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ABSTRACT 
 

Considering the importance of knowing the history of science we propose in this paper a content 

analysis of some aspects of biological evolution, from the perspective of the history of science and of 

how historical interpretations and misconception can become barriers tounderstanding the scientific 

content. Through the concept of epistemological obstacles proposed by Bachelard (1996) and studies of 

the history of knowledge about biological evolution we analyzed the conceptions of 46 high school 

students. Responses to the question "whatis biological evolution" were organized into five 

categories: notions of evolution (accepted ideas about biological evolution); finalistvision (ideas that 

refer to evolution as a purpose); evolution as improvement; confusion with the term evolution (spiritual 

evolution etc.)and alternative views (as creationist explanations). The last four categories are 

characterized as obstacles to be overcome by students. We note that these 

obstacles are in support conceptions of common sense as well as in the presentation of the contents 

of biological evolution, most often without any historical reference of its construction, thus being a 

jumble of concepts ready, finished and without contextualization, which end up becoming obstacles to 

the understanding of biological evolution in its full scope. 
 
 
RESUMO 
 
Considerando-se a importância em se conhecer a historia das ciências propomos neste artigo uma 
análise do conteúdo de alguns aspectos da evolução biológica, sob a perspectiva da historia da ciência e 
de como interpretações históricas errôneas e noções de senso comum podem se tornar obstáculos à 
compreensão dos conteúdos científicos. Por meio da concepção de obstáculos epistemológicos 
propostos por Bachelard (1996) e por estudos da história do conhecimento sobre evolução biológica 
analisamos as concepções de 46 estudantes do Ensino Médio. As respostas à pergunta “o que é 
evolução biológica” foram organizadas em cinco categorias: noções de evolução (ideias aceitas sobre 
evolução biológica); visão finalista (ideias que remetem a evolução como finalidade); evolução como 
melhoria; confusão com o termo evolução (evolução espiritual etc) e visões alternativas (como as 
explicações criacionistas). As últimas quatro categorias caracterizam-se como obstáculos a serem 

superados pelos estudantes. Observamos que esses obstáculos encontram sustentação em concepções 
do senso comum bem como na forma de apresentação do conteúdo de evolução biológica, na maioria 
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das vezes sem qualquer referencia histórica de sua construção, sendo desta forma um amontoado de 
conceitos prontos, acabados e sem contextualização, que acabam tornando-se obstáculos à 
compreensão da evolução biológica em toda sua abrangência. 
 
Palavras-chave: Evolución biológica, sentido común, historia de la ciência, obstáculos 
epistemológicos. Evolução biológica, senso comum, história da ciência, obstáculos epistemológicos. 
Biological evolution, common sense, science history, epistemological obstacles. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A evolução biológica é uma temática que tem despertado muito interesse entre pesquisadores de 
diversas áreas, devido à quantidade de polêmicas e de informações desencontradas. De acordo com 
Goedert e colaboradores (2003) a evolução biológica por ser um princípio gerador de controvérsias e 
por deter um caráter fundamental no conhecimento biológico, requer que os professores tenham uma 
boa formação inicial, de maneira clara e objetiva, para evitar possíveis erros conceituais e concepções 
distorcidas. 

 
Essas divergências conceituais e equívocos presentes no ensino de evolução biológica acabam se 
tornando verdadeiros obstáculos a aprendizagem dos conteúdos científicos. O epistemólogo Gaston 
Bachelard (1996) nos alerta que algumas atitudes podem levar a estagnação e regressão das ciências. 
Desta forma de acordo com Zorzan (2006), os obstáculos podem ser compreendidos como resíduos de 
conceitos anteriores, que impedem mudanças de antigos conceitos importantes em um passado para 
novos conhecimentos. 

 
Consideramos, portanto, que a compreensão da historia das ciências é fundamental para a superação de 
conceitos antigos e, necessária para o entendimento das ciências na sua dinamicidade. Segundo Martins 
(1998) a historia das ciências deverá mostrar através de uma análise histórica que a ciência muda no 
decorrer do tempo e que ela é feita por seres humanos e que estes são falíveis e podem aperfeiçoar seus 
conhecimentos. 

