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Resumo

FARIAS, M. A. F. M. O ensino de evolução por docentes em diferentes contextos de
confessionalidade. 2017. 222 f. Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências. Faculdade
de Educação, Instituto de Biociências, Instituto de Química, Instituto de Física. Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2017.

O presente trabalho possui como objetivos analisar como os professores do Ensino
Médio estabelecem a relação entre conhecimento científico e crença religiosa no que diz
respeito ao ensino do conceito de evolução biológica, e como esse professor percebe tal relação
nos educandos em diferentes contextos de confessionalidade. Quanto à fundamentação teórica,
nos alicerçamos na Psicologia histórico-cultural de Vygotsky e no trabalho de Sepulveda e ElHani (2004), que realiza uma revisão bibliográfica acerca das possíveis relações estabelecidas
entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, descrevendo três possibilidades: a
tese da incompatibilidade, a tese da independência e do diálogo construtivo entre religião e
ciência e a tese da integração dos dois campos de conhecimento em um novo campo
interdisciplinar. Utilizamos os pressupostos da Psicologia histórico-cultural com intuito de
fundamentar nossas hipóteses no que diz respeito à influência do meio e das vivências nas
atitudes e na formação de conceitos científicos dos indivíduos. A obtenção de dados foi feita a
partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com professores e professoras de escolas
confessionais e não confessionais do Estado de São Paulo. Tais dados foram analisados e
discutidos utilizando a metodologia de Análise Textual Discursiva. Posteriormente, redigimos
metatextos com intuito de formalizar e construir novas reflexões sobre os resultados obtidos.
Verificamos inicialmente que, mais do que a confessionalidade da instituição de ensino, o
docente possui um papel de protagonismo central no que diz respeito à relação que o educando
irá estabelecer entre a crença religiosa e o conhecimento científico. Do mesmo modo, o
professor é mais influenciado, no exercício de lecionar, pelas suas crenças pessoais do que pela
eventual confessionalidade da instituição. Ao mesmo tempo, foi possível apurar que, por vezes,
os docentes incorrem em equívocos acerca da concepção de natureza da ciência, evidenciando
a necessidade de repensarmos conteúdos e práticas do ensino superior, principalmente em
relação à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura.
Palavras Chave: Crença religiosa. Conhecimento científico. Análise textual-discursiva.
Natureza da ciência. Escolas confessionais.

Abstract

FARIAS, M. A. F. M. The teaching of Evolution by teachers in religious and non religious
schools. 2017. 222 f. Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências. Faculdade de Educação,
Instituto de Biociências, Instituto de Química, Instituto de Física. Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2017.
The present study aims to analyze how High School teachers relate scientific knowledge
and religious faith when it comes to teaching the concept of biological Evolution and how each
teacher perceives the way students develop this relation depending on the religious context they
are inserted. For theoretical ground, we used the Vygotsky’s historical-cultural psychology and
the study of Sepulveda and El-Hani (2004) that contains a bibliographical review about the
possible relations between scientific and religious knowledge, describing three possibilities: the
thesis of incompatibility, the thesis of independence and constructive dialogue between religion
and science, and the thesis of the integration of both knowledges into a new interdisciplinary
field. We also used Vygotsky’s historical-cultural psychology concepts in order to substantiate
our hypothesis on the influence of the environment and experiences on the attitudes and the
development

of

scientific

knowledge.

Our

data

were

obtained

from

semi structured interviews with teachers of religious and non-religious schools of São Paulo
State. Those data were analyzed and discussed using the Discursive Textual Analysis
methodology. Then we wrote metatexts in order to formalize and create new consideration
about the results. Initially we concluded that the relation between scientific and religious
knowledge developed by the student is more influenced by the teacher’s beliefs than by the
religious aspects of the school. Likewise, the teacher is more influenced by their own beliefs
than by the school’s religious tendencies. Additionally, we verified that occasionally teachers
make mistakes about premises and practices of Science, highlighting the need of revisiting the
practices and contents taught in higher education, especially regarding to teacher’s graduation.
Keywords: Religious beliefs. Science knowledge. Discursive Textual Analysis. Nature of
Science. Religious schools.
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1. Descrição do tema e contextualização do trabalho

