

Diferentes áreas da biologia
com predomínio da genética
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa.
*Os D-EVO de 1 a 6 são oriundos de grupos específicos e os D-EVO de 7 a 11 de indivíduos102
**O D-EVO 4, por ser oriundo da SBPC, não apresenta uma área vinculada específica

No contexto da análise sincrônica percebe-se a presença de áreas vinculadas às ciências
biológicas em todos os documentos. A biologia, especificamente, como área de formação mais
geral, surge em vários deles: D-EVO 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. A área específica que predomina é a
genética (D-EVO 1, 6, 8, 9), seguida da paleontologia (D-EVO 2 e 7) e da biologia evolutiva
(D-EVO 8 e 10), e do ensino de biologia (D-EVO 8). A predominância da biologia como área
de formação mais geral é esperada, uma vez que a evolução biológica é o grande eixo unificador
da biologia enquanto área do conhecimento – um julgamento evidente como discutimos
anteriormente. A predominância como área específica, de certa forma, também era esperada,
uma vez que remete à institucionalização da evolução enquanto disciplina científica, via
genética103.
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OBS: Fizemos uso do currículo lattes dos indivíduos vinculados aos D-EVO 7 a 11 para coletar informações
sobre suas formações acadêmicas.
103
O Brasil apresenta uma longa data de convivência com as teorias darwinistas. Como mencionamos no capítulo
2, dois anos após a publicação de A origem das espécies, Fritz Müller já havia lido a obra de Darwin e em 1864
acrescentava evidências em favor da teoria da seleção natural na obra Für Darwin, iniciando uma troca de cartas
entre ambos que duraria cerca de 20 anos (TOMIO, 2012). Já entre 1870 e 1915, período que coincide com o
eclipse do darwinismo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Paulista e o Museu Paranaense Emílio
Goeldi já desenvolviam programas de trabalho fundamentados em ideias evolucionistas (GUALTIERE, 2008)103.
Mas o que parece marcar a disseminação do conhecimento evolutivo no meio acadêmico brasileiro é a vinda de
Dobzhansky ao Brasil na década de 1940103. Entre 1943 a 1960 – logo após a SEM – a Fundação Rockefeller
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Círculos esotérico e exotérico: pensar na existência de círculos eso e exotéricos dentre os
evolucionistas significa considerar várias possibilidades de interpretação, uma vez que a relação
entre os círculos eso e exotérico é complexa. Poderíamos, por exemplo, compreender como
componentes do círculo esotérico todos os especialistas na produção de conhecimento evolutivo
– em suas várias áreas –, que trabalham com o estilo de pensamento e o articulam, o aprimoram,
desenvolvem novas ideias etc., considerando, é claro, a existência de uma “hierarquia gradual
de iniciação” (FLECK, 2010, p. 157) no círculo esotérico. Neste caso, o círculo exotérico seria
composto pelos sujeitos mais ou menos leigos que compartilham do pensamento evolutivo, por
exemplo, professores de biologia e leitores de obras de divulgação científica sobre evolução
que concordam e adotam para si a evolução biológica como explicação para a diversidade da
vida. Considerando os indivíduos da nossa análise sincrônica, poderíamos ter a seguinte
configuração: no círculo esotérico estariam aqueles realmente especialistas na área, ou seja,
aqueles que produziram os D-EVO 7, 8 e 10 e no círculo exotérico estariam os D-EVO 9 e 11.
Esses dois últimos estariam em posições diferentes no interior do círculo exotérico: o D-EVO
9 poderia estar numa posição mais próxima ao círculo esotérico e o D-EVO numa posição mais
afastada.
A existência do tráfego intracoletivo de ideias é uma das principais características dos
círculos esotérico e exotérico. É ele que reforça e mantém coeso o estilo de pensamento de um
coletivo. Por um lado, ele possibilita o diálogo e a troca de ideias entre aqueles que articulam o
pensamento evolutivo, por exemplo, no círculo esotérico. E, por outro, é ele que promove a
disseminação do conhecimento evolutivo, produzido no círculo esotérico, para o círculo
exotérico, seja através do ensino da evolução nas escolas ou, ainda, por meio das obras de
divulgação científica. Essas duas formas de disseminação estão diretamente relacionadas à
ciência dos livros didáticos e à ciência popular, como descritas por Fleck.
Além da distribuição dos indivíduos nos círculos eso e exotérico como pensada por
Fleck nossa análise suscita outro possibilidade e entendimento. É interessante perceber o
surgimento de um subgrupo específico – que compartilha do pensamento evolutivo – em função

patrocinou, na Universidade de São Paulo, um projeto que visava implantar a genética no Brasil. Dobzhansky,
considerado um dos arquitetos da SEM esteve no Brasil em 1943, retornando entre 1948 e 1949 quando passou
um ano sabático, “provendo jovens geneticistas brasileiros de um sólido programa de pesquisa evolucionista e um
canal já pronto para a publicação dos seus trabalhos, dos quais Dobzhansky participava” (GLICK, 2003, p. 145).
103
Antes da década de 1940 a disseminação do conhecimento evolutivo se dava de forma autodidata no Brasil.
Um autodidata importante desse período foi André Dreyfus, primeiro professor de Biologia na recém fundada
Universidade de São Paulo. Em 1934 ele já ministrava as disciplinas de genética e evolução. “Ele pode ter sido o
primeiro brasileiro a ter compreensão da síntese neodarwinista, pois citava Fisher em 1929, mesmo ano em que
houve o Congresso de Eugenia no Rio de Janeiro, no qual ele falou que o lamarckismo devia ser abandonado”
(GLICK 2003, p. 146).
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do debate da evolução com os grupos criacionistas. Este subgrupo, de certa forma, pode ser
representado pelos nossos D-EVO, sendo formado por componentes de áreas diversas e de
diferentes posicionamentos nos círculos eso e exotérico vinculados ao pensamento evolutivo.
O foco principal desse subgrupo que se forma, como resultado do avanço do movimento
antievolucionista no Brasil, é debater ou, mais especificamente, rebater as críticas desse
movimento e as suas tentativas de inclusão de ideias criacionistas no ensino de ciências. Neste
sentido, as subcategorias ensino de evolução contempla o direito à pluralidade e à diversidade
cultural ou apenas debates científicos podem ser ensinados nas aulas de ciências, é preciso
um ensino de evolução de qualidade estariam vinculados a elementos do pensamento desses
indivíduos específicos. Várias evidências apontam neste sentido: por exemplo, os diversos
manifestos contra o ensino do criacionismo e do design inteligente que foram emitidos nos
últimos anos. Em 2014, particularmente, vários foram os manifestos em virtude do crescimento
do design inteligente e do PL 8099/2014 de autoria do deputado pastor Marcos Feliciano; a
criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Educação, Divulgação e Epistemologia da
Evolução – NAP EDEVO DARWIN104 –na Universidade de São Paulo (ESCOBAR, 2012); e
a compreensão atual de alguns pesquisadores ligados tanto à área da educação como da pesquisa
em biologia evolutiva ao reconhecerem a importância do desenvolvimento de pesquisas que
objetivem compreender o modo de pensar criacionista. Meyer e El-Hani (2013), ambos autores
de dois dos nossos D-EVO (8 e 10) são um exemplo. Eles dizem:

diante da existência de um modo de pensar criacionista, e dado o argumento de que é
importante não ignorá-lo, torna-se essencial ter uma melhor compreensão de sua
origem, seu impacto na formação dos alunos e seu alcance do ponto de vista de
políticas de educação e ciência. Estudar o criacionismo, em suas diversas vertentes, é
portanto essencial, com potencial para iluminar nossa compreensão sobre a interação
entre a atividade científica, o ensino de ciências e a sociedade (MEYER; EL-

HANI, 2013, p. 220-221).

Dispositivos legais e costumários: em ambas as análises identificamos poucas instituições
oficiais diretamente vinculadas à evolução biológica. Na análise sincrônica, obviamente,
surgiram aquelas que emitiram comunicados oficias se posicionando a favor da evolução
biológica perante o debate com os grupos criacionistas. Todas, entretanto, apresentam vínculos
indiretos com o conhecimento evolutivo. A análise diacrônica, por outro lado, evidenciou a
existência de entidades organizadas oficiais que foram fundadas após a SEM. Uma delas, a