 
Levando em consideração a importância em se conhecer a historia das ciências propomos neste artigo 
uma análise do conteúdo de alguns aspectos da evolução biológica, sob a perspectiva da historia da 
ciência e de como interpretações históricas errôneas e noções de senso comum podem se tornar 
obstáculos à compreensão dos conteúdos científicos. Para Bachelard a ciências opõem-se 
absolutamente a opinião, pois “a opinião pensa mal, não pensa: traduz necessidade em conhecimentos” 
(Bachelard, 1996 p.16). O que entendemos por equívocos, são noções mal compreendidas devido a 
características históricas e conceituais, mas que se propagaram fortemente em torno do conteúdo de 
evolução biológica. Estas podem ser compreendidas como: visão teleológica, visão finalista, Lamarck 
em oposição a Darwin, evolução como progresso e origem da vida. 

 
A teleologia é um principio filosófico que trata dos meios e fins, ou seja, do objetivo e finalidade das 
ações. Mayr (1998) relaciona a teleologia com a evolução biológica, ele argumenta que, até a seleção 
natural ganhar credibilidade, muitos evolucionista acreditavam em uma força não viva que orientava o 
mundo vivo em direção à perfeição.  

 
Atribuímos às visões finalistas da evolução biológica que muitos alunos apresentam a relevância que 
esta deteve no decorrer da historia das ciências, pois esta foi amplamente defendida por filósofos 
renomados como Platão, Aristóteles entre outros. Mayr em seu livro Biologia ciência única nos conta 
que : 
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[...] uma escola de evolucionistas muito difundida, por exemplo, os ontogenistas, invocava a 
teleologia para explicar todos os fenômenos evolucionista progressivos. Acreditava que há na 
natureza viva um anseio intrínseco (“ontogênese”) no sentido da perfeição. Nela cabe também a 
teoria da evolução de Lamarck, e a ontogênese teve muitos seguidores antes da síntese evolutiva. 
(MAYR, 2005. P.39) 

 
Resquícios de concepções históricas equivocadas também estão presentes como “ideias Lamarckistas”. 
Desta forma, compreender a relevância dos estudos de Lamack, assim como de outros pesquisadores 
da época, nos parece ser mais coerente: 
 

Lamarck não foi o primeiro nem o único autor de sua época que defendeu a transformação das 
espécies. Em um período um pouco anterior ao de Lamarck apareceram em alguns autores, de certo 
modo, ideias que podiam ser relacionadas à evolução orgânica. Porém, elas não faziam parte de 
uma obra científica como a de Lamarck, mas sim de obras de ficção ou metafísicas. (MARTINS, 
2002) 

 
O que podemos observar nos materiais didáticos e até mesmo no discurso de alguns docentes é a 
noção de que Darwin estava certo e Lamarck errado. Visão deveras simplista. A compreensão de que a 
natureza assim como as espécies existentes estão em constante transformação não deve ser atribuída 
apenas a Darwin.  

 
[...] Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) já falava sobre o transformismo das espécies, assim como 
Robert Chambers (1802-1871) no seu “Vestígios da história da criação”, de 1844, e George 
Louis de Buffon (1707-1788). (SANTOS, 2014). 
 

A noção de evolução como progresso, também se mostra como um obstáculo à compreensão do que 
nos diz de fato teoria evolutiva. De acordo com a definição do dicionário Michaelis, evolução pode ser 
compreendia como: 

 
[...] 1 Ato ou efeito de evoluir. 2 Progresso paulatino e contínuo a partir de um estado inferior ou 
simples para um superior, mais complexo ou melhor. 3 Progresso contínuo de simplicidade 
inorganizada a complexidade organizada. 4 Transformação lenta, em leves mudanças sucessivas. 
(MICHAELIS, 2002). 

 
Para Futuyma alguns igualam Evolução Biológica com “progresso” das formas de vida inferiores às 
superiores, mas é impossível definir quaisquer critérios não arbitrários pelos quais o progresso possa ser 
medido. 