Há uma explicação que torna inteligível à razão a enorme diversidade de organismos
vivos existentes? Essa é a pergunta trazida por Dobzhansky (1973) para introduzir e tratar
conceitos acerca do processo evolutivo. Não se trata, no entanto, de uma pergunta nova na
história da humanidade. Embora a cultura oriental também tenha caminhado muito por essa
reflexão, é na cultura ocidental que estão registrados muitos aspectos acerca desse tema que
invariavelmente nos leva à construção de conhecimento originada na Grécia antiga (Castro,
2011).
Na cultura ocidental, um marco conceitual se estabeleceu com a publicação de “A
origem das espécies” em 24 de novembro de 1859, escrita por Charles R. Darwin. A partir de
observações realizadas em suas viagens, estudos posteriores e das leituras de diversos autores
que se debruçaram sobre a temática evolutiva, Darwin ressaltou a mutabilidade das espécies e
desenhou uma teoria que tentava explicar não somente porque tais espécies mudam, como
também os mecanismos pelos quais os organismos tornam-se, aparentemente, bem adaptados à
vida (Darwin, 2006).
A Teoria da Evolução é um elemento central, indispensável ao entendimento de toda a
biologia, que a unifica enquanto ciência e sem a qual ela perde seu sentido, não passando de
uma série de fatos curiosos e interessantes (Dobzhansky, 1973; Futuyma 1992; 2002; Mayr,
1977; 2009; Meyer e El-Hani, 2001, 2005). Assim, o entendimento do processo evolutivo é
fundamental para que as pessoas se apropriem dos conhecimentos biológicos e os utilizem na
produção tecnológica, no desenvolvimento da medicina, da agricultura, nas questões voltadas
à temática ambiental e nos aspectos relacionados à conservação e à biodiversidade (Futuyma,
2002).
Por todas essas razões, o ensino de evolução é tratado como eixo central em documentos
que dizem respeito à política de ensino nacional de Ciências Biológicas. As Orientações
Curriculares do Ensino Médio (OCEM), que visam esclarecer pontos abordados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), afirmam que um tema de relevância 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 (Brasil,
2006).
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O ensino de Evolução, todavia, enfrenta uma série de desafios. Alguns deles, por
exemplo, constituem equívocos conceituais e metodológicos dos docentes, quando apresentam
a narrativa religiosa como alternativa à científica, ou ainda como única explicação ao
desenvolvimento dos organismos vivos (Moore, 2008). Além disso, é frequente os professores
considerarem a evolução como mais um tema no ensino de ciências e não como o eixo
integrador de toda sua disciplina (Carneiro, 2004; Castro e Augusto, 2009; Gayon, 2001;
Sepúlveda e El-Hani, 2009; Tidon e Lewontin, 2004). Pesquisas ressaltam várias adversidades
no material didático, que apresenta, em geral, poucos capítulos dedicados à evolução e uma
série de inconsistências conceituais e imprecisões (Bizzo, 1991; Castro e Rosa, 2007; Tidon e
Lewontin 2004).
Há ainda problemas com o currículo escolar, no qual, apesar das colocações positivas
trazidas nos PCNEM, de se articular a biologia como um todo ao eixo evolutivo (Brasil, 1999),
a temática da evolução é inequivocamente colocada de lado (Futuyma, 2002). Desse modo, é
tratada geralmente ao final do terceiro ano do ensino médio, em aproximadamente 10 das 200
aulas do currículo de Biologia (Tidon e Lewontin, 2004. Sem falar na possibilidade de que ela
nem seja estudada, como apontam Pacheco e Oliveira (1997). Quanto à produção acadêmica,
essa ainda é muito reduzida na temática do ensino de evolução, quando confrontada com a
centralidade desse tema para a compreensão das ciências biológicas (Amorim e Leyser, 2009).
Somada a isso, existe a falta de preparo dos alunos para compreender esse conceito,
dadas as suas concepções prévias e explicações ditas alternativas à teoria evolutiva (Tidon e
Lewontin, 2004), uma vez que o ambiente escolar não está isolado da sociedade (Amorim e
Leyser, 2009). Para se ter uma ideia de como esse assunto perpassa a população brasileira, em
2010 verificou-se que 25% dos brasileiros não usam os conceitos de evolução biológica para
explicar a origem dos seres humanos, atendo-se unicamente à ideia criacionista, e somente 8%
apoiaram-se exclusivamente na explicação evolutiva (Datafolha, 2010).
Além dos problemas já descritos para o ensino de evolução, há a questão do possível
conflito de ordem religiosa, sendo que esse, na verdade, não se limita ao conhecimento
evolutivo. A ciência e a religião trazem um histórico de conflitos, uma vez que as duas visões
de mundo têm instrumentos e funcionamento totalmente distintos para analisar e explicar os
fenômenos naturais (Fischmann, 2008a).
Na educação básica e, muitas vezes, também no ensino superior, há situações de intenso
conflito geradas por questões de natureza religiosa, que dificultam o ensino de evolução
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(Amorim e Leyser, 2009; Sepulveda e El-Hani, 2004), havendo inclusive campanhas de
organizações religiosas de resistência ao darwinismo e em favor do criacionismo ou da corrente
de pensamento denominada Design Inteligente (Tidon e Lewontin, 2004). Especificamente nas
aulas de biologia, o sentimento de religiosidades, crenças e diferentes visões de mundo são
trazidas com bastante destaque, o que, por vezes, pode enriquecer o momento pedagógico ou
tumultuá-lo a partir de um eventual conflito, oposição, ou até mesmo negação de conhecimentos
em favor de crenças essencialmente religiosas (Amorim e Leyser, 2009).
Nos Estados Unidos, há conflitos ideológicos muito categóricos que transcendem a sala
de aula e tornam-se enfrentamentos legais. A partir de 1920, grupos fundamentalistas cristãos
defenderam a exclusão do ensino da evolução do currículo de ciências das escolas públicas
(Gould, 2002). A partir de 1968, após derrotas constantes, começaram a reivindicar que o
criacionismo recebesse a mesma atenção que a teoria evolutiva e fosse colocado como uma
alternativa à evolução no currículo do ensino público de ciências (Gould, 2002). Desse modo,
os estudantes teriam, segundo eles, a oportunidade de julgar as evidências de cada um dos lados,
e estariam aptos a decidir qual delas considerariam a mais correta (Gould, 2002).
Atualmente, os criacionistas norte-americanos continuam reivindicando a inclusão das
ideias do chamado Design Inteligente ou Planejamento Inteligente como uma teoria alternativa
à evolução no ensino de ciências (Sepulveda e El-Hani, 2004). O número crescente de
comunidades evangélicas aumenta o coro criacionista não somente nas reivindicações que
dizem respeito à formulação de leis anti-evolucionismo (Moore, 2000), mas também com
propostas de alterações curriculares nas aulas de ciências e nos livros didáticos de biologia
(Razera e Nardi, 2001).
Infelizmente, tal realidade não se limita aos norte-americanos. No Brasil, os grupos
criacionistas também têm ganhado força e estão organizados em associações desde a década de
1970. A principal delas é a Sociedade Criacionista Brasileira, que tem como uma de suas
ferramentas de divulgação o periódico "Folha Criacionista" (ver http://www.scb.org.br). Estes
grupos, assim como a conhecida “bancada evangélica”, defendem que deve haver uma
flexibilização no currículo de ciências.
No Brasil, a lei que rege a questão do ensino religioso nas escolas (Lei nº 9.475, de 22
de julho de 1997) dá nova redação ao artigo 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 1º O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
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formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação
e admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Já em 2009, houve a Aprovação, pelo Congresso Nacional, do Acordo Brasil-Santa Sé,
assinado pelo Executivo em novembro de 2008. O acordo cria novo dispositivo, entrando em
conflito com a própria Lei de Diretrizes e Bases em vigor:
Art. 11 - A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de
liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do
País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral
da pessoa.
§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula
facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem
qualquer forma de discriminação.

Assim, a laicidade não somente do Estado como também do ensino torna-se cada vez
mais esquecida e em vias de ser abandonada. Segundo Fischmann (2008a; 2008b; 2012a), a
garantia de manter Estado e ensino laicos são o nosso maior aporte de resistência para garantir
a pluralidade religiosa do nosso país, ou seja, somente a partir da compreensão da necessidade
da laicidade estatal haverá redução de riscos caracterizados pela imposição de uma fé ou uma
regra religiosa a todos os setores sociais (Fischmann, 2012a). Desse modo, a presença de
acordos unilaterais com uma religião específica ou, ainda, a promulgação de leis cujos
formuladores partilhem de sabidas causas religiosas ferem inequivocamente a liberdade
confessional ou não confessional de cada indivíduo. (Fischmann, 2008a; 2008b; 2012a).
Como se não bastassem os conflitos legais expostos por grupos declaradamente
religiosos, há ainda ideias travestidas de ideal democrático. Um exemplo são as proposições do
Movimento Escola Sem Partido, cujas reivindicações incluem a rejeição ao ensino da evolução
biológica e a defesa da "liberdade" das famílias e dos alunos acerca desse conteúdo curricular
(Selles, 2016).
A comunidade científica considera que excluir o ensino de evolução ou mesmo diminuir
o tempo destinado ao seu estudo em detrimento da perspectiva religiosa significaria inviabilizar
que as pessoas compreendam, de forma real, o principal referencial das ciências biológicas,
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posicionando-se enfaticamente contra essa medida (Selles, 2016). Além disso, tais posturas
resultariam na impossibilidade de que as pessoas tenham contato com uma importante parte do
conhecimento produzido pela humanidade (Meyer & El-Hani, 2001), contrariando os princípios
de formação da cidadania.
Assim, o ensino de evolução centraliza o embate entre ciência e religião. A polêmica se
institui nas vias legais e escolares, na maior parte das vezes, de forma pouco construtiva. É
bastante frequente a instauração de conflito, dado que a teoria evolutiva por vezes pode
sobrepor algumas das principais ideias religiosas (Sepulveda e El-Hani, 2004).
A partir dessa polêmica, há, de acordo com a revisão bibliográfica presente em
Sepulveda e El-Hani (2004), três formas possíveis de estabelecer uma relação entre o
conhecimento científico e religioso. O primeiro é exemplificado pelas ideias de Mahner e
Bunge (1996), para quem a educação religiosa é conflitante com a educação científica, uma vez
que há uma série de incompatibilidades entre as mesmas. Por outro lado, de acordo com
pesquisadores como Lacey (1996), Woolnough (1996) e Poole (1996), a educação religiosa e a
científica são independentes e respondem a diferentes necessidades humanas, podendo ser
usadas de acordo com o contexto no qual um determinado conhecimento é aplicado. Por fim,
há os defensores de uma terceira ideia, a possibilidade de um campo interdisciplinar entre
ciência e religião, com uma visão integrada. De acordo com essa visão, os campos de
conhecimento podem ser trabalhados conjuntamente, evitando qualquer possibilidade de
confronto e de fomentação de debates com características essencialmente reducionistas
(Biefeldt, 1999; Murphy, 1999a, 1999b; Russel, 2001).
A partir das diferentes concepções e dos emergentes e históricos debates que envolvem
também a opinião pública acerca da relação entre o conhecimento científico e o conhecimento
religioso, professores e pesquisadores não podem se ausentar da discussão. Fica clara, portanto,
a necessidade de investigarmos com maior profundidade como se dá a interpretação dos
professores acerca dessa temática e, mais do que isso, como essa relação é colocada na sala de
aula (Sepulveda e El-Hani, 2004).
Desse modo, o presente trabalho pretende compreender como professores de Biologia
ensinam Evolução e seus conceitos no contexto de diferentes escolas confessionais. Buscamos
verificar também que relação os educandos estabelecem entre o conhecimento científico e suas
crenças religiosas a partir da perspectiva do próprio docente.
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2. Objetivo