104

http://www.mz.usp.br/?page_id=188
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Society for the Study of Evolution, se mantém até hoje. Dentre seus objetivos estão105: “a
promoção o estudo da evolução orgânica e a integração dos vários campos da ciência
relacionados à evolução” (SOCIETY FOR THE STUDY OF EVOLUTION, 2015).
Anualmente, ela realiza encontros para que os novos avanços da área sejam apresentados e
discutidos. O Evolution 2015106, por exemplo, foi realizado no Brasil, na cidade do Guarujá
(SP).
No Brasil não identificamos uma entidade ligada diretamente à evolução biológica. Por
outro lado, é interessante perceber que, apesar de existirem a Sociedade Brasileira de Genética,
a Sociedade Brasileira de Paleontologia, a Sociedade Brasileira de Botânica, a Sociedade
Brasileira de Biologia Celular, a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, a
Sociedade Brasileira de Zoologia, a Sociedade Brasileira de Ecologia e a Sociedade Brasileira
de Etologia, dentre outras, não há uma Sociedade Brasileira de Biologia Evolutiva ou de
Evolução. Entendemos que, de certa forma, essa situação se justifica pelo papel unificador que
a evolução apresenta à biologia. A evolução unifica a biologia foi uma das subcategorias que
surgiram na análise sincrônica. Na análise diacrônica esse entendimento também surge quando
Bowler (2003) critica os historiadores que não perceberam que a importância da evolução para
a biologia não se vinculava ao fato dela dar ou não origem a uma nova disciplina – e em seus
primórdios isso não ocorreu –, mas sim pelo seu caráter integrador de todas as demais áreas da
biologia. O conhecimento evolutivo permeia as demais áreas da biologia. É por isso, também,
que geralmente não encontramos nos institutos e centros de pesquisa das universidades
brasileiras um departamento específico de evolução. Quando existe, ele geralmente surge
associado a outro departamento, na maioria das vezes, o de genética. Na USP, por exemplo,
existe o departamento de genética e biologia evolutiva. Já na UFRN não há um departamento
ao qual a biologia evolutiva esteja oficialmente vinculada. No Brasil, essa situação reflete,
também, a institucionalização acadêmica da evolução, por meio da genética. Por outro lado,
Bowler (2003) reconhece que a partir da SEM, a evolução, de certa forma, se consolidou
enquanto uma disciplina cientifica, mas, ainda assim, com um caráter fortemente
interdisciplinar. Ele diz: após a SEM, “biologia evolutiva se tornou, finalmente, uma disciplina
científica reconhecida que transcendeu as barreiras que dividiam as muitas áreas de história
natural tradicional, para não dizer da ciência experimental” (BOWLER, 2003, p. 338).
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http://www.evolutionsociety.org/
http://evolution2015.org/
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Disseminação do conhecimento: a análise sincrônica apontou algumas das particularidades
que envolvem a disseminação do conhecimento produzido pelos evolucionistas. Elas surgiram
na subcategoria a ciência tem regras próprias. Menciona-se que o conhecimento produzido
deve passar pela revisão por pares e pelo crivo da comunidade científica antes de chegar às
escolas. Nesse entendimento temos duas das formas de “comunicação da ciência”, como
entendida por Fleck. Uma relacionada à ciência dos periódicos107 e outra à ciência dos livros
didáticos. A primeira é uma das formas de disseminação do conhecimento no círculo esotérico.
Ela se caracteriza pela provisoriedade e é, portanto, o espaço dos debates que envolve o
conhecimento evolutivo, como descritos na análise diacrônica. A outra é um dos principais
meios de disseminação do conhecimento produzido pelo círculo esotérico ao exotérico, a
“ciência introdutória”, sempre mais ilustrativa, simplificada e apodítica. Portanto, não é, em
princípio, o local dos debates. Os coletivos esotérico e exotérico envolvem ainda outras formas
de disseminação de conhecimento. No esotérico temos a ciência dos manuais utilizados nos
cursos de graduação, principalmente. Os manuais108 tem um papel importante na iniciação à
área. São eles que, num primeiro momento “conduzem para dentro”. A segunda forma de
disseminação da ciência do círculo esotérico ao exotérico é a ciência popular. Aqui tem um
importante papel os livros de divulgação científica, por exemplo.
Apesar de termos analisado todos esses elementos dos estilos e coletivos de pensamento
separadamente, é preciso deixar claro que eles estão intimamente imbricados. Assim, por
exemplo, uma linguagem específica é utilizada pelos evolucionistas para construir, a partir de
métodos próprios, as explicações e os julgamentos evidentes – que serão disseminados – acerca
do objeto de estudo da evolução biológica. A separação que realizados objetivou somente
facilitar a nossa análise. Tomamos como referência alguns dos elementos que Fleck associa aos
estilos e coletivos de pensamento e que se mostraram pertinentes ao nosso objeto. Entendemos,
portanto, que outros elementos poderiam ser acrescentados dependendo do objeto a ser
analisado.
Todos os principais elementos dos estilos e coletivos de pensamento, como
especificados por Fleck, puderam ser identificados em ambas as análises relacionadas à
107

Um exemplo de periódico da área da evolução é o Evolution: international journal of organic evolution
publicada mensalmente pela Society for the Study of Evolution. Obviamente existem vários outros periódicos.
Lembramos que o caráter interdisciplinar da evolução possibilita a sua disseminação por meio de periódicos de
diversas outras áreas. Alguns exemplos podem ser encontrados no portal de periódicos capes. Citamos alguns
exemplos: Journal of Molecular Evolution, Molecular Phylogenetics and Evolution, Molecular Biology and
Evolution, Ecology and Evolution; Genetics Selection Evolution, International Journal of Evolutionary Biology,
Zoosystematics and Evolution e Ideas in Ecology and Evolution Frontiers in Evolutionary Neuroscience.
108
Dois manuais muito utilizados, atualmente, no ensino superior no Brasil são: Biologia Evolutiva de Douglas J.
Futuyma e Evolução de Mark Ridley.
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evolução biológica. Percebe-se a presença de um “olhar dirigido” na forma como se sente, se
percebe e se age em relação ao objeto de estudo, aos métodos utilizados para abordá-lo, às
ideias e conceitos utilizados para explicá-lo e aos julgamentos considerados como evidentes,
incluindo nestes últimos a percepção sobre o pensamento que é alheio à evolução biológica, ou
seja, o pensamento do design inteligente. Denominamos esse olhar dirigido que perpassa por
ambas perspectivas da nossa análise de o estilo de pensamento da evolução biológica (EPEVO) e do respectivo coletivo que o compartilha de coletivo de pensamento da evolução
biológica (CP-EVO). Alguns de seus elementos puderam ser caracterizados a partir de nosso
conjunto de dados, embora esteja claro que representam apenas uma pequena parcela da
totalidade dos elementos que compõem o EP-EVO e o CP-EVO. Os elementos que
identificamos estão particularmente vinculados ao contexto do debate evolução versus design
inteligente em sua interseção com o ensino. Passemos agora a analisar a presença do estilo e do
coletivo de pensamento do design inteligente.

Design Inteligente (estilo)

Objeto de estudo: o objeto de estudo do design inteligente não surge tão claramente em nossas
análises. Diferentemente do que aconteceu na análise sincrônica do grupo da evolução
biológica, não surgiu uma subcategoria específica sobre ele. Apenas um documento, de certa
forma, esclarece um pouco acerca do objeto do DI. O D-DI 4 – a endereço eletrônico do PCBDI
– menciona ser o DI a melhor inferência sobre as “nossas origens - da Vida e do Universo” (DDI4). Por outro lado, se observarmos os títulos das palestras proferidas no DI, percebe-se que
elas versam sobre origem da vida, sobre a diversidade dos seres vivos e sobre a origem do
universo. Portanto, o objeto de estudo do DI tem uma amplitude muito maior do que o da
evolução biológica: ele englobaria, em princípio, a origem do universo, da vida e da diversidade
dos seres vivos.

Métodos: apesar de os defensores do DI, na análise sincrônica, argumentarem que o grupo faz
uso do método científico – em grande parte concebido a partir de uma visão empíricoindutivista e rígida da ciência ou, ainda, a partir de uma visão que chamaremos aqui de “visão
popperiana da ciência” –, para explicar o seu objeto de estudo, a análise diacrônica traz um
entendimento diverso. Durante o julgamento do Dover, por exemplo, os depoimentos de dois
dos proponentes do DI (Behe e Minnich) evidenciou que seria muito difícil de se realizar um
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teste para o DI desenvolvido por Behe; e que, mesmo sendo realizado, ele não seria um teste
para o DI, mas sim para a evolução biológica (ver capítulo 2, p. 131). Nesse julgamento o DI é
considerado, na decisão final, uma “hipótese alternativa não testável”. Essa compreensão
conflita com a visão do método utilizado pelo DI que surgiu na análise sincrônica, uma vez que
se defende que ele envolveria: observações, hipóteses, testes experimentais e conclusão (D-DI
3). Uma breve análise nos resumos dos artigos publicados na revista Bio-complexity109, na qual
os membros do DI têm publicado seus trabalhos mais recentemente, também evidencia que as
pesquisas110 realizadas pelos membros do DI concentram-se em tentativas de refutar a evolução
e não em testes de suas ideias e explicações.
Outra ideia que surge na análise sincrônica e que também aponta para o uso de um
método de natureza diversa do apontado nos D-DI é o ataque ao naturalismo metodológico.
Defender que a ciência não deve fazer uso exclusivo de explicações naturais significa dizer que
ela pode, também, adotar explicações sobrenaturais. O termo sobrenatural111, entretanto, não
surge na análise sincrônica. Mas na diacrônica ele está presente, por exemplo, na obra Darwin
on Trial, considerada pelos defensores do DI a obra que marca o surgimento do grupo, e
também no documento The Wedge. O método utilizado pelo DI, portanto, tem o sobrenatural
como um de seus pressupostos.
Por outro lado, os D-DI trazem explicitamente a ideia da defesa do uso da teleologia
para explicar os fenômenos naturais. No julgamento de Dover o DI não pode ser considerado
como ciência, mas sim “um argumento teleológico” (SOUZA, 2009, p. 191-215). Se o DI faz
uso de um método, ele é utilizado para tentar refutar a evolução e não para testar/explicar o
design inteligente112. É o pensamento teleológico somado ao pensamento de intencionalidade e
à argumentação negativa contra a evolução que são utilizados pelos componentes do DI para
explicar a origem do universo, da vida e da diversidade dos seres vivos.

109

Falaremos dela mais à frente.
Alguns títulos de artigos e revisões críticas publicados na revista Bio-Complexity: Model and Laboratory
Demonstrations That Evolutionary Optimization Works Well Only If Preceded by Invention-Selection Itself Is
Not Inventive; Time and Information in Evolution; Can the Origin of the Genetic Code Be Explained by Direct
RNA Templating; The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured
Bacterial Populations;The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds.
111
Lembramos que a análise diacrônica evidenciou que o DI, deliberadamente, extirpa de seus escritos termos que
possam vinculá-lo à religião. O que geralmente surge no lugar do termo sobrenatural é a expressão “causas
inteligentes”, definida em uma das palestras do PCBDI como aquelas causas “livres de uma necessidade física”
(D-DI 18).
112
Essa constante busca pela refutação da evolução pode evidenciar, também, um desvio de significado
relacionado ao pensamento de Popper, uma vez que se associa a ideia de que a ciência deve caminhar por refutações
apenas em relação a evolução e não ao DI, como deveria ser considerando o pensamento popperiano. A busca pela
refutação da evolução, neste sentido, caberia aos evolucionistas.
110
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Cabe aqui ainda uma discussão acerca dos acoplamentos ativos e passivos do saber.
Como mencionado anteriormente – quando abordamos o método utilizado pela evolução
biológica – é na busca pelas relações passivas que um coletivo científico concentra suas
pesquisas. Apesar disso, não são as relações passivas que predominantemente são construídas
pelas pesquisas/explicações produzidas pelo DI, mas sim as ativas. As explicações e pesquisas
que o DI produz se fundamentam, principalmente, nas tentativas de refutação da evolução. E,
ao se supostamente refutar a evolução, automaticamente (ativamente) se “confirma” o DI. São,
portanto, as relações ativas ou os acoplamentos ativos que predominam no DI.