 
A própria palavra “progresso” implica direção, se não mesmo o avanço em direção a um objetivo, mas 
nem direção nem objetivo são fornecidos pelos mecanismos de Evolução Biológica. Muito menos, 
apesar das concepções populares, a Evolução Biológica pode ser concebida como “progresso”. Isso era 
tão evidente para Darwin que ele escreveu, em seu caderno de notas, "nunca dizer superior ou inferior" 
em referência às diferentes formas de vida. (FUTUYMA 1992, apud CARNEIRO, ROSA, 2003). 

 
De fato a palavra evolução vem sendo utilizada por muitos estudantes no sentido de progresso e 
aumento de complexidade, para Gould (1999) “a palavra evolução passou a ter sentido de 
“descendência com modificação” através da propagando de Herbert Spencer, que usava o termo 
evolução no sentido de progresso. Isso explica em parte a confusão que se faz do termo, entendendo 
evolução biológica como progresso” (GOULD 1999, apud MEGLHIORATTI,2004). 
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Outras questões frequentemente citadas na literatura onde a evolução tem encontrado problemas em 
ser compreendida são relativas à origem da vida, que tem rendido acirrados embates entre a teoria 
evolucionista versus criacionismo. Goedert, Delizoicov, Rosa (2003) ressaltam que “conceber a 
evolução sob uma ótica religiosa é uma questão presente não apenas nas concepções dos alunos, mas 
também nas dos professores”. Oliveira e Bizzo (2011) afirmam ainda que as crenças e valores pessoais 
dos estudantes influenciam na percepção e aceitação da teoria evolutiva. Quando confrontados com 
discussões como a origem do homem, a explicação religiosa parece a única capaz de explicar sua origem 
e perfeição (OLIVEIRA, BIZZO, 2011) 
 
De acordo com Alters, Alters (2001) além de razões religiosas para rejeitar evolução, há várias não-
religiosas, construídas nos ambientes formais e não-formais de ensino que confundem os estudantes, 
como, por exemplo, fatos não científicos ensinados informalmente por meios de comunicação, como a 
ideia de que humanos e dinossauros viveram no mesmo período. 
 
Bellini (2006) considera que a comunicação das ciências constitui uma fonte de novidades 
metodológicas. Entretanto, a autora afirma que: 

 
“ela padece de muitos males: tais como distorções nos enunciados, interpretações errôneas dos 
conceitos científicos e concepções estranhas às ciências. De tudo isso, pode-se afirmar que resta para 
os alunos um universo científico sem a instrumentação intelectual própria do mundo das ciências, os 
problemas, as hipóteses de investigação, um vocabulário específico com conceitos pertinentes à área 
que se estuda (BELLINI, 2006). 

 
Percebemos que a relação entre os fatos históricos e o contexto existente, ou seja, o contexto gerador 
de determinada concepção podem minimizar falsas ideias sobre a verdadeira natureza das ciências. 
Martins (2006) nos diz que a maioria dos livros apresentam somente os resultados, obtidos pela ciência 
e não o caminho percorrido para a obtenção dos resultados. Para esta mesma autora, sem discutir esses 
aspectos, parece que a ciência é atemporal, esta isolada de outras atividades humanas, surge de forma 
mágica, é algo pronto, imutável e eterno. O estudo de forma adequada de alguns episódios históricos 
reduziria o desenvolvimento de concepções simples, sem fundamentação consistente, sobre a real 
natureza das ciências e a sua relação com o contexto social. (Martins, 2006 apud Zamberlan, 2008). 