Investigar o ensino de evolução a partir da perspectiva docente em escolas com
diferentes contextos de confessionalidade.

2.1. Objetivos específicos
I.

Verificar como se dá a prática docente no ensino de Evolução em escolas com diferentes
contextos de confessionalidade.

II.

Averiguar a percepção dos docentes sobre como os estudantes entendem a relação entre
crenças religiosas e ideias evolutivas.
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3. Fundamentação teórica

Como base para a fundamentação teórica da pesquisa utilizamos o trabalho publicado
por Sepulveda e El-Hani (2004) com intuito de reconhecer as possíveis relações estabelecidas
por professores e educandos entre conhecimento científico e religioso. Além disso, utilizamos
também na fundamentação teórica, os marcos da psicologia histórico-cultural com intuito de
balizar nossas hipóteses iniciais.

3.1. Diferentes concepções acerca da relação entre o conhecimento científico e crença
religiosa
Segundo Sepulveda e El-Hani (2004), na literatura que relaciona educação científica e
educação religiosa, destacam-se três posicionamentos. O primeiro, exemplificado por Mahner
e Bunge (1996), defende a ideia de que educação científica e educação religiosa são construídas
por elementos necessariamente conflitantes. O segundo, representado por trabalhos como os de
Woolnough (1996), Lacey (1996) e Poole (1996), sustenta que o conhecimento científico e o
conhecimento religioso são independentes e complementares, no que diz respeito às diferentes
formas de enxergar o mundo pelo ser humano. Por fim, o terceiro posicionamento defende a
ideia de que é possível se constituir um campo interdisciplinar onde o conhecimento científico
poderá se somar ao conhecimento religioso devido a possíveis semelhanças, propiciando uma
nova perspectiva de conhecimento, gerada a partir da síntese das duas concepções (Bielfeld,
1999; Murphy, 1999a. 1999b; Russel, 2001). A seguir, tais posicionamentos serão melhor
detalhados.