Explicações: ambas as análises esclarecem acerca das explicações vinculadas ao design
inteligente. A análise sincrônica traz algumas ideias e conceitos, alguns específicos ao
conhecimento sobre o design inteligente, dos quais destacamos: mente inteligente, designer
inteligente, leis da informação, design inteligente, causas inteligentes, complexidade,
complexidade

irredutível,

ajuste

ultrafino,

ajuste

fino,

planejamento,

propósito,

intencionalidade, “organização dirigida das coisas”, ordenamento, design, agente inteligente,
inteligentistas. Os conceitos mais específicos são o de complexidade irredutível, complexidade
especificada, design inteligente e designer inteligente. Os dois primeiros, como evidenciado na
análise diacrônica, apresentam enunciados mais elaborados. Os dois últimos remetem a ideias
mais vagas que se relacionam. Um design inteligente seria aquele que remete a um
planejamento, um propósito, e o designer aquele que executou o planejamento, o design. Por
outro lado, os dois principais conceitos (complexidade irredutível e complexidade especificada)
não explicam o design ou o designer, mas sim a suposta impossibilidade de o design ter se
originado ao acaso o que, por sua vez, implicaria, automaticamente, na existência de um
designer, cuja natureza não se explica. A complexidade irredutível e a complexidade
especificada, portanto, não visam explicam o design/designer, mas sim refutar a evolução. São,
portanto, conceitos “negativos”. As explicações sobre o design são, sobretudo, argumentos
negativos e teleológicos associados à ideia da existência de um agente causal.

Julgamentos evidentes: em ambas as perspectivas da nossa análise surgiram aspectos que
consideramos que os indivíduos/grupos que abordam o design inteligente consideram
evidentes113. Aqui, como no caso da evolução biológica, trazemos aqueles julgamentos que

113

Quando abordamos a evolução biológica expusemos o nosso entendimento do que seria um julgamento
evidente, isto é, notadamente, aquilo que se percebe como “realidade objetiva”, isto é, os elementos passivos do
saber.
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surgiram, simultaneamente, em ambas as análises se referindo não apenas ao DI, mas, também,
à evolução biológica, o pensamento alheio ou “contraditório” ao DI. Eles estão descritos no
Quadro a seguir.

Quadro 20: Julgamentos evidentes – Design Inteligente
Julgamento evidentes
O DI apresenta evidências
O naturalismo deve ser atacado
O DI é ciência
O DI deve ser ensinado na escola
O designer é Deus
A evolução não é ciência
A evolução está em crise
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa

Esses foram os julgamentos que surgiram mais diretamente das nossas análises. Ainda
assim, compreendemos que o julgamento mais evidente ao DI, isto é, aquele que poderia ser
considerado o “fato fleckiano”, surge da relação existente entre as ideias complexidade-designdesigner. O fato de existir uma complexidade na natureza, dela ser percebida como um design
que implica, necessariamente, em planejamento e, portanto, em um planejador – o designer – é
considerado um fato – no sentido fleckiano – para os defensores do design inteligente. Apesar
de os preponentes do DI deliberadamente evitarem termos religiosos em suas explicações.
Tanto na análise sincrônica como na diacrônica Deus foi apontado como o Designer. Por isso,
consideramos a ideia de “o designer é Deus” como um julgamento evidente aos defensores do
DI, mesmo que alguns, deliberadamente, tentem ocultar esse entendimento.

Linguagem: as análises sincrônica e diacrônica evidenciaram a presença de termos e expressões
próprias utilizados pelo DI para abordar o seu objeto de estudo. Neste sentido, o DI apresenta
uma linguagem específica. Por outro lado, percebe-se uma alta sobreposição com a linguagem
cotidiana. Ela possui, portanto, baixa especificidade. Design, designer, complexidade,
ordenamento, ajuste fino são termos e expressões comumente utilizadas na vida cotidiana. Essa
característica da linguagem do DI possibilita a ocorrência dos desvios de significado. Por outro
lado, pode facilitar a disseminação do pensamento do grupo. Outra característica que chama a
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atenção é o uso recorrente da linguagem teleológica. Ela marca as explicações do grupo e, de
certa forma, também facilita a disseminação do seu pensamento, visto o potencial explicativo
que apresenta. As explicações teleológicas do DI, apesar de falhas logicamente, são, em um
primeiro momento, simples e atraentes.

Design inteligente (coletivo)

Componentes: como fizemos para o grupo da evolução biológica, optamos por discutir acerca
dos componentes do design inteligente – que chamamos aqui de inteligentistas, como os
próprios se denominam – a partir da sua formação, considerando o contexto brasileiro. Para
isso, faremos uso das informações acerca do Comitê Científico da TDI-Brasil disponibilizadas
no site do PCBDI. Os dados que trazemos aqui foram coletados no início de 2015 pouco tempo
depois da realização do PCBDI. Naquela época, o Comitê Científico possuía 304 membros 114.
No quadro 21 apresentamos a área de formação inicial dos componentes do Comitê Científico
do DI.

Quadro 21: Formação inicial dos componentes da TDI-Brasil

FORMAÇÃO INICIAL
Química
Biologia
Engenharia
Medicina
Teologia e áreas afins
Física
Matemática
Farmácia/Bioquímica
Computação e áreas afins
Direito
Medicina Veterinária
Psicologia
Enfermagem
Comunicação/Jornalismo
Filosofia
Geografia
Letras

Nº
80
49
34
22
21
11
09
09
07
06
05
04
04
04
05
03
03

FORMAÇÃO INICIAL
Estatística
Pedagogia
História
Biomedicina
Tecnólogos
Arquitetura
Economia
Educação Física
Nutrição
Geofísica
Geologia
Administração
Agronomia
Ciências Sociais
Odontologia
Outras áreas
Total

Nº
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06*
317**

Fonte: CBDI (2015)
* Outras áreas com um representante em cada uma delas
** alguns componentes possuíam mais de uma formação por isso a soma perfaz 317

114

Em agosto de 2015 esse número estava ao redor de 350 membros.
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Percebe-se a diversidade de áreas de formação vinculadas ao Comitê Científico da TDIBrasil. As 5 mais prevalentes são: química (26%), biologia (16%), engenharia (11%), medicina
(7%) e teologia (6%). Dentre os 304 componentes do Comitê Científico identificamos: 36
graduandos; 109 graduados; 49 mestres; 12 mestrandos; 56 doutores; 22 doutorandos; 9 pósdoutores e 11 pós-doutorandos. O local de formação, nos diferentes níveis de ensino, é bem
variado, visto serem provenientes de diferentes estados brasileiros. Entretanto, chama a atenção
o fato de aproximadamente 30% deles terem passado, em diferentes níveis de ensino, pela
UNICAMP. Chama a atenção, também, o fato de 12 membros do Comitê Científico
apresentarem vínculo com a mesma instituição, seguidos de 6 membros que apresentam vínculo
com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e outros 4 com a UNASP. A pluralidade
de áreas de formação que envolvem os adeptos do DI e do criacionismo surge, também, em
nossa análise diacrônica: os defensores do DI junto ao Discovery Institute possuem áreas de
formação variadas: bioquímica, filosofia, matemática e teologia, por exemplo.
A diversidade de áreas de formação, entretanto, levanta uma questão: onde se daria a
formação específica sobre DI dentre os seus adeptos? Como vimos no capítulo 2, o movimento
organizado do design inteligente é relativamente recente, embora a ideia que o grupo defenda
não seja. Ele surge nos Estados Unidos na década de 80 do século passado. O grande centro de
formação e disseminação do design inteligente parece ser o CRSC sediado no Discovery
Institute, em Seattle. Uma visita ao seu endereço eletrônico evidencia o oferecimento de cursos
intensivos (seminários de verão) para formação de graduandos, pós-graduandos, cientistas,
eclesiásticos e professores em geral. Descreve-se como seu principal objetivo

preparar alunos para contribuir com investigações que promovam o crescimento da
ciência do design inteligente (DI). O seminário explora o conhecimento de ponta do
DI em áreas como a biologia molecular, bioquímica, embriologia, biologia do
desenvolvimento, paleontologia, biologia computacional, matemática ID de teoria,
cosmologia, física e história e filosofia da ciência (DISCOVERY INSTITUTE, 2016).

Corroborando esse entendimento, vários proponentes do DI que atuam no Discovery
Institute já estiveram no Brasil participando de seminários. Paul Nelson, Stephen Meyer, Scott
Minnich, Michael Behe, John Lennox, por exemplo, já participaram do Simpósio Internacional
Darwinismo Hoje realizado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Foi Paul Nelson quem
proferiu a palestra de abertura do PCBDI. Por sua vez, dentre os objetivos do PCBDI estava a
formação de sujeitos para propagação das ideias do design inteligente no Brasil. Interpretamos,
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portanto, que a formação dos componentes do DI se dá por meio de seminários, cursos,
palestras, livros etc. patrocinados e realizados por grupos vinculados ao movimento, tendo o
Discovery Institute um importante papel na articulação desses grupos. Portanto, diferentemente
do G-EVO, os componentes do G-DI não tiveram sua formação sobre o DI em cursos de
graduação ou pós graduação.
Cabe ressaltar, entretanto, que, no Brasil, algumas instituições de ensino superior
confessionais como a UNASP, por exemplo, podem estar oferecendo formação em DI. A
UNASP possui um curso de graduação em ciência das origens e, no curso de ciências biológicas
(bacharelado e licenciatura) oferece as seguintes disciplinas115: cosmovisão bíblica-cristã,
antropologia cristã, interpretação bíblica da história, ciência e religião e ciência das origens e
fundamentos do cristianismo. É importante mencionar ainda a forte ligação existente entre os
grupos criacionistas e do design inteligente, como abordado no capítulo 2. Neste sentido, uma
possível formação religiosa dos adeptos do DI também poderia contribuir para a aquisição do
olhar dirigido que apresentam ao abordar o seu objeto de estudo, principalmente quando
consideramos a forte presença dos pensamentos teleológico e de intencionalidade detectados
em nossa análise sincrônica.