 
A evolução biológica por ser considerada uma temática unificadora dentro da biologia, deve ser 
compreendida não apenas como uma teoria e sim como um principio que conduz toda a diversidade de 
vida existente.  Oliveira (2009) diz que são nítidas as necessidades de preparar o alunos para questões 
cruciais, como as que se referem a conservação da biodiversidade, o uso indiscriminado de antibióticos, 
entre outros temas que são ligados a evolução biológica e que exige a utilização de seus conceitos para a 
solução de situações concretas , contribuindo para o entendimento do ambiente em que vivemos. Desta 
forma concordamos com as reflexões sugeridas por Rutledge, Mitchell (2002), e acreditamos que o 
ensino de evolução biológica deva abordar temáticas referentes ao processo evolutivo, como a variação 
genética e o efeito das mutações; o papel da seleção natural; a herança biológica e a reprodução 
diferencial dos mais aptos; a competição pelos recursos ambientais limitados; os processos de 
especiação; e a importância e contundência das evidências evolutivas. Ademais, como discutido 
anteriormente, uma abordagem pautada na história e filosofia da ciência permite ilustrar aos alunos o 
processo de construção do conhecimento evolutivo, superando assim a simples apresentação dos fatos 
e acontecimentos históricos, significando-os e evidenciando a ciência como uma produção humana. 
Além disso, a história e filosofia da ciência reforçam e esclarecem que a evolução biológica é uma teoria 
cientificamente validada e aceita. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002; BRASIL 2006) e as Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica (PARANÁ, 2008) recomendam que a evolução biológica seja trabalhada ao longo de 
todo o ensino médio, de maneira interligada e unificadora com outros conteúdos biológicos. Entretanto 
é comum que o tema seja enfocado no terceiro ano do ensino médio, como os próprios Parâmetros 
Curriculares Nacionais sugerem (BRASIL, 2002). 
 
Reforça essa ideia o fato de a grande maioria dos livros didáticos apresentarem capítulos específicos 
sobre evolução biológica no terceiro volume da obra (BRASIL, 2011), dedicado ao 3º ano do ensino 
médio. De Acordo com Dias & Bortolozzi (2009) “é frequente em vários livros didáticos de biologia 
adotados no Brasil a abordagem do tema Evolução como concluído, desprovido de contextualização 
histórica para a compreensão, por parte dos alunos, de como conceitos foram desenvolvidos ao longo 
do tempo”. 
 
Desta forma  o presente trabalho apesar de utilizar a historia das ciências como base teórica, não 
procurou retratar os conhecimentos dos alunos sobre este conteúdo, pois esta temática necessita de 
maiores estudos, que poderão ser realizados posteriormente. 

 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
A presente investigação apresenta dados preliminares de um trabalho de especialização. Caracteriza-se 
como uma pesquisa qualitativa que, como apontam Bogdan e Biklen (2006), tem sempre o caráter de 
uma investigação descritiva, na qual muitas vezes o processo é mais ou tão importante quanto os 
resultados e, a análise dos dados é feita de forma indutiva. Além disso, o investigador compõe-se como 
instrumento principal (BOGDAN, BIKLEN, 2006, p. 48). 
 
Os dados apresentados são parte dos que foram coletados através da aplicação de um questionário. 
Este foi construído com vinte questões objetivas e a seguinte proposição discursiva: Explique como ocorre 
a evolução biológica. É justamente sobre as explicações dadas pelos estudantes para essa questão aberta que 
voltamos nossos olhares. O objetivo é verificar se o processo evolutivo permeia o universo cognitivo 
dos estudantes e os possíveis obstáculos relacionados à suas explicações sobre o tema, explicitado por 
suas respostas. O questionário foi aplicado a estudantes de todas as séries do ensino médio, que 
estudam em duas escolas públicas na região de Londrina, Paraná, Brasil. Entretanto, como aqui 
apresentamos uma explanação preliminar, a análise refere-se às respostas dos estudantes da 3ª série. 
Foram questionados 64 estudantes entre 16 e 19 anos, sendo 27 do sexo masculinos e 37 do sexo 
feminino. Dezoito não responderam e quatro declaram não saber explicar. 