3.1.1. A tese da incompatibilidade
Mahner e Bunge (1996) defendem que a ciência se baliza em uma metafísica
essencialmente materialista, não havendo espaço, portanto, para concepções baseadas em
aspectos religiosos. Negam, inclusive, que a existência de cientistas religiosos possa ser um
indício de que é possível a convivência das duas perspectivas, científica e religiosa. Para esses
autores, a existência de cientistas religiosos só mostra que o poder político e cultural da religião
na atual sociedade inviabiliza a formação concreta e total das crenças do cientista, que seriam
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baseadas fundamentalmente em elementos de cunho materialista.
Os autores defendem, ainda, a total inviabilidade de convivência da perspectiva
religiosa com a perspectiva científica, dadas as suas incompatibilidades doutrinárias,
metodológicas, atitudinais e metafísicas; além disso, ressaltam que a educação religiosa acaba
por ser prejudicial ao desenvolvimento da educação científica do indivíduo, dado que ela atuará
sob uma perspectiva que necessariamente anularia o desenvolvimento do pensamento e do
raciocínio científico.
A fim de demarcar as diferenças fundamentais entre religião e ciência, Mahner e Bunge
(1996) caracterizaram cada uma das concepções, científica e religiosa, para salientar os
elementos que ressaltam sua incompatibilidade de maneira categórica. Afirmam, também, que
sua caracterização da ciência diz respeito somente à ciência contemporânea, entendida como
aquela que é produzida a partir da segunda metade do século XIX, uma vez que a ciência só se
separou da tradição judaico cristã nesse período.
A caracterização de ciência, para Mahner e Bunge (1996) dá-se a partir de nove
elementos: C, S, D, G, F, K, P, A, e M, onde C = comunidade científica; S = sociedades ao
redor da comunidade científica que abrigam e toleram C; D = o domínio de fatos estudados
pelos membros de C; G = a visão de mundo ou filosofia sustentada pelos membros de C,
enquanto pesquisadores; F = a base formal, ou seja, a totalidade das teorias lógicas e
matemáticas conhecidas num dado período e empregadas pelos membros de C; P = a
problemática, o conjunto de problemas cognitivos passíveis de manipulação científica num
determinado período; K = o corpo de conhecimentos, o conjunto de dados, hipóteses e teorias
disponíveis neste período; A = os objetivos da pesquisa; e M = o conjunto de metodologias
passíveis de utilização no universo científico.
Um dos principais pontos de polêmica levantados por Mahner e Bunge (1996), é que o
domínio factual da ciência compreende tudo o que existe, ou seja, ainda que haja elementos que
estejam fora do alcance direto e atual das ciências, eles não estariam fora do poder investigativo
da ciência. Mesmo fenômenos que por vezes são considerados de fora do escopo científico,
como sentimentos, emoções, arte, ou, ainda, a origem e função da moralidade e da religião
poderiam, em certa medida, ser avaliados do ponto de vista científico.
Após sua caracterização sobre ciência, Mahner e Bunge (1996) preocupam-se também
em fazer uma breve caracterização do que entendem por religião. Os autores reúnem 11
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elementos que caracterizam, de modo geral, os principais componentes de uma religião teísta:
C, S, D, G, F, B, P, K, V, A, M. Percebe-se que nove são elementos similares aos que
caracterizam ciência, sendo inclusive designados pelas mesmas letras. Porém, há dois
elementos novos; B a base factual da religião, o conhecimento factual assumido pelos membros
da comunidade religiosa; e V, que seria o conjunto de valores externos da comunidade religiosa
C.
O elemento B, base factual, seria necessário, uma vez que o conjunto K, no caso da
religião não se baliza necessariamente em elementos factuais, mas sim em uma série de
doutrinas e dogmas não passíveis de teste. V, por sua vez, traz o papel de orientação da conduta
moral por um ser divino, ou seja, a elaboração e a aplicação de juízos de valor, a partir do
discurso religioso, que a comunidade religiosa C se propõe a obedecer e aceitar. Trata-se,
portanto, de um elemento que não existe na caracterização essencial da concepção científica, já
que essa não se constrói a partir de valores morais (Mahner e Bunge, 1996). Em relação às letras
que se repetem, Mahner e Bunge (1996) destacam que, embora sejam caracteres similares para
ambas concepções de conhecimento, eles funcionarão de maneira completamente distinta, de
modo que as incompatibilidades entre ciência e religião se tornam ainda mais evidentes.
Comunidade religiosa e comunidade científica representadas pela letra C possuem
diferenças significativas. A comunidade religiosa, diferentemente da científica, não
compartilha suas descobertas, suas intuições ou ainda suas revelações. Além disso, muitas
doutrinas se colocam de modo mutuamente exclusivo, havendo sobreposição de elementos que
são aceitáveis por diferentes membros da comunidade religiosa.
O domínio D abriga, na concepção religiosa, questões que remetem ao sobrenatural e
suas relações com o mundo natural; enquanto na comunidade científica, D é composto pelo
mundo material como um todo. Importante destacar que, para Mahner e Bunge (1996), D
abrange aspectos de natureza bastante ampla, como já foi colocado anteriormente.
A visão de mundo ou os aspectos filosóficos representados por G consistem, para a
religião, em uma coleção de doutrinas acerca do sobrenatural e da relação do mundo material
com ele. Traz, ao contrário da ciência, especial destaque para a existência de forças impessoais,
como o karma ou a existência de deuses, mais uma vez ressaltando seu desligamento de
aspectos materialistas. O único elemento em G que se mostra compatível entre as duas formas
de conhecimento seria a busca de ambas pela verdade, ainda que essa busca ocorra de maneiras
completamente diferentes, já que a ciência se formará a partir da dúvida e da refutabilidade de
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hipóteses e a religião se centraliza em questões dogmáticas.
A base formal representada por F se dá, para a ciência, essencialmente na lógica,
enquanto a religião se mostra preparada para abrir mão da lógica sempre que necessário para
fundamentar seus dogmas. Eventualmente, existem religiosos que buscam, por meio de uma
lógica matemática ou física, comprovar a existência de um deus. Contudo, além de esse tipo de
preocupação não ser um comportamento geral da comunidade religiosa, ele se dá muitas vezes
de forma bastante questionável, principalmente no que diz respeito a seus fundamentos
primários, que nada têm a ver com os fundamentos trazidos pela produção do conhecimento
científico.
A problemática P, em aspectos religiosos, inclui conhecer ou entender de que forma se
estabelecem as relações do sobrenatural com seus problemas mundanos. Baseia-se
fundamentalmente no comportamento individual de salvação ou de vida na igreja. No
conhecimento científico, a problemática baliza-se por questionamentos que busquem
formulação de testes de hipóteses.
O conhecimento K, para a comunidade religiosa, é fixo ou muda em velocidade muito
lenta. Baseia-se prioritariamente em uma coleção de doutrinas e crenças e não em elementos
refutáveis, como no escopo científico.
Os objetivos A do universo religioso centram-se basicamente na salvação e na vida
eterna, ressaltando fatores de grande antropocentrismo. Para a ciência, as pesquisas têm
objetivos baseados na descoberta ou utilização de leis objetivas e teorias baseadas em
evidências materiais, capazes de sistematizar, explicar ou prever.
A metodologia M religiosa abrange a prática da reza ou da meditação, enquanto no
universo científico destaca-se pela aplicação de metodologias replicáveis para testar
determinadas hipóteses, com intuito de refutá-las ou corroborá-las. A partir dessa
caracterização, Mahner e Bunge (1996) defendem que quaisquer aplicações da metodologia de
uma concepção sobre a outra acarretará necessariamente a sua mútua destruição.
Até então, Mahner e Bunge (1996) esboçam algumas diferenças centrais no
funcionamento e na caracterização de ciência e religião. Além disso, levantam três aspectos
centrais: as questões doutrinárias, as metafísicas, e as metodológicas e atitudinais, nas quais
residem os principais elementos de incompatibilidade de convivência entre a perspectiva
científica e a religiosa.
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As incompatibilidades doutrinárias residem basicamente no fato de a religião assumir
ideias como a possibilidade de milagres, ressurreição ou ainda vida após a morte. Há, dessa
forma, um evidente perfil de incompatibilidade, dado que esses tipos de crenças são inviáveis
dentro da perspectiva científica e, mais do que isso, caso sejam nela colocados, causarão sua
completa distorção.
Em relação às incompatibilidades metafísicas, Mahner e Bunge (1996) destacam que a
existência de elementos sobrenaturais no universo religioso torna impossível a convivência
deste com o universo científico, ou seja, a ausência de materialismo na religião quebra de tal
forma os pressupostos científicos que a coexistência de ambos se torna incompatível, mais uma
vez.
Por último, acerca das diferenças metodológicas e atitudinais, os autores levantam que
a questão da testabilidade e replicabilidade são pontos de princípio para a ciência. Sem esse
aspecto fundamental, não há possibilidade de julgamento da veracidade ou falseabilidade de
um determinado conteúdo; o que seria um fator central para a ciência e acaba por funcionar de
maneira completamente distinta na esfera religiosa.
Os autores defendem ainda que a religião prega, muitas vezes, a negação sobre um
determinado conhecimento produzido, como ocorre com a teoria evolutiva e, além disso, não
questiona a fundo as suas próprias possíveis problemáticas e inconsistências. Dessa maneira, as
atitudes presentes na concepção religiosa baseiam-se na aceitação incondicional, ao passo que
na concepção científica possuem, como essência, a construção de um conhecimento a partir de
experimentos que testem uma determinada ideia inicial, a fim de corroborá-la ou refutá-la em
definitivo.
Desse modo, Mahner e Bunge (1996) concluem que a aplicação de preceitos religiosos
no universo científico, e vice-versa, causará inevitavelmente no desvirtuamento inequívoco das
duas concepções, não sendo possível, portanto, a convivência entre ambas. A única
possibilidade de coexistência seria baseada na extrema distorção de cada uma, de modo que
perderiam suas características principais e, por conseguinte, sua essência.