Círculos esotérico e exotérico: pensar na existência de círculos eso e exotéricos dentre os
inteligentistas também significa, como discutido para os evolucionistas, considerar várias
possibilidades de interpretação, uma vez que a relação entre os círculos eso e exotérico é
complexa, como já mencionado. No círculo esotérico estariam aqueles componentes
considerados especialistas em resolver os problemas acerca do objeto de estudo do DI. Em
princípio, ele seria composto pela ala da fundamentação, como descrita na categoria
características estruturais na análise sincrônica, uma vez que ela “estuda, debate e formula
dados e argumentos científicos” (CBDI, 2015) sobre o DI. Já a ala das implicações, que “foca
no estudo e debate não da fundamentação científica da TDI, mas de suas fortes e
inevitáveis implicações filosóficas e teológicas e seus aspectos sociais e educacionais” (PCBDI,
2015) estaria no círculo exotérico. Neste último estariam, também, os sujeitos mais ou menos
leigos que compartilham do pensamento do design inteligente, podendo ser professores, alunos,
leitores de livros de livros de divulgação ou, ainda, sujeitos que participam das palestras que o

115

Para maiores informações em http://www.unasp.edu.br/NewGraduacao/Curso/27 (catálogo do aluno).
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DI realiza rotineiramente. Por outro lado, uma breve análise do currículo Lattes de alguns dos
componentes do comitê científico da TDI-Brasil indica que eles, em sua maioria, não realizam
pesquisas sobre o DI e que, portanto, não poderiam ser incluídos no círculo esotérico. Desta
forma, só estariam no círculo esotérico aqueles realmente especialistas em DI, ou seja, um
número pequeno de elementos, notadamente aqueles ligados ao Discovery Institute.

Dispositivos legais e costumários: elementos que compõem os dispositivos legais e
costumários do DI puderam ser identificados tanto na análise sincrônica como diacrônica. A
principal instituição vinculada ao DI é o Discovery Institute, nos Estados Unidos. No Brasil,
ele está representado oficialmente pela recém fundada TDI-BRASIL. Regras e metas do CP-DI
puderam ser identificadas no contexto brasileiro: o compromisso único dos membros do Comitê
Científico em “defender a Ciência e seguir seus dados”, de (D-DI 4), promover o debate
considerando as “duas causas”. Recomenda-se, por sua vez, que seus membros, no contexto do
DI, sejam apartidários e neutros quanto a religião ou posição filosófica.

Disseminação do conhecimento: a análise sincrônica evidencia que a principal forma de
disseminação de conhecimento do DI ocorre por livros, seminários, congressos e palestras. Por
outro lado, a análise diacrônica aponta que o fato de o DI ser deficiente em artigos publicados
em periódicos que usam o sistema de peer review116, a ciência dos periódicos, foi mencionado
durante o julgamento de Dover. A análise sincrônica também revelou um fato curioso que
envolve o grupo. Contrariando o entendimento de Fleck de que a disseminação do
conhecimento cientifico se daria no sentido do círculo esotérico para o exotérico, o
conhecimento vinculado ao DI surge primeiro em um livro considerado didático para depois
chegar ao círculo esotérico. Assim, as ideias sobre o DI surgem no livro Of pandas and people
antes mesmo dos seus dois conceitos principais terem sido formulados.

116

Um ano antes desse julgamento uma polêmica envolveu a publicação de um artigo peer review pelo DI. Stephen
C. Meyer publicou o artigo intitulado The origin of biological information and the higher taxonomic categories
no periódico Proceedings of the Biological Society of Washington. Pouco tempo depois da publicação o conselho
editorial do periódico emitiu uma nota criticando a qualidade científica do artigo, esclarecendo que ele não se
relacionava a área de abrangência da revista e que sua publicação não havia seguido as normas de revisão por
pares da revista, sendo a decisão de publicá-lo exclusiva do até então editor Richard Sternberg. O artigo permanece
publicado na revista e é periodicamente mencionado pelos defensores do DI como um exemplo de artigo peer
review publicado pelo grupo (NCSE, 2004). Mais recentemente foi lançado o Bio-Complexity (NCSE, 2010) no
qual seus defensores têm realizado publicações peer review. O corpo editorial da revista mantém muitos defensores
do DI ligados ao Discovery Institute – o presidente executivo da TDI-Brasil é membro do corpo editorial da. A
Bio-Complexity apresenta uma periodicidade anual, sendo publicados em cada edição (desde 2010, portanto, 5
edições) no máximo 4 artigos/revisões críticas.
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Todos os principais elementos dos estilos e coletivos de pensamento, como
especificados por Fleck, puderam ser identificados em ambas as análises relacionadas ao design
inteligente. Percebe-se a presença de um “olhar dirigido” na forma como se sente, percebe e
age em relação ao objeto de estudo, aos métodos utilizados para abordá-lo, às ideias e conceitos
utilizados para explicá-lo e aos julgamentos considerados evidentes, incluindo nestes últimos a
percepção sobre o pensamento que é contraditório ao DI, ou seja, o pensamento da evolução
biológica. Denominamos esse olhar dirigido que perpassa por ambas perspectivas da nossa
análise de o estilo de pensamento do design inteligente (EP-DI) e do respectivo coletivo que o
compartilha de coletivo de pensamento do design inteligente (CP-DI). Alguns de seus
elementos puderam ser caracterizados, a partir de nosso conjunto de dados, embora esteja claro
que representam apenas uma pequena parcela da totalidade dos elementos que compõem o EPDI e o CP-DI. Os elementos que identificamos estão particularmente vinculados ao contexto do
debate evolução versus design inteligente em sua interseção com o ensino.
Evidenciada a existência dos EP/CP-EVO e EP/CP-DI e de alguns dos elementos que
os compõem, passamos a discutir o tráfego intercoletivo de ideias e os desvios de significado.

4.2.4.2 Do tráfego intercoletivo de ideias e dos desvios de significado

Nossos resultados revelam a existência de diferenças marcantes entre os EP/CP-EVO e
o EP/CP-DI. Eles abordam, julgam e explicam de formas diversas, até quase opostas, objetos
de estudo diferentes, mas que se interseccionam: enquanto os primeiros entendem que apenas
as causas naturais podem ser utilizadas para explicar a diversidade da vida no nosso planeta, os
segundos defendem o uso de causas sobrenaturais (as “causas inteligentes”); enquanto os
primeiros compreendem, em geral, a evolução biológica como um fato comprovado, os
segundos compreendem que a evolução biológica está em crise; enquanto os primeiros utilizam
uma linguagem específica e complexa, os segundo fazem uso de uma linguagem com baixa
especificidade, apresentando um alto grau de sobreposição com a linguagem cotidiana.
Essas diferenças decorrem das relações espaciais e temporais que ambos os
estilos/coletivos estabeleceram ao longo do tempo, ou seja, o modo como se constituíram
histórica e socialmente. Atualmente eles estabelecem relações espaciais porque compartilham
espaços na sociedade de modo geral e abordam, parcialmente, o mesmo objeto de estudo,
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produzindo explicações diversas. No passado, estabeleceram relações temporais porque se
sucederam como formas predominantes de explicar a diversidade da vida no coletivo de
pensamento da ciência. Após a publicação de A origem das espécies o pensamento
evolucionista passa gradativamente a prevalecer no coletivo científico em detrimento das
explicações com forte viés religioso com as quais o pensamento do design inteligente se
vincula. Esse vínculo pode ser percebido, por exemplo, quando se entende que a verdadeira
ciência, “a ciência com graça” (CBDI, 2014, anotações pessoais) era aquela realizada pelos
“pais da ciência”, (Newton, por exemplo) e que um dos principais objetivos de Darwin ao
propor a evolução foi instituir o naturalismo na ciência (D-DI 18), ou ainda, quando se investiga
as origens históricas da ideia do design inteligente. Poderíamos dizer que, atualmente, para o
coletivo de pensamento da ciência, a forma de pensar do design inteligente poderia ser
considerada como uma espécie de proposição fóssil117.
Essa grande distância/diferença que se estabeleceu (espacial e temporalmente) entre os
EP/CP-EVO e EP/CP-DI dificulta o tráfego intercoletivo de ideias, facilitando, por outro lado,
a ocorrência dos desvios de significado. Nossa análise sincrônica é particularmente interessante
para identificar os desvios de significado que ocorrem entre os dois coletivos, considerando que
os documentos que selecionamos, de certa forma, representam uma espécie de “diálogo” que
ocorre (ou não) entre eles. Os componentes de ambos os grupos seriam, portanto, os “veículos
do tráfego intercoletivo de ideias” e a dinâmica dos seus argumentos envolveria desvios de
significado, uma vez que é a palavra, “um bem intercoletivo peculiar” que, ao transitar de um
coletivo a outro, e ser reinterpretada, os provoca. Nosso objetivo aqui, portanto, é identificar
alguns desvios de significado que puderam ser detectados tráfego intercoletivo de ideias que se
estabelece entre o EP/CP-EVO e o EP/CP-DI. Esse tráfego apresenta características
particulares: tende a ser reduzido e assimétrico – predominantemente do EP/CP-EVO em
direção ao EP/CP-DI. Reduzido devido à grande distância e diferença que envolve ambos os
grupos, como discutido anteriormente. Assimétrico, porque o interesse maior em estabelecê-lo
parte do CP-DI. Notadamente são os componentes do DI que se apropriam do conhecimento
produzido pelo CP/EVO objetivando compreendê-lo para refutá-lo118. Não se estabelece,
portanto, um diálogo ou mesmo um debate propriamente dito, mas sim uma espécie de embate.
117

Obviamente esse foi um fenômeno histórico muito mais amplo, que remete ao desenvolvimento da ciência ao
longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, principalmente. O “afastamento” de ideias religiosas da ciência não se
circunscreve, apenas, ao contexto da Evolução Biológica.
118
Essa postura, “conhecer para refutar”, foi identificada em alunos nas pesquisas acerca da relação ciência e
religião (capítulo 1). Entendemos que ela também pode estar vinculada à postura de alguns de nossos alunos que
mesmo rejeitando a evolução se mostraram muito interessados em compreendê-la, como mencionamos na
introdução.
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Meyer e El-Hani (2013), também compartilham da ideia da existência de um embate e não de
um debate entre ambos os grupos.
Acerca dos desvios de significado é possível detectar sua ocorrência em termos e
expressões específicas, em ideias e conceitos vinculados às explicações acerca da evolução
biológica, e a ideias vinculadas à natureza da ciência. A predominância dos desvios ocorre no
sentido do tráfego EP/CP-EVO  EP/CP-DI. Desvios de significado também foram detectados
no EP/CP-EVO, entretanto, entendemos que eles, em princípio, não resultam do tráfego que
ocorre entre os dois coletivos. Os desvios que surgiram no EP/CP-EVO estão relacionados,
particularmente, a questões sobre a natureza da ciência e poderiam ter sua origem, por exemplo,
no tráfego intercoletivo de ideias que se estabelece com outro coletivo científico, o coletivo de
pensamento da filosofia da ciência, por exemplo. Neste sentido, o tráfego existente entre CP/DI
e CP/EVO é predominantemente assimétrico, ocorrendo na direção do CP/EVO em direção ao
CP/DI.