 
Para uma análise mais clara e comparação mais eficiente entre as explicações dos estudantes, as 
respostas foram colocadas em uma tabela. Esta se compõe de categorias que procuram agrupar 
respostam que apontem para a mesma ideia geral. O resumo desta tabela de análise é apresentado nos 
resultados. De acordo com Bardin, embora não seja uma etapa obrigatória, a maioria das análises 
envolve a categorização. Segundo a autora: 
 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p. 117). 
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Nesse trabalho, foram estabelecidas pré-categorias de análise segundo obstáculos elencados pela análise 
histórica, após a análise dos dados, acrescentamos mais uma categoria. Os dados estão apresentados no 
item seguinte. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a análise, foram criadas cinco categorias. Procurou-se assim descrever as diferentes visões dos 
pesquisados. As categorias são: 
 
-Categoria 1: Noções de evolução biológica. Aqui foram categorizadas as respostas que continham 
alguma noção correta sobre evolução biológica. Vale salientar que foram consideradas nessa categoria, 
as manifestações que indicam que o aluno reconhece algum componente básico da teoria evolutiva, 
como os conceitos de adaptação, mutação, seleção natural, etc.; e não necessariamente uma explicação 
completa do processo evolutivo. 
-Categoria 2: Visão finalista. Nessa categoria encaixaram-se as resposta que tem como ponto central 
uma necessidade de mudança gerada nos organismos pelo ambiente. 
-Categoria 3: Evolução como melhoria. Aqui foram selecionadas as respostas de demonstravam 
claramente a ideia de que a evolução segue um caminho com o objetivo claro de melhoria. 
-Categoria 4: Confusão com o termo “evolução”. A última categoria reúne as respostas em que o termo 
evolução é usado para descrever processos ou fenômenos diversos dos de evolução biológica. 
-Categoria 5: Visões alternativas. Categoria que reúne visões alternativas, como o criacionismo, como 
sendo explicativas para a evolução biológica ou, substitutas desta. 

 
 

De um modo geral as respostas foram bem sucintas. Em raros exemplos os alunos ultrapassaram a 
metade do espaço reservado para a resposta (12 linhas). A tabela abaixo traz a quantidade de respostas e 
exemplos destas em cada categoria: 

 

Categorias Quantidade Exemplos de respostas 

1) Noções de 

evolução biológica 
14 alunos 

Segundo a teoria de Darwin, ocorre a seleção natural na qual 

seleciona os mais bem adaptados. Sobrevive quem melhor se 

adapta. 

2) Visão finalista 16 alunos 
Dependendo das condições do ambiente os seres vivos se 

adaptam a tais condições para poder sobreviver. 

3) Evolução como 

melhoria 
4 alunos 

A evolução pode ser dita como melhoramento ou mudança 

de uma espécie 

4) Confusão com o 

termo “evolução” 
7 alunos 

Ocorreu com a primeira pesquisa sobre a existência dos seres 

vivos. 

5) Visões alternativas 1 aluno 
Eu não acredito na evolução biológica, acho que sempre 

existiu mas só está mostrando agora a sua existência. 

Tabela 1 – Resultados: distribuição das respostas dos estudantes nas categorias, com exemplificação. 
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Talvez pelo fato de a evolução biológica ser um tema que engloba muitos conceitos, é comum que os 
alunos apresentem visões confusas, incompletas e até mesmo distorcidas. Assim, mesmo as respostas 
coerentes que se encaixaram na categoria 1 apresentam limitações na especificidade e/ou abrangência 
da explicação. Como já discutido na definição desta categoria, foram englobadas aqui respostas que 
denotam que o aluno conhece, pelo menos parcialmente, a teoria evolutiva. Nenhum deles formulou 
uma resposta que abrangesse todos os elementos básicos do processo evolutivo: geração da 
variabilidade e desenvolvimento de características adaptativas, e atuação da seleção natural. Entretanto, 
muitos conseguiram explicitar ideias relacionadas à esses processos ou ainda características do processo 
evolutivo. Cinco alunos citaram a seleção natural como componente importante (A2, A8, A9, A10, 
A12), como exemplificado na tabela 1. Outros cinco alunos discorreram sobre mutação (A1, A4, A7, 
A6, A13): “De acordo com as mutações genéticas que ocorrem por acaso.“ (Aluno A4). Quatro alunos 
apresentaram a noção de herança genética envolvida no processo evolutivo (A3, A5, A11, A12): “A 
evolução biológica acontece através da herança de características que são passadas de geração para geração.“ (Aluno A3). 
Podemos identificar ainda nessa resposta a ideia de que o processo evolutivo é lento e acontece ao 
longo de várias gerações.  Um dos alunos que foi incluído nessa categoria lembrou que a teoria da 
evolução foi proposta por Darwin, embora não tenha especificado nenhum aspecto particular. Sua 
resposta foi a seguinte: “A evolução biológica vinda de Darwin, seria explicar cientificamente a evolução da espécie 
com o passar de processos e períodos históricos, mostrando como o indivíduo evolui e evoluiu até hoje.” (Aluno A14). 