3.1.2. A tese da independência e do diálogo construtivo entre religião e ciência
Um posicionamento alternativo ao de Mahner e Bunge (1996) propõe a relação de
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independência e a possibilidade da formação de um diálogo construtivo entre ciência e religião.
Lacey (1996), Woolnough (1996) e Poole (1996) são exemplos de autores que nutrem grande
discordância com algumas das acepções trazidas por Mahner e Bunge (1996), embora tenham
acordo no que diz respeito à centralização da ciência em um eixo essencialmente materialista e
que, metodologicamente, há elementos incompatíveis entre as duas concepções.
O primeiro ponto de discordância se dá no que concerne ao domínio factual da ciência.
Lacey (1996) e Woolnough (1996) discordam veementemente de que todos os fenômenos,
incluindo a religiosidade, a moral e a arte sejam passíveis de explicação pela ciência. Nesse
sentido, fica evidente que possuem outra acepção do que seria o materialismo. Enquanto
Mahner e Bunge (1996) revelam um materialismo a partir do qual se torna possível formular
leis gerais, Lacey (1996) traça uma ciência que deveria se basear em um materialismo "um
pouco mais modesto", uma vez que as fronteiras de atuação da ciência ainda constituem uma
questão em aberto. Segundo Woolnough (1996), a maneira de Mahner e Bunge (1996)
enxergarem o mundo é centralizada em uma perspectiva somente materialista, cientificista e
unidimensional, baseando-se em uma única leitura e desconsiderando outras experiências
humanas como a arte, a literatura, a música, além da religião propriamente dita.
Para Woolnough (1996), o mundo funciona de forma mais ampla, de modo que é
totalmente legítimo interpretá-lo de diversas maneiras, abrangendo diferentes formas de
conhecimento, cada uma colocada dentro do seu próprio contexto. A partir desses elementos
levantados por Woolnough (1996), abre-se um ponto importante do debate acerca da
possibilidade de as pessoas utilizarem-se de diferentes ferramentas para explicar os mesmos
fenômenos ou conceitos.
Sepulveda e El-Hani (2004) destacam que essa possibilidade encontra grande respaldo
em trabalhos como o de Cobern (1996), e no modelo de mudança de perfil conceitual descrito
por Mortimer (1993; 1994; 1995; 2000). Tanto Mortimer (1993; 1994; 1995; 2000) quanto
Cobern (1996) ressaltam grande discordância com o trabalho proposto por Posner et al (1982),
que traz o conceito de mudança conceitual, pelo qual o indivíduo, a partir do seu contato com
conceitos científicos, perceberia a problemática dos seus conceitos não científicos e efetivaria
uma possível mudança de um pelo outro, funcionando basicamente como uma escolha de um
em detrimento do outro. O modelo proposto por Posner et al (1982) vai, por sua vez, ao encontro
do que fora esboçado nas ideias de Mahner e Bunge (1996) pois, dadas as incompatibilidades
entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, o indivíduo acaba por optar por
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uma forma de pensamento no lugar da outra. Assim, à medida que é verificada uma inadequação
ou insatisfação em uma concepção prévia, pode ocorrer uma reorganização e substituição de
conceitos vislumbrando adoção de nova concepção.
Para Mortimer (1995) e Cobern (1996), porém, as pessoas, quando em situações de
enfrentamento entre os conceitos científicos e seus conhecimentos prévios, acabam por optar
por uma forma de conhecimento em prejuízo de outra em um momento ou contexto específico;
no caso de estudantes, em uma prova, por exemplo. Não haveria, portanto, efetiva mudança de
conceito, mas sim o uso do conceito científico em uma situação para seu posterior abandono e
volta da convivência e utilização cotidiana do seu conhecimento prévio, que pode ter sido, por
exemplo, construído a partir do universo da sua religiosidade. A esse movimento de
mobilização de um determinado conceito científico, sem que de fato tenha ocorrido uma
apropriação do mesmo, Cobern (1996) deu o nome de "apartheid cognitivo".
Segundo Sepulveda e El-Hani (2004), quando o estudante se vê em uma situação de
conflito cognitivo na sala de aula entre o conhecimento científico e suas concepções prévias, a
melhor maneira de lidar não é forçá-lo à aceitação do modelo científico, mas sim de reconhecer
e explicitar que pode haver diferentes formas de reconhecer os fenômenos que se colocam ao
nosso redor. Esta prática vai ao encontro do proposto por Mortimer (1995).
Para Cobern (1996), o ensino de ciências deve fomentar uma possibilidade de visão de
mundo e não necessariamente de mudança de conceitos prévios para os científicos. De modo
similar, Mortimer (1995) propõe que o ensino de ciências deve enriquecer as possibilidades de
explicações de um determinado fenômeno, não exigindo uma troca de um conhecimento em
relação a outro, mas sim de uma possível transição de um modo de pensar de um perfil a outro,
a depender do contexto onde determinado indivíduo está trabalhando um determinado conceito.
Mortimer (1995) não defende uma proposta de cunho relativista, mas sim que o indivíduo, a
partir do seu contexto, opte pela aplicação de determinado conhecimento sem necessariamente
abrir mão de outro, tampouco realizando a síntese entre ambos. A esse modelo Mortimer (1995)
chamou "Modelo de mudança de perfil conceitual".
Nesse sentido, Woolnough (1996), Lacey (1996) e Poole (1996) defendem que as
concepções científica e religiosa não são incompatíveis, mas somente devem ser utilizadas cada
uma em seu devido contexto, evitando o "apartheid cognitivo" e a utilização oportunista do
conhecimento científico. Desse modo, para tais autores, a convivência entre as duas formas de
conhecimento é perfeitamente plausível. Embora tenham diferentes metodologias e critérios
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para elaboração de suas verdades, são incomparáveis, dado que cada uma delas atende a uma
necessidade humana completamente diferente, não participando de um mesmo nicho de
formulação e explicação dos fenômenos do mundo. Desse modo, não faria sentido a utilização
da metodologia da ciência na religião, ou vice-versa, o que, conforme fora colocado por Mahner
e Bunge (1996), seria a causa da destruição mútua das duas concepções em questão.

3.1.3. Integrar teologia cristã e ciência em um campo interdisciplinar do conhecimento
O terceiro modelo descrito por Sepulveda e El-Hani (2004) é aquele assumido por
membros do Centre for Theology and Natural Science (CTNS), defendendo uma proposta que
vai frontalmente de encontro ao que é levantado por Mahner e Bunge (1996), ou seja, trazem a
possibilidade de abertura de um novo campo, com pressupostos interdisciplinares capazes de
realizar uma síntese entre o conhecimento científico e o religioso.
Segundo Bielfeld (1999), Murphy (1999a; 1999b) e Russel (2001), o campo
interdisciplinar que pode surgir a partir da síntese da religião e da ciência possui como premissa
básica a eliminação de análises reducionistas acerca desse debate, aproveitando, portanto, o
potencial que ambos os lados têm a oferecer. Nesse caso, tentam demonstrar que doutrinas e
crenças religiosas forneceram pressupostos metafísicos que motivaram ou serviram de
justificação para a investigação científica da natureza, de modo que cientistas como Newton e
Boyle por exemplo, não haviam se fundamentado unicamente em questões materialistas para
efetivar suas explicações acerca do mundo que os rodeava.
Os membros do CTNS levantam, ainda, que as chamadas incompatibilidades, como as
trazidas por Mahner e Bunge (1996), não passam de novas questões que fazem parte do
processo de construção de um novo campo do conhecimento e que deverão ser devidamente
investigadas e enfrentadas pelo então crescente e verdadeiro campo interdisciplinar formado
entre a teologia e a ciência (Russel, 2001).

3.2.