Dos desvios detectados em termos e expressões
Da palavra “complexidade” – o termo complexidade é recorrente nos D-DI. Ele é citado na
maior parte deles como uma evidência do design inteligente. Entretanto, ele é compreendido de
diferentes formas pelo EP/CP- EVO e pelo EP/CP-DI. Para o segundo a complexidade é,
claramente, um sinônimo de perfeição e para o primeiro não. O EP-EVO compreende que a
complexidade observada no mundo natural não é sinônimo de perfeição, uma vez que se
entende que a seleção natural não resulta em indivíduos ótimos ou perfeitos, ela apenas atua
selecionando as características mais favoráveis dentro do espectro de variação disponível em
uma dada população e ambiente. O entendimento de perfeição vinculado ao termo
complexidade fica claro no D-DI 16. Essa palestra do PCBDI visava evidenciar que os
chamados “bad design” não refutavam o DI. Defendeu-se que os “bad design”, isto é, as
“imperfeições” observadas no mundo natural não seriam resultado do design inicial, mas sim
de efeitos antrópicos posteriores ao planejamento inicial (perfeito).
Da palavra “acaso” – o termo acaso surge em vários D-DI. De modo geral, entende-se que a
evolução biológica postula que a diversidade da vida é resultado do puro acaso, de processos
puramente aleatórios. Há duas questões a se discutir aqui: a primeira refere-se ao fato de que a
ideia do acaso é particularmente alheia ao estilo de pensamento do design inteligente, uma vez
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que ele está fundamentado na teleologia e no pensamento de intencionalidade. Tudo o que
existe possui um propósito, uma finalidade, logo, foi planejando por um agente; a segunda
envolve um equívoco de interpretação. O acaso tem um papel no processo evolutivo, como
discutido na análise diacrônica, mas ele não impera, uma vez que a evolução lida com
reprodução e sobrevivência diferencial. O acaso tem um papel na produção da variação na qual
a seleção atual e, também, nas mudanças imprevisíveis que podem ocorrer no meio ambiente,
mas ele não prevalece no processo evolutivo. Além disso, alguns autores ligados à SEE
defendem que a produção de variação genética também não é um processo completamente ao
acaso. Segundo Jablonka e Lamb (2010, p. 104), “hoje há boas evidências experimentais, assim
como razões teóricas, para pensar que a produção de mutações e de outros tipos de variação
genética não é um processo totalmente desregulado”. O termo acaso, portanto, envolve um
equívoco de interpretação e uma dificuldade real de compreendê-lo, reforçando a má
interpretação.
Da expressão “sobrevivência do mais apto” – essa expressão não está explicitamente presente
na análise sincrônica, mas está diretamente vinculada ao desvio de significado que ocorre na
subcategoria evolução é ideologia (D-DI 15). Argumenta-se que os escritos de Darwin contêm
racismo e teorizaram o nazismo. Essa ideia aparece, também, na análise diacrônica, estando
vinculada ao surgimento do movimento antievolucionista estadunidense no início do século XX
e à decisão de William J. Bryan de participar ativamente desse movimento na década de 1920,
por exemplo.
Como já mencionamos, essa é uma interpretação equivocada que remete à interpretação
também equivocada que Herbert Spencer – estudioso da área da sociologia e teorizador da
vertente mais conhecida no darwinismo social – faz das ideias de Darwin, um naturalista. Essa
expressão não tem origem em Darwin, mas sim em Spencer, surgindo pela primeira vez em na
obra Principles of Biology publicada por ele em 1864. Ela só aparece em A origem das espécies
em 1869, quando da publicação da 5ª edição (HARRIS, 1968 apud STRAUSS; WAIZBORT,
2008), como uma sugestão do próprio Spencer a Darwin, como possibilidade de melhor
compreender a seleção natural (DENNETT, 1998). Para Strauss e Waizbort (2008) a adoção
dessa expressão trouxe muita confusão acerca das ideais de Darwin, acarretando, inclusive,
dificuldade de aceitação da evolução enquanto ciência devido ao caráter tautológico que ela
contém.
É assim que Gould (1991, p. 111) define o darwinismo social do século XIX: “uso da
teoria evolucionista para apresentar a pobreza como algo inevitável”. Para Brooke (2003, p.
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284), tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, o darwinismo “foi utilizado para servir
interesses que, hoje em dia, seriam geralmente considerados conservadores, racistas e até
sexistas”. Para Strauss e Waizbort (2008, p. 68) “a definição de seleção natural como
‘sobrevivência dos mais aptos’ é deficiente justamente por não especificar as circunstâncias
ecológicas, logo históricas, em que tais ou quais indivíduos seriam mais aptos”. Essa definição
deficiente, que carrega desvios de significado da ideia original de Darwin ao abordar o “estado
nativo” adquire efeitos particularmente deletérios quando utilizada para interpretar a sociedade
humana, o objetivo maior de Herbert Spencer. Esse desvio de significado tem se perpetuado,
sendo fonte de rejeição à evolução biológica, principalmente entre adeptos de algumas
denominações religiosas. Isso pode ser evidenciado no estudo realizado por Machado (2003).
A autora analisou como duas revistas religiosas119 específicas abordaram a evolução biológica
nos anos de 2008 e 2009, período que antecedeu as comemorações dos 150 anos de publicação
de A origem das espécies. Uma das linhas argumentativas contra a evolução identificada pela
autora foi: “a teoria da evolução leva a uma catástrofe moral e social”. Reproduzimos a seguir
um pequeno trecho de uma dessas revistas. Relacionando Darwin a Spencer, argumenta-se:

a natureza determina que o forte deve sobreviver e o fraco, perecer.
Consequentemente, essa regra deve governar a sociedade também. Por isso, quando
analisamos os acontecimentos do século 20 vemos fatos lamentáveis como o
genocídio e a amoralidade [...] Em grande parte, o mundo é mau e perverso porque a
teoria da evolução despreza a ética cristã (Revista Adventista do Sétimo Dia. Acaso
ou desígnio inteligente? O evolucionismo é a religião dos que querem pecar sem
culpa. Março de 2008, p.8-10).

Dos desvios relacionados à natureza da ciência:

Do papel das “leis” na ciência – um dos argumentos utilizados pelo EP/CP-DI para considerar
que a evolução não é ciência envolve o seguinte raciocínio: a ciência produz leis, como não há
leis na biologia evolutiva, ela não é ciência. Esse argumento foi utilizado por um dos
palestrantes do PCBDI com formação em física. Claramente ele compreende o papel das leis
no conhecimento científico a partir da perspectiva da física, um estilo de pensamento que ele
também compartilha, evidenciando um desconhecimento das especificidades da biologia. Na

119

Revista Eclésia e Revista Adventista do Sétimo Dia
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física, as leis se vinculam às regularidades do mundo natural120. Na biologia, que lida tanto com
as singularidades como com propriedades emergentes dos sistemas vivos, as leis tendem a
ocupar um papel secundário. Por isso, o termo pode ser interpretado de diferentes formas entre
biólogos e físicos. É assim que Mayr (2005) esclarece o papel das leis na biologia evolutiva.
Segundo ele,

a visão hoje amplamente adotada é que teorias em biologia evolucionista se baseiam
em conceitos, mais do que em leis, e esse ramo de ciência por certo é rico em conceitos
para basear teorias. Basta mencionar conceitos como seleção natural, luta pela
existência, competição, biopopulação, adaptação, sucesso reprodutivo, escolha de
fêmea e dominância do macho. Admito que alguns desses conceitos, com um pouco
de esforço, talvez possam ser convertidos em pseudoleis, mas não há dúvida de que
tais ‘leis’ são algo muito diverso das leis naturais newtonianas. Como resultado, a
filosofia da física baseada em leis naturais termina sendo algo muito diverso da
filosofia da biologia baseada em conceitos (MAYR, 2005, p. 109).