 
Chamou atenção a quantidade expressiva de alunos (16 alunos) que entendem a evolução biológica sob 
uma ótica lamarckista: a ideia de que o ambiente gera necessidade de mudança nos organismos. O 
posicionamento é claro, como se pode ver no exemplo apresentado na tabela 1. Na categoria 3, foram 
incluídas as respostas em que os alunos demonstraram entender que o processo evolutivo além de ter 
um objetivo, segue sempre no sentido de melhorar organismos ou espécies.  

 
Na categoria 4 foram encontradas as maiores discrepâncias e a maior quantidade de resposta diferentes. 
Ficou claro que muitos alunos confundiram o significado que o termo „evolução‟ tem dentro da 
biologia com aquele mais amplo que a palavra abrange na língua portuguesa.   

 

Desse modo, os alunos usaram o termo para descrever evolução pessoal, espiritual, do caráter, etc., 
como no exemplo apresentado na tabela 1. Outra associação comum foi com a evolução da própria 
ciência, ou especificamente da biologia, como no seguinte exemplo:  

 
Com o passar do tempo a biologia foi se aprofundando em pesquisas em vários ramos em que a 
biologia está presente, ou seja, quase em tudo. A natureza, produtos químicos, entre outros, estão 
modificando a biologia e está fazendo com que haja uma evolução no ramo biológico do mundo. (A 
35). 

 
Esses dados concordam com o trabalho de Bellini (2006). Nesta categoria também foram incluídas as 
respostas vagas, nas quais não foi possível identificar qualquer vestígio que pudesse encaixar as ideias 
do aluno em uma das outras cinco categorias: “Seria a evolução de uma espécie animal, vegetal e micro-organismo 
existente em nosso planeta.” (A 38).  

 
Apesar dos trabalhos na área apontarem que a visão religiosa é um obstáculo para o entendimento da 
evolução biológica (GOEDERT, DELIZOICOV, ROSA, 2003; ROSA et al., 2002 apud GOEDERT et 
al., 2003), nossos resultados mostraram poucas respostas com esse viés. Apenas um dos estudantes da 
terceira série apresentou uma resposta que refuta o pensamento evolutivo como forma de explicar as 
mudanças que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Essa resposta foi incluída na categoria 5, 
conforme se vê na tabela 1.  
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CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos pela pesquisa mostram que a discussão religiosa que permeia tanto a temática da 
evolução não é o principal motivo pelo qual os alunos não compreendem o que é a evolução biológica. 
Talvez a comparação entre as estudantes da 1ª e 2ª séries, nas quais as ideia religiosas aparecem, mostre 
que conforme os alunos avançam no ensino médio, o pensamento evolutivo fique cada vez mais 
consolidado. Desse modo, estudos posteriores se fazem necessários. 
 
Acreditamos que a não compreensão do processo evolutivo se deve mais a divergência de conceitos e 
informações, e estes acabam se tornando obstáculos a aprendizagem. A quantidade expressiva de 
estudantes que adotam conceitos lamarkistas, nos mostra que erros conceituais estão sendo cada vez 
mais reforçados, pelos docentes. 
 
Desta forma o ensino de evolução deve ser repensado sob uma perspectiva de superação de 
entendimentos do sendo comum. A compreensão da historia da ciência, associada a utilização de 
recursos metodológicos diversificados, além do apoio dos livros de didáticos, nos parece ser um 
caminho válido e que deve ser explorado. 
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