Contribuições da psicologia histórico-cultural
A partir da perspectiva histórico-cultural, ressaltamos os elementos que dizem respeito

à importância do contexto na formação do estudante e à formação de conceitos no indivíduo. A
nossa hipótese inicial apoiou-se na ideia de que os professores compartilhariam perspectivas
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ressaltando como o processo de aprendizagem do indivíduo seria modificado de acordo com o
contexto do qual ele faz parte, ou seja, a sua relação com o conceito de evolução será modificada
segundo o ambiente no qual está inserido, e os fatores nele dispostos, no caso, fatores ligados à
religiosidade.

3.2.1. A psicologia histórico cultural
O russo Lev S. Vygotsky1 (1896-1934) buscou, em seus estudos psicológicos, a
formação de uma nova psicologia que estivesse de acordo com o novo homem, o homem
socialista que estava em construção no contexto pós revolução russa, ocorrida em 1917
(Vygotsky, 2004; Tuleski, 2008). Utilizando-se do método dialético e do materialismo histórico
das ideias marxistas, Vygotsky preocupou-se com a explicação do comportamento do homem
ao longo do seu desenvolvimento na sua dimensão filogenética, ontogenética e históricocultural. Assim, segundo Vygotsky (2009), o desenvolvimento da complexidade humana ocorre
como um processo de apropriação, pelo homem, da sua experiência histórico-cultural, de modo
que organismo e meio exercem influência recíproca, sendo completamente inviável dissociar
as características de fundo biológico das de fundo social de um indivíduo (Tuleski, 2008;
Vigotsky, 2004; 2007; 2009).
Na psicologia histórico cultural, o ser humano tem como eixo fundamental as relações
sociais que constrói ao longo do seu desenvolvimento, e nelas estão inseridos os elementos do
seu arcabouço cultural. Tais elementos fornecerão base simbólica para representação e
significação do mundo e serão importantes para a formação do que Vygotsky (2004) chamou
de funções psicológicas superiores, as quais se marcam como características do comportamento
e da biologia especificamente humana (Oliveira 1993; Vygotsky, 2004; 2007).

3.2.2. O meio para a psicologia histórico cultural
Ao pensar o conceito de meio, Vigotsky (2009) propõe uma forma totalmente nova de
análise e leitura desse elemento e, por conseguinte, se distancia da psicologia predominante de
sua época, diferindo da gestalt, da reflexologia, do behaviorismo e do construtivismo piagetiano

1

A grafia estabelecida ao nome do autor respeitou, no decorrer do trabalho, a forma de escrita da fonte
citada.
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(Pino, 2010, Vigotsky, 2009). Vigotsky (2009) traz, na psicologia histórico-cultural, o conceito
de meio no que se refere ao desenvolvimento da personalidade do indivíduo, não como um
simples cenário no qual tal indivíduo nasce e se desenvolve de forma totalmente independente
ou isolada, mas sim como uma fonte de desenvolvimento (Pino, 2010; Vigotsky, 2009; 2010).
De acordo com Vigotski (2010), o meio não pode ser analisado como uma condição
estática e exterior ou, ainda, como uma mera circunstância do desenvolvimento do indivíduo,
mas sim como algo variável e dinâmico, mais do que isso, como um elemento dialético que
modifica e é modificado durante e pela formação do indivíduo. Vigotski (2010) ressalta ainda
que, caso o meio não se caracterize pela presença de elementos variáveis, ou seja, mantenha
determinadas constantes, acabará por se alterar dadas as irrefutáveis mudanças pelas quais o
indivíduo passa no decorrer da sua formação.
Até mesmo quando o meio se mantém quase inalterado, o próprio fator de que
a criança se modifica no processo de desenvolvimento conduz à constatação
de que o papel e o significado dos elementos do meio, que permaneceram
como que inalteráveis, modificam-se, e o mesmo elemento que possui um
significado desempenha um papel numa determinada idade, mas dois anos
depois começa a possuir outro significado e a desempenhar um outro papel
por força das mudanças da criança, isto é, pelo fato de a relação da criança
para com aquele elemento do meio ter se modificado. (Vigotski, 2010, p.683).

Desse modo, a psicologia histórico-cultural preocupa-se em fazer uma abordagem a
partir da perspectiva da relação existente entre o indivíduo e o meio em uma determinada etapa
do seu desenvolvimento (Vigotski, 2010). Para Vigotski (2010), o contexto de inserção dos
indivíduos, considerando sua cultura, seu tempo histórico, sua classe econômica, entre outros
fatores, norteia, interage dialeticamente com ele durante todo o seu desenvolvimento. O
indivíduo modifica-se e, assim como ele, a atitude do meio para com ele, influenciando-o de
uma nova forma, estendendo-se a um ciclo dialético de constante e mútua reelaboração (Pino,
2010; Vigotski, 2010).
Esse ciclo dialético constante resulta também em novas percepções acerca do meio, ou
seja, com o crescimento físico e psicológico, o meio do indivíduo se expande e, assim, novos
elementos e aspectos desse crescimento ocupam a cena, produzindo novas percepções. Há
invariavelmente, portanto, alteração do meio à medida que há desenvolvimento de um indivíduo
nele, daí a compreensão dialética da relação meio e indivíduo (Vigotski, 2010).
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Evidentemente, só se pode elucidar o papel do meio no desenvolvimento do indivíduo
quando dispomos e compreendemos como se dá sua relação com ele, uma vez que um mesmo
fator ou um mesmo acontecimento, ao recair sobre indivíduos distintos, influenciará um
indivíduo de maneira diferente do outro, a depender de uma série de componentes desde os
mais simples até os de maior complexidade, como classe social, cenário político, gênero, faixa
etária, as diferentes relações construídas com os adultos no decorrer da sua infância, seu acesso
à cultura, entre muitos outros (Vigotski, 2010). Essa perspectiva traz à tona o que Vigotski
(2010) chamou de “vivência” com intuito de dar a devida atenção às peculiaridades em cada
indivíduo e em cada contexto observado.
A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio,
aquilo que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo
que está localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado como
eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as
particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é
retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada
personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços
de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação com dado
acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união
indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da
situação representada na vivência (Vigotski, 2010, p.686).

A vivência evidencia o significado que uma determinada experiência trouxe, ainda que
o indivíduo não tenha consciência disso. Ela seria, segundo Pino (2010), uma espécie de metaregra para explicar as regras que devem ser levadas em conta para compreender a relação do
indivíduo com o meio no qual ele está inserido. De acordo com Vigotski (2010):
A vivência de uma situação qualquer, a vivência de um componente qualquer
do meio determina qual influência essa situação ou esse meio exercerá na
criança. Dessa forma, não é esse ou aquele elemento tomado
independentemente da criança, mas, sim, o elemento interpretado pela
vivência da criança que pode determinar sua influência no decorrer de seu
desenvolvimento futuro (p.683-684).