Da palavra “teoria” – desvios de significado vinculados ao termo teoria surgiram tanto no CPDI quanto no CP-EVO. No primeiro caso, o equívoco surgiu vinculado a um argumento que é
recorrente entre criacionistas e na sociedade de modo geral: “a evolução é só uma teoria”. Esse
desvio de significado surgiu no D-DI 12 que foi produzido por um componente do CP-DI com
formação geral e específica na área da teologia. Em princípio, esse desvio tende a ter sua origem
na sobreposição que o termo teoria apresenta entre a linguagem científica e a cotidiana, ou,
mais especificamente, no tráfego intercoletivo que ocorre entre o coletivo de pensamento da
ciência como um todo e o coletivo de pensamento da vida cotidiana. Na linguagem cotidiana a
palavra teoria, muitas vezes, é compreendida como mera opinião. Por outro lado, associado ao
entendimento de que a evolução é só uma teoria, no caso desse documento, surgem equívocos
evidentes de interpretação das ideias do filósofo da ciência Karl Popper. Argumenta-se que a
evolução não é uma teoria nem um fato, que uma teoria em si não é ciência, que uma teoria
quando comprovada transforma-se num fato, passando então a ser ciência. Esse último
entendimento, de que “uma teoria quando comprovada transforma-se num fato” é considerada
uma concepção alternativa sobre a natureza da ciência (SMITH, 2010b).
Por outro lado, no D-EVO 3, produzido pelo Conselho Federal de Biologia, está
presente uma ideia, de certa forma, semelhante. Argumenta-se que

Há uma maior complexidade aqui. Mesmo na Física, há leis com caráter probabilista, e a própria ideia de “Lei”
não é algo consensual e completamente bem estabelecido.
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a Teoria da Evolução não é uma crença e, portanto, não tem nenhum fundamento
dizer que ensinar evolução nas escolas é violar a liberdade de crença. O evolucionismo
se baseia em observações fundamentais e em pesquisas científicas que surgiram com
experimentos devidamente comprovados. A Evolução das espécies através da seleção
natural não é uma teoria, mas uma coleção de fatos amplamente comprovados (DEVO 3, grifos nossos).

Aqui parece haver vários desvios: uma confusão com a ideia das 5 teorias de Mayr
(talvez por isso uma “coleção de fatos”), além de haver o entendimento de que uma teoria
quando comprovada se transforma em um fato, bem como o equívoco de se entender que a
ciência comprova. É também é contraditório se iniciar o parágrafo afirmando ser a evolução
uma teoria – “a Teoria da evolução não é uma crença” – e terminá-lo negando essa ideia – “a
Evolução das espécies através da seleção natural não é uma teoria”. Poderíamos dizer que esses
desvios de significado se dariam, por exemplo, entre os coletivos de pensamento da evolução
biológica e da filosofia da ciência.
De outras ideias acerca da natureza da ciência – outros desvios que ocorrem vinculados à
natureza da ciência surgem em ambos os coletivos e estão associados às ideias da comprovação
e da provisoriedade. Essas ideias, que, de certa forma, se chocam, tendem a surgir
concomitantemente em ambos os grupos. A primeira se vincula à ideia de verdade e, portanto,
de constância, e a segunda, de mudança. Nos dois coletivos, entretanto, elas surgem com
significados diversos. A primeira surge mais vinculada à ideia da existência de uma verdade
científica no CP-DI. A segunda tende a surgir no CP-EVO associada, predominantemente à
ampliação do conhecimento científico e, no CP-DI, à mudança, o que faz com os dois grupos
tenham uma compreensão distorcida do que seja a provisoriedade. Assim, para o CP-EVO o
fato da evolução não pode mudar e, para o CP-DI, a ampliação dos conhecimento evolutivo
“prova” que a evolução não é mais válida. Uma argumentação recorrente do CP-DI, neste
sentido, é entender a SEE como uma terceira via explicativa e não como uma nova forma de se
compreender a evolução acrescentando os novos conhecimentos que foram produzidos, como
os próprios defensores da SEE a entendem.

Da reinterpretação de ideias e conceitos evolutivos – a análise sincrônica evidencia que os
componentes do CP-DI recorrentemente reinterpretam equivocadamente ideias e conceitos
vinculados ao EP-EVO, notadamente aqueles que foram alvo de debates entre os evolucionistas
e sofreram transformações ao longo do tempo devido ao desenvolvimento da área, algo que é
normal ao conhecimento científico. Nessa reinterpretação geralmente entende-se que essas
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ideias e conceitos refutam a evolução e evidenciariam o DI. Vários conceitos e ideias são
citados como evidências da crise da teoria darwinista. Os documentos D-DI 2, 3 e 6 (a maioria
de autoria do presidente emérito do TDI-BRASIL) estão repletos deles. Fala-se, por exemplo,
que a epigenética, as lacunas do registro fóssil, o silenciamento de genes e as restrições do
desenvolvimento ao processo evolutivo refutariam a seleção natural. Como discutimos no
capítulo 2 essa visão é equivocada, uma vez que todos os novos desenvolvimentos foram
acrescentados ao conhecimento que já existia, de forma que a tendência na biologia evolutiva
é a adoção de uma visão pluralista de processos evolutivos.

4.3 IMPLICAÇÕES AO ENSINO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Nossos resultados evidenciam a existência de um reduzido e assimétrico tráfego de
ideias entre os coletivos da evolução biológica e do design inteligente, resultando em um
elevado número de desvios de significado. Devido ao forte viés religioso que permeia o coletivo
do design inteligente, entendemos que esses desvios também podem estar relacionados aos
conflitos que vivenciamos – e que, de modo geral, são reportados pela literatura da área de
ensino de evolução – em sala de aula com alunos adeptos de crenças religiosas em suas versões
mais fundamentalistas. Muitos desses alunos tendem a compartilhar ideias que se assemelham
aos elementos do estilo de pensamento do design inteligente como identificados por nós. Além
disso, o movimento criacionista como um todo, considerando o movimento do design
inteligente como uma extensão dele, tem disseminado suas ideias, especialmente
antievolucionistas, no âmbito de coletivos de pensamento religiosos. Esses movimentos
apresentam forte vínculo com algumas denominações religiosas e vêm realizando palestras em
templos e igrejas121. O excerto da Revista Adventista que reproduzimos no início dessa
subseção, por exemplo, tem como título a frase “Acaso ou desígnio inteligente?”. Mas como a
nossa análise poderia contribuir para o ensino da evolução biológica?

121

A internet está repleta de palestras proferidas pelos defensores do design inteligente e do criacionismo, de modo
geral, em igrejas, templos e universidades públicas e particulares. O presidente executivo da TDI-BRASIL, por
exemplo, em uma palestra realizada na Primeira Igreja Batista de Campinas, intitulada “Noé, a Arca, os
Dinossauros e o Dilúvio: Fato ou Boato”, que ganhou repercussão na internet, defende que os dinossauros
poderiam ter sido acomodados na arca de Noé e questiona o período da sua extinção como compreendido pela
ciência. Acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=mpmISV5Ogf8
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No capítulo 1 defendemos que o objetivo mais geral do ensino da evolução biológica
deve ser a compreensão e não a crença ou a sua aceitação. De certa forma, o próprio pensamento
fleckiano corrobora esse entendimento quando nos esclarece acerca da existência dos diferentes
estilos de pensamento na sociedade e da dinâmica das relações que se estabelecem entre eles.
Neste sentido, tendo a compreensão como objetivo do ensino de evolução, a análise fleckiana,
em um primeiro momento, contribui, do ponto de vista teórico, para melhor compreender o
debate evolução biológica versus design inteligente a partir da visão dos estilos e coletivos de
pensamento. Essa abordagem lança luz a aspectos relevantes das relações que são estabelecidas
(ou não) por esses grupos. Num segundo momento, essa melhor compreensão pode auxiliar na
elaboração de estratégias didáticas mais adequadas à abordagem da temática em sala de aula.
Saber da existência dos estilos e coletivos, bem como da presença de elementos diferenciados
em ambos os grupos (métodos, explicações, linguagem etc.) pode auxiliar aquele professor que
queira ou que entenda ser necessário abordar essa temática em uma determinada turma, por
exemplo. Da mesma forma, saber da existência dos desvios de significado possibilita a
elaboração de estratégias que objetivem uma melhor compreensão da evolução biológica.
De modo geral, dois tipos de desvios de significados foram identificados: aqueles que
remetem a incompreensões sobre ideias mais gerais e conceitos evolutivos e aqueles sobre a
natureza da ciência. Como ideias mais gerais identificamos os desvios relacionados os termos
acaso e complexidade e à expressão “sobrevivência do mais apto”.
Em relação ao desvio que envolve o termo acaso entendemos que é preciso deixar claro
aos alunos que a evolução não é um processo completamente aleatório, em que reina o acaso,
como normalmente a evolução é percebida pelos componentes do DI. Neste sentido, é preciso
discutir, mais enfaticamente, acerca do papel que o acaso possui no processo evolutivo,
reforçando a ideia de que ele estaria vinculado, notadamente, à origem da variação e não ao
mecanismo da seleção natural.
Em relação ao desvio que envolve o termo complexidade é preciso que os alunos
compreendam que a diversidade e a complexidade observadas no mundo natural não são
sinônimos de perfeição. Exemplos dos chamados “bad designs” poderiam ser utilizados neste
sentido. Por outro lado, os “bad designs” possibilitam, também, a compreensão de que o
processo evolutivo não leva à perfeição, uma concepção alternativa comum no ensino da
evolução biológica e que pode estar relacionada, também, ao entendimento da complexidade e
perfeição como sinônimos. É preciso compreender que a seleção natural atua naquelas
características que estão disponíveis em uma dada população e ambiente, considerando ainda
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as mudanças que nele (ambiente) poderiam ocorrer. Neste sentido, a metáfora do “alvo móvel”
nos parece particularmente interessante para ser utilizada em sala de aula.
Em relação ao desvio de significado que envolve a expressão “sobrevivência do mais
apto”, isto é, as supostas implicações morais e sociais da evolução biológica, é preciso
evidenciar que desvios de significado também ocorreram na reinterpretação das ideias de
Darwin pelo darwinismo social. Também é preciso situar historicamente esse movimento
evitando anacronismos, algo comum no movimento criacionista. Além disso, o darwinismo
social poderia ser utilizado, também, para problematizar os limites e as possíveis implicações
sociais da ciência de modo geral. Portanto, uma discussão sobre o darwinismo social em uma
aula de evolução pode possibilitar não apenas a sua melhor compreensão, mas, também, a
abordagem de algumas questões acerca da natureza da ciência.
Os desvios de significados vinculados aos conceitos evolutivos propriamente ditos
envolveram, especialmente, aqueles que resultaram de desenvolvimentos mais recentes do
pensamento evolutivo, isto é, do entendimento da evolução a partir da perspectiva da
pluralidade de processos. Entendemos que essas novas compreensões poderiam chegar, mesmo
que de forma simplificada, à sala de aula da educação básica, isto é, à “ciência dos livros
didáticos”, uma vez que nela ainda prevalece uma visão de evolução centrada na genética. Essa
compreensão também é compartilhada por Sepúlveda e El-Hani (2008, p. 20). Segundo eles, é
preciso investir “na transposição didática de um conhecimento mais atualizado e informado
sobre a evolução para o contexto da educação básica [...] Em particular, parece ser necessário
aproximar mais o ensino de evolução de uma visão mais plural sobre processos e padrões
evolutivos”. Esses autores, inclusive, discutem de forma mais detalhada como isso poderia ser
realizado a partir de exemplos concretos. De certa forma, esses novos conhecimentos já
começaram a ser disseminados aos manuais que são utilizados no ensino superior, isto é, já
começaram a ser disseminados da “ciência dos periódicos” à “ciência dos manuais”. Segundo
Santos (2011)
os livros de evolução se encontram ainda em uma fase inicial de recontextualização
dos conteúdos relativos ao pluralismo de processos e, assim, ao que tem sido
denominada a síntese estendida no campo da biologia evolutiva [...] No que diz
respeito aos conteúdos relativos à evo-devo, foi constatado um nível mais
significativo de recontextualização (SANTOS, 2011, p. 8).

Os desvios de significado acerca da natureza da ciência, diferentemente dos anteriores,
foram diversos e ocorreram em ambos os coletivos. Entre o CP-EVO prevalece a ideia de que
o conhecimento científico é passível de comprovação, que a provisoriedade está vinculada
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apenas a uma ampliação do conhecimento e não à sua mudança. Ambas as ideias remetem,
mesmo que implicitamente, à ideia da existência de uma “verdade científica” – lembramos,
entretanto, que o termo “verdade” não aparece nos D-EVO. Entre o CP-DI também surge a
ideia da comprovação e a provisoriedade é entendida, predominantemente, como mudança,
apesar de o termo verdade ou a expressão “verdade científica” surgirem explicitamente em
alguns documentos. Além disso, os componentes do CP-DI parecem ter uma dificuldade de
compreensão acerca das características da ciência contemporânea. Compreendemos que não
existe uma visão consensual do que seja a ciência e de como ela se desenvolve. Entretanto,
existem estudos, relacionados ao ensino, que apontam visões de ciência equivocadas que devem
ser evitadas (GIL PEREZ et al. 2001) e estudos que recomendam características que devem ser
associadas à ciência (MARTINS, 2015).
Considerando todas essas questões sugerimos, em primeiro lugar, que, quando
necessário, sejam utilizadas abordagens acerca das relações temporais e espaciais estabelecidas
pelos coletivos de pensamento da evolução biológica e do design inteligente. Poderiam ser
utilizadas, por exemplo, abordagens históricas que evidenciam como esses estilos de
pensamento se sucederam ao longo do tempo no coletivo de pensamento da ciência. Da forma
semelhante, como eles se estabeleceram como distintos coletivos de pensamento desde então,
evidenciando o forte vínculo que o movimento do design inteligente, como estruturado
atualmente, possui com perspectivas criacionistas. Particularmente interessante pode ser a
utilização dos diversos julgamentos que envolveram o criacionismo e o design inteligente nos
Estados Unidos.
Em segundo lugar, sugerimos que questões acerca da natureza da ciência sejam
abordadas mais enfaticamente no ensino básico. É preciso compreender a ciência como uma
forma de explicação dos fenômenos naturais; que ela é uma construção humana e está vinculada
a um contexto social, cultural e histórico; que ela é provisória e, portanto, passível de mudança
– portanto, não existe uma verdade científica válida para sempre. Por outro lado, é preciso
enfatizar, também, que a ciência possui características que lhe são próprias; que suas
explicações se baseiam em evidências fundamentadas obtidas por meio de metodologias
próprias vinculadas às particularidades das diversas áreas que compõem o conhecimento
científico – neste sentido, não existe uma única forma de se fazer ciência, ou um método
científico único.
Os desvios de significado acerca da natureza da ciência que ocorreram no CP-EVO
apontam a relevância, também, da presença mais forte da disciplina filosofia da ciência nos
cursos de graduação de ciências biológicas. É preciso se discutir o que é ciência e como ela se
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desenvolve e se ter uma compreensão mais aprofundada, por exemplo, do que são teorias,
hipóteses, modelos e leis, considerando, é claro, as especificidades da biologia.
Ainda em relação aos desvios sobre a natureza da ciência, cabe uma discussão sobre a
compreensão da evolução como um fato. Entendemos ser necessário deixar mais claro o que
exatamente essa afirmação significa, uma vez que ela pode surgir vinculada ao entendimento
de algo que ocorreu, algo que é uma realidade ou, ainda, algo que é inquestionável porque foi
comprovado pela ciência. Nesse último entendimento subjaz o equívoco da compreensão da
ciência como verdade. Por outro lado, entendê-la como um fato científico – no sentido fleckiano
– significa que como qualquer outro fato científico ela é fruto de um desenvolvimento histórico
e social. Mas Fleck traz outras contribuições a essa questão que consideramos mais
significativas. Para ele, um fato científico só se torna um fato, isto é, só é “realidade” e
“existência”, para aqueles que compartilham do estilo de pensamento que construiu esse fato.
Neste sentido, a evolução só é um fato para aqueles que compartilham do EP-EVO. Além disso,
Fleck denomina esse período, quando o conhecimento construído se transforma em “realidade”,
“existência”, de harmonia das ilusões, isto é, o fato tende a ser algo que pode mudar um dia,
mas que se constitui como verdade nesse momento para o grupo, coeso. É preciso, portanto,
refletir se tratar a evolução como um fato é a melhor forma de apresentá-la na educação básica,
uma vez que esse é o momento no qual alunos estão tendo seu primeiro contato com a ciência
introdutória, isto é, a “ciência dos livros didáticos”. Além disso, aqueles alunos que
compartilham de um estilo de pensamento que possui uma explicação alternativa (não
cientifica) à diversidade da vida, como o do design inteligente, por exemplo, ou o de outras
perspectivas criacionistas, tenderão a rejeitar a ideia da evolução ser um fato, visto que o que é
fato para eles está vinculado a outro estilo de pensamento, o qual compartilham. Portanto, talvez
fosse mais proveitoso apresentar a evolução biológica como uma teoria científica robusta que
explica por meio de uma pluralidade de processos e de evidências fundamentadas a diversidade
dos seres vivos em nosso planeta. Claro está, entretanto, que é preciso abordar as diferenças
que o termo teoria adquire nas linguagens científica e cotidiana. Algo que precisa ser feito,
também, com todos os outros termos vinculados à evolução biológica que apresentam
sobreposição com a linguagem cotidiana e que podem ser fontes de concepções alternativas. O
termo teoria tem causado confusão até mesmo entre os próprios biólogos. Isso pode ser
percebido no comunicado emitido pelo Conselho Federal de Biologia sobre o ensino do
criacionismo e em algumas obras de Mayr, uma referência importante da área da biologia.
Outra questão que julgamos pertinente de discussão é aquela que envolve o pensamento
teleológico. Ele se mostrou recorrente nos documentos do CP-DI, sendo caracterizado por nós
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como uma espécie de “método” utilizado pelo DI como forma de abordar o seu objeto de estudo.
Nossa análise evidencia que a forma como a teleologia é utilizada pelo DI, vinculada
diretamente à ideia da existência de um desígnio na natureza, pode ser fonte de conflito com o
pensamento evolutivo. Por outro lado, o pensamento teleológico, como uma tendência do
pensar, também pode estar presente em nossos alunos. Isso remete às discussões acerca do papel
que o pensamento e a linguagem teleológica podem desempenhar no ensino da evolução
biológica. Os trabalhos que apresentamos no capítulo 1 evidenciam que o pensamento
teleológico pode ser um obstáculo ao ensino de evolução, mas pode ser, também, uma
“semente” (SEPÚLVEDA, EL-HANI, 2014). De forma semelhante, a linguagem teleológica
pode reforçar algumas concepções alternativas, mas também possui um papel heurístico e
pedagógico no ensino de evolução (SEPÚLVEDA, EL-HANI, 2011). Por outro lado, a pesquisa
realizada por Azevedo (2007) evidenciou que os professores de biologia normalmente não
sabem o que é o pensamento teleológico nem reconhecem a linguagem teleológica que utilizam
em sala de aula, mesmo quando são “apresentados” a ela. Entendemos, portanto, que é preciso
discutir o papel que o pensamento e a linguagem teleológica adquirem no ensino de biologia e
no ensino de evolução, em particular, nos cursos de formação inicial e continuada de
professores, visando não provocar aprendizagens equivocadas nem reforçar um pensamento
que pode já estar fortemente presente em alguns dos nossos alunos, notadamente aqueles
adeptos de crenças religiosas em suas versões mais fundamentalistas.
Finalizando, enfatizamos que não entendemos ser o pensamento religioso, de modo
geral, o responsável pelos conflitos que vivenciamos em sala de aula ao abordar a evolução
biológica. Como esclarece Fleck, muitas vezes, o fato de um indivíduo pertencer a dois
coletivos de pensamento distantes (não afins) não chega causar contradições psíquicas
individuais, uma vez que ele (o indivíduo) pode separar as questões de fé das questões de saber,
o que é facilmente percebido na vida em sociedade. Muitas são as pessoas que compartilham
do pensamento evolutivo e do pensamento religioso. Theodosius Dobzhansky e Newton Freire
Maia são casos clássicos. Vários são os posicionamentos que podem ser adotados perante a
relação ciência e religião. Os estudos realizados com alunos, apresentados no capítulo 1,
evidenciam essa situação. Por outro lado, evidenciam, também, que relações conflituosas
podem surgir com alguns alunos adeptos de crenças em suas versões fundamentalistas. Neste
sentido, considerando a força do “olhar dirigido conforme a um estilo” e a necessidade do
respeito à pluralidade cultural e religiosa dos alunos é preciso planejar cuidadosamente as
estratégias a serem utilizadas em sala de aula, tendo a compreensão como o objetivo último do
ensino de evolução.
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O objetivo desse estudo foi analisar o debate evolução versus design inteligente à luz da
epistemologia de Ludwik Fleck visando contribuir para o ensino da evolução biológica. Por
meio de dois diferentes tipos de análise – sincrônica e diacrônica –, em um primeiro momento,
investigamos a presença de estilos e coletivos de pensamento, do tráfego intercoletivo de ideias
e de desvios de significado associados à dinâmica do debate. Em um segundo momento,
discutimos acerca das contribuições que a análise fleckiana desse debate poderia oferecer ao
ensino da evolução biológica. Nossos resultados apontam que os grupos envolvidos são
portadores de estilos de pensamentos próprios e constituem distintos coletivos de pensamento,
uma vez que foram identificados elementos – com características distintas em ambos os grupos
– que Fleck aponta como constituintes dos estilos e coletivos de pensamento.
O estilo de pensamento da evolução biológica (EP-EVO) aborda o seu objeto de estudo
– a origem da diversidade da vida – por meio de métodos vinculados às ciências históricas e
experimentais, tendo o naturalismo metodológico como pressuposto. Produz, por meio de uma
linguagem específica e complexa, explicações elaboradas – nas quais relações passivas do saber
desempenham um papel importante – e julgamentos que são considerados evidentes – sendo a
ideia da evolução como um fato o julgamento evidente mais marcante. O coletivo de
pensamento da evolução biológica (CP-EVO) pode ser caracterizado como um coletivo de
pensamento científico estável. Ele possui em seu círculo esotérico indivíduos vinculados,
predominantemente, a áreas das ciências biológicas marcadas por uma formação acadêmica
específica que se dá, principalmente, em nível de graduação e de pós-graduação. É essa
formação que possibilita o “olhar dirigido da área”. A disseminação do conhecimento
produzido por esse coletivo envolve as etapas da “comunicação da ciência” como descritas por
Fleck – ciência dos periódicos, ciência dos manuais, ciência dos livros didáticos e ciência
popular. Apesar de evidenciarmos a presença de dispositivos legais e costumários, percebe-se
que o CP-EVO não possui uma articulação estrutural própria – ao menos no Brasil – o que pode
ser considerado um reflexo do papel interdisciplinar e unificador que o pensamento evolutivo
possui para ciências da vida como um todo.
O estilo de pensamento do design inteligente (EP-DI) aborda o seu objeto de estudo – a
origem do universo, da vida e da sua diversidade –, predominantemente, por meio do
pensamento teleológico associado ao de intencionalidade e à argumentação negativa contra a
evolução, tendo o sobrenatural – ou as “causas inteligentes” – como pressuposto. Por meio de
uma linguagem própria, marcada pela forte presença da teleologia e pela baixa especificidade,
produz explicações – mais simples quando comparadas às explicações produzidas pelo CPEVO e com predominância das relações ativas do saber – e julgamentos evidentes, sendo os
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mais marcantes as ideias da existência de um design na natureza e de um designer que o
planejou. O coletivo de pensamento do design inteligente (CP-DI) possui em seu círculo
esotérico indivíduos pertencentes a diferentes áreas de conhecimento, não estando a aquisição
do “olhar dirigido” da área, normalmente, vinculada à formação ao nível de graduação e pósgraduação de seus componentes. A disseminação do conhecimento que o coletivo produz não
envolve as características da “comunicação da ciência” como descritas por Fleck, ocorrendo,
principalmente, por meio de livros de divulgação e pela realização de palestras, seminários e
congressos em espaços diversos, acadêmicos ou não. A presença dos dispositivos legais e
costumários foi identificada. No Brasil é a TDI-Brasil a entidade que representa oficialmente o
coletivo. Devido à heterogeneidade de formação de seus componentes, bem como à dificuldade
de se precisar como se dá a aquisição do “olhar dirigido” da área, entendemos que o CP-DI não
pode ainda ser considerado um coletivo de pensamento estável. Ele também não possui algumas
das características de um coletivo de pensamento científico como apontadas por Fleck,
principalmente aquelas relacionadas à “comunicação da ciência”.
Nossos resultados apontam também que o tráfego intercoletivo de ideias que ocorre
entre o EP/CP-EVO e o EP/CP-DI é reduzido e tende a ser assimétrico na direção EP/CP-EVO
 EP/CP-DI. Essas características ocasionam um elevado número de desvios de significado,
notadamente entre os componentes do EP/CP-DI. Foi possível detectar desvios de significado
em termos e expressões específicas, em ideias e conceitos mais gerais vinculados ao
conhecimento evolutivo e, também, em algumas questões acerca da natureza da ciência.
Desvios de significado acerca da natureza da ciência também puderam ser detectados no
EP/CP-EVO.
A análise fleckiana do debate que ocorre entre esses dois estilos/coletivos de
pensamento oferece várias contribuições ao ensino da evolução biológica. Em primeiro lugar
ela pode, por exemplo, colaborar para que aquele professor que sinta a necessidade de discutir
a temática em sala de aula tenha parâmetros que o orientem na caracterização de ambos os
grupos, possibilitando uma argumentação mais fundamentada junto a seus alunos. Em segundo
lugar, pode contribuir para a elaboração de estratégias mais adequadas para o ensino da
evolução biológica, tanto no que se refere à compreensão do debate em si, como na abordagem
de ideias e conceitos específicos. No primeiro caso poderiam ser utilizadas abordagens que
evidenciam como os coletivos se constituíram histórica e socialmente, quais elementos os
caracterizam, em que divergem e como constroem seus entendimentos. No segundo caso,
acreditamos ser oportuno o uso de práticas e estratégias que considerem a existência dos desvios
de significados que surgiram em nossos resultados. Os desvios de significado acerca da natureza
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da ciência foram recorrentes em ambos os coletivos, indicando claramente que é preciso discutir
mais enfaticamente questões de natureza epistemológica, não apenas na educação básica, mas,
também, nos curso de formação inicial e continuada de professores de biologia (o que
caracteriza a ciência, o que são modelos, teorias etc.).
Considerando as contribuições que o nosso estudo oferece ao ensino da evolução
biológica, podemos elencar alguns desenvolvimentos futuros que ele suscita. O primeiro deles
seria o desenvolvimento de um material didático objetivando abordar o debate que envolve os
coletivos de pensamento evolutivo e os antievolucionistas de modo geral. Sabemos que a
simples discussão dessa temática em sala de aula é um tema controverso entre os pesquisadores
da área do ensino de ciências. Entretanto, a nossa experiência como professora da educação
básica evidencia que essa discussão já existe – é uma demanda dos próprios alunos – e que,
muitas vezes, não é realizada de maneira adequada. Neste sentido, esse material didático
poderia ser utilizado por aquele professor que sinta essa necessidade devido a uma demanda
dos alunos.