Vigotski (2010) constitui, portanto, a vivência como a unidade de análise que integra o
meio interno, subjetivo do indivíduo, com o seu meio externo, social e cultural. Aponta ainda
para o fato de que o desenvolvimento do indivíduo é constituído a partir da disponibilização de
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elementos socioculturais que são trazidos nas suas vivências e na maneira como esses
indivíduos se apropriam deles, ou ainda, como eles convertem esses aspectos no seu
desenvolvimento humano. A partir desse processo, dá-se significação aos elementos presentes
no meio da criança e/ou do adolescente, e tem-se a vivência do indivíduo propriamente dita
(Vigotski, 2010).
Vigotski (2010) reforça ainda que, dadas as grandes possibilidades de influências que o
meio pode trazer ao indivíduo e as infinitas possibilidades de vivências que podem se construir
ao longo da sua formação, torna-se necessário buscar compreender como o meio acaba por
intervir nos diferentes aspectos da formação do indivíduo; como o crescimento das suas funções
sensório-motoras, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou, ainda, como é
proposto na presente pesquisa, como o meio pode acabar por influenciar a assimilação ou o
entendimento de um determinado conceito científico na vida escolar de um estudante.
Assim, chegamos no elemento central no que concerne à importância do meio para a
perspectiva histórico cultural. Vigotsky (2009; 2010) ressalta a importância das variáveis que
circundam o indivíduo no seu mundo, pois será nesse contexto, com todos os indivíduos que
dele fazem parte, que surgirão questões e problemas sujeitos à resolução e, por conseguinte,
que fomentarão a formação de novos conceitos para o indivíduo. Daí a importância de o meio
no qual a criança ou o adolescente se encontram demandar de diversas formas que ele
desenvolva uma grande pluralidade de potencialidades; sem elas, não serão atingidas formas
superiores de pensamento ou, caso haja, será identificado um grande atraso no desenvolvimento
dos indivíduos (Vigotsky, 2009; 2010).
Desse modo, utilizando-se do corpo teórico trazido por Vigotsky (2009; 2010) na
psicologia histórico-cultural, no que diz respeito principalmente à importância do meio,
levantamos, como hipótese desse trabalho, que haveria forte influência do contexto escolar,
confessional ou não confessional, no qual estão inseridos os professores e os estudantes, sobre
sua abordagem e entendimento do conceito de evolução. Pressupomos que, à medida que o
meio religioso apresentasse diferentes características, haveria diferentes relações e apropriações
do conceito científico por parte dos professores e dos estudantes, respectivamente.
Entendendo a relação estabelecida entre indivíduo e meio como uma relação dialética,
onde cada um deles se reorganiza e se reelabora constantemente, à medida em que há o
desenvolvimento da pessoa, avaliamos que seria provável que, em um contexto religioso - onde
por vezes há conflito e polêmica com o entendimento do conceito de evolução –, haveria
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negação ou resistência aos preceitos darwinistas e a escolha categórica das narrativas religiosas
que fazem parte das suas concepções prévias.
Da mesma maneira, avaliamos que seria provável que, em um ambiente de pouca ou
nenhuma religiosidade, onde não há evidências de sobreposição entre ciência e religião, o
entendimento poderia encontrar menor resistência, ainda sendo possível uma adaptação de
perfil conceitual (Mortimer, 1995), ou um total desligamento dos aspectos religiosos, o que
também caracteriza a proposta de Mahner e Bunge (1996), porém com uma opção clara pelo
conhecimento científico em detrimento das ideias religiosas, esboçando a mudança conceitual
trazida por Posner et al (1982).

3.2.3. Formação de conceitos
Buscamos explicitar como Vigotsky (2009), por meio da perspectiva histórico-cultural,
relaciona os principais elementos acerca da formação de conceitos no indivíduo. Segundo
Vigotsky (2009), ao estudar o conceito, torna-se possível compreender de maneira mais clara
como os aspectos de desenvolvimento da personalidade e das concepções de mundo do
indivíduo são construídas ao longo do tempo.
Vigotsky (2009) ressalta que o processo de formação de conceitos não é meramente
uma atividade associativa, na qual se liga um símbolo ao seu respectivo significado, como era
estudada e pensada até então. Pelo contrário, os vínculos associativos nada acrescentam à
atividade de formação de conceitos realizada pelos indivíduos pois, além de simplificarem ao
extremo a compreensão da criança, eles acabam por subestimar a importância do plano
sensorial, inviabilizando a atribuição de um real significado a um determinado elemento. Na
verdade, o indivíduo necessita desenvolver-se qualitativamente, e, para que isso ocorra
adequadamente, faz-se necessária a utilização de um ferramental que possibilite o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores (Vigotsky, 2009).
Uma vez que não se trata de uma atividade associativa, temos o processo de formação
de conceitos alicerçado no uso da palavra como signo. O uso da palavra (signo) realiza a
mediação entre o novo elemento e a solução de um determinado problema, de modo que,
somente com o estudo da palavra e do seu emprego em diferentes momentos do
desenvolvimento, será possível compreender como se dá a formação do conceito. Esse
movimento, juntamente com o desenvolvimento psicológico do indivíduo, possibilita a efetiva
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formação de conceitos (Vigotsky, 2009).
Assim, podemos afirmar que, para o autor, a formação de conceitos remete
primeiramente às relações entre pensamento e linguagem, além das questões relativas à
mediação cultural, e ao papel da escola no ensino de conceitos científicos. Esses, por sua vez,
são formados a partir da utilização dos conceitos espontâneos trazidos previamente pelos
estudantes (Oliveira, 1992; Vigotsky, 2009). Destaca-se, portanto, desde já a importância dos
conceitos espontâneos para a formação dos conceitos científicos, processo que será melhor
detalhado a seguir.
É dentro desses marcos que o debate acerca da formação de conceitos concretiza as
concepções da psicologia histórico cultural. Nas palavras de Oliveira (1992):
É nesse sentido que a questão dos conceitos concretiza as concepções de
Vygotsky sobre o processo de desenvolvimento: o indivíduo humano, dotado
de um aparato biológico que estabelece limites e possibilidades para seu
funcionamento psicológico, interage simultaneamente com o mundo real em
que vive e com as formas de organização desse real dadas pela cultura. Essas
formas culturalmente dadas serão ao longo do processo de desenvolvimento
internalizadas pelo indivíduo e se constituirão no material simbólico que fará
a mediação entre o sujeito e objeto de conhecimento. No caso da formação de
conceitos, a criança interage com os atributos presentes nos elementos do
mundo real, sendo essa interação direcionada pelas palavras que designam
categorias culturalmente organizadas. A linguagem internalizada passa a
representar essas categorias e a funcionar como instrumento de organização
do conhecimento (p.30 – 31).

Como já foi dito anteriormente, Vigotsky (2009) separa conceitos em duas classes
distintas; os chamados conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os primeiros são
desenvolvidos no decorrer da atividade prática da criança, de suas interações sociais imediatas,
enquanto os segundos são adquiridos em situações formais de ensino-aprendizagem, em
ambiente escolar propriamente dito (Oliveira, 1992).
Ao efetuar a separação em dois tipos distintos de conceitos, Vigotsky (2009) aponta que
o processo de desenvolvimento de cada um deles não se dá da mesma forma, o que contrariava
mais uma vez um pensamento muito difundido pela psicologia até então, devido à pouca
produção pedagógica no que diz respeito ao desenvolvimento de conceitos científicos. Naquela
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época, utilizava-se da produção a respeito dos conceitos espontâneos e essa, por sua vez, era
estendida aos conceitos científicos com intuito de compreendê-los de maneira semelhante.
É importante destacar que a distinção trazida por Vigotsky (2009) difere muito do modo
como Piaget (1993) desenvolveu suas ideias em relação à formação de conceitos no indivíduo.
A distinção entre dois tipos de conceitos, para Piaget (1993), se dá entre conceitos espontâneos
e não espontâneos, sendo que tal autor não admitia que os conceitos não espontâneos, ao serem
reelaborados pela criança, pudessem trazer uma característica marcada pela sua autenticidade,
contrariando frontalmente qualquer preceito da dialética utilizada por Vigotsky (2009).