O segundo desdobramento do nosso estudo, vinculado ao anterior, estaria

relacionado aos desvios de significado que ocorrem entre os coletivos e o seu papel no
desenvolvimento de práticas mais adequadas à compreensão da evolução biológica como
objetivo de ensino. Nós detectamos apenas alguns deles. Uma investigação mais aprofundada
poderia ser realizada, notadamente, naqueles que se referem mais especificamente aos conceitos
e ideias evolutivas. Eles surgem com muita frequência devido ao tráfego predominantemente
assimétrico que ocorre entre os coletivos. Esse ponto é bastante relevante para o ensino de
ciências e de evolução, principalmente devido às diferenças entre as linguagens cotidiana e
científica que se utilizam, muitas vezes, de termos comuns com diferentes significados.
Outra perspectiva que se abre demandaria um estudo mais aprofundado. Ela se refere
ao possível diálogo que o referencial fleckiano poderia estabelecer com perspectivas sócio
interacionistas da aprendizagem. Entendemos que, em um primeiro momento, essa
aproximação se dê pelo vinculo histórico, social e cultural que Fleck confere ao saber e pela
própria ideia da coexistência dos vários estilos de pensamento na sociedade em geral e ao nível
do indivíduo. Nosso referencial, de certo modo, compartilha – “de saída” – pressupostos com
perspectivas construtivistas sócio interacionistas. Trabalhar essa aproximação em profundidade
seria um exercício relevante, sem dúvida, para a continuidade desta investigação.
Outro desenvolvimento futuro que poderia ser apontado, não necessariamente vinculado
ao ensino de evolução, refere-se à ideia dos acoplamentos ativos e passivos do saber. Fleck não
discute essas questões com profundidade em sua obra. Por isso, também, tivemos certa
dificuldade em relacioná-los aos elementos dos estilos de pensamento de ambos os coletivos.
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Entendemos que esse aspecto do pensamento fleckiano merece uma maior atenção dos
pesquisadores que abordam a sua epistemologia.
Esse estudo, como mencionado na introdução, emergiu das minhas inquietações
enquanto professora de biologia ao ensinar a evolução biológica na educação básica. Mais do
que responder aos objetivos elencados nesta Tese – que consideramos terem sido alcançados –
a epistemologia de Ludwik Fleck respondeu a muitos de meus anseios pessoais. Ela possibilitou
não apenas uma melhor compreensão dos fatores envolvidos nos conflitos que vivenciei em
sala de aula como, também, poderá orientar a minha prática pedagógica a partir da elaboração
de estratégias didáticas mais adequadas visando gerenciar possíveis conflitos.
Finalizando, entendemos ainda que o referencial fleckiano fundamentou, teoricamente,
a nossa escolha pela compreensão como o objetivo do ensino de evolução. Entender a dinâmica
dos estilos e coletivos de pensamento, como proposta por Fleck, implica em uma postura mais
compreensiva acerca das diferenças de pensamento que existem na sociedade, de modo geral,
e na nossa sala de aula, em particular. Neste sentido, considero particularmente relevante a
minha participação no PCBDI. “Adentrar” em um coletivo/estilo de pensamento alheio pode
ser uma experiência “estranha” – em um primeiro momento –, mas, também, reveladora. Ela
evidencia a necessidade do reconhecimento e da aceitação do outro. Não se trata de uma postura
ingênua, uma vez que reconhecemos a existência de questões ideológicas mais profundas que
precisam ser problematizadas no movimento antievolucionista como um todo. Entretanto,
entendemos, também, que é preciso reconhecer o direito do outro de pensar diferente, afinal
estamos todos imersos – uns mais, outros menos – na “harmonia das ilusões”.
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