3.2.3.1. Conceitos espontâneos
Sobre a formação de conceitos espontâneos, tem-se, em primeiro plano, grande
importância do sistema simbólico da linguagem, que se trata de um sistema simbólico de origem
social, ou seja, a cultura é responsável por fornecer ao indivíduo os sistemas que representam
sua sociedade, e, a partir daí, há internalização desses fatores por parte do sujeito. A partir de
tais destaques trazidos por Vigotsky (2009), ressalta-se a importância da interação e da vivência
em um determinado meio, sendo este uma espécie de provedor de elementos culturais.
A linguagem possui duas funções básicas: intercâmbio social e pensamento
generalizante, ou seja, a linguagem pode servir com propósito de comunicação e também para
generalizar diferentes experiências, organizando-as em diferentes categorias, fundamentais à
formação de conceitos. Esse processo se dá basicamente pela utilização das palavras (signos),
ou seja, uma representação de uma determinada categoria. A partir daí tal representação tornase passível de generalização e formulamos o chamado conceito (Vigotsky, 2009).
No processo de formação de conceitos, a criança estabelece em determinado momento
complexos de palavras, ou seja, ela organiza as palavras em famílias, e esse movimento é
consoante com a sua experiência subjetiva com um determinado objeto. Desse modo, fica
bastante evidente a importância do meio para a formação e construção de conceitos para o
indivíduo, ainda que não estejamos falando, por ora, nos conceitos científicos propriamente
ditos. Podemos compreender inicialmente a importância dada ao contexto cultural para
Vigotsky (2009), uma vez que o leque de s-ignificados que fomentarão os conceitos será
característico do grupo cultural do qual o indivíduo faz parte; afinal as palavras, ou ainda os
signos, e os conceitos serão também socialmente construídos.
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A pessoa estabelecerá, segundo Vigotsky (2009), uma relação dos conceitos científicos
também com a sua experiência pessoal, que será diferente da estabelecida com os conceitos
espontâneos pois há, para cada tipo de conceito, raízes e fundamentos diferentes na sua
formação. Mais do que isso, as motivações internas que levam os indivíduos a formarem
conceitos científicos serão distintas das que os levam a formar conceitos espontâneos. Há,
portanto, grande diferença entre Vigotsky (2009) e Piaget (1993), dado que cada um deles
estabelece um referencial metodológico de análise radicalmente diferente. Enquanto o primeiro
ressalta os aspectos da dialética, então fundamentais à psicologia histórico-cultural, Piaget
admite que um novo conceito substitui um antigo, em vez de interagir com o mesmo, e esse
mecanismo de substituições seria o que tornaria o indivíduo um adulto, ou seja, o abandono dos
conceitos espontâneos em detrimento dos não espontâneos. Nessa diferença, reside o principal
aporte de fundamentação teórica da presente pesquisa, uma vez que, nas ideias trazidas por
Vigotsky (2009), fica clara a importância das vivências das crianças para a formação também
dos chamados conceitos científicos.

3.2.3.2. Conceitos científicos
Para Vigotsky (2009), o conceito espontâneo é algo repleto de experiência, enquanto
um conceito científico começa com uma definição verbal para, posteriormente, atingir um nível
mais elementar e concreto. Tem-se que os conceitos espontâneos e os científicos desenvolvemse em direções opostas. O conceito científico descende ao concreto, enquanto o conceito
espontâneo ascende às generalizações (Vigotsky, 2009). Não estão, todavia, de modo algum
desligados um do outro. Na verdade, é preciso que o conceito espontâneo alcance determinado
nível de desenvolvimento para que seja possível trabalhar a construção do conceito científico
de fato (Oliveira, 1992; Vigotsky, 2009). Ainda para Vigotsky, (2009)
Ambas as coisas (a dependência dos conceitos científicos em face dos
espontâneos e a influência inversa daqueles sobre estes) decorrem da relação
original desse conceito científico com o objeto, relação esta que, como já
dissemos, tem como peculiaridade ser mediada por outro conceito e
incorporar, simultaneamente com a relação com o objeto, também a relação
com o outro conceito, isto é, incorporar elementos primários do sistema de
conceitos. (p.293).

De acordo com estudos realizados por Vigotsky (2009), grupos culturais que não
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dispõem de ciência como forma de construção de conhecimento não têm, por definição, acesso
aos chamados conceitos científicos. Assim, os membros desses grupos culturais funcionam
basicamente utilizando-se do seu ferramental de conceitos espontâneos gerados a partir das suas
experiências pessoais. Seu processo de formação de conceitos não inclui, portanto, o contato
com o conhecimento científico construído pela humanidade no decorrer da sua história. Desse
modo, Vigotsky (2009) deixa mais clara a relação entre a cultura e o desenvolvimento
psicológico do indivíduo.
Temos então que o conceito científico se apoia no ferramental cultural do indivíduo e,
consequentemente, no desenvolvimento dos conceitos espontâneos que ele formou. Esses
conceitos espontâneos, por sua vez, não ficarão impassíveis de alteração à medida que o
indivíduo estabelece novos conhecimentos, mas serão também transformados, revistos e
reelaborados (Vigotsky, 2009).
É fundamental destacar que, para Vigotsky (2009), a utilização efetiva dos conceitos
científicos depende muito do amplo domínio dos conceitos espontâneos em seu mais alto grau
de entendimento. Será a partir da utilização e compreensão dos conceitos espontâneos que o
indivíduo terá condições psicológicas e biológicas para a formulação de soluções alicerçadas
em seu referencial científico. Desse modo, torna-se inviável dissociar a formação de conceitos
científicos da vivência do indivíduo, uma vez que tal vivência fundamentou toda a formação de
seus conceitos espontâneos.
Podemos dizer que os conceitos científicos, para serem passíveis de emprego pela
criança, devem ser assimilados baseando-se nos conceitos elaborados no processo da própria
experiência da criança (Vigotsky, 2009). Esses elementos, trazidos da psicologia históricocultural, ressaltam a importância não somente do conhecimento prévio já elaborado pela
criança, como também da relação que será estabelecida entre a realidade vivenciada por ela e o
que está sendo assimilado no ambiente escolar. Segundo Vigotsky (2009), “A assimilação do
sistema de conhecimento científico não é possível senão através da relação mediada com o
mundo dos objetos, senão através dos conceitos anteriormente elaborados”.
Os conceitos científicos propriamente ditos constituem-se no decorrer de um processo
de desenvolvimento, ou seja, ao contrário do que foi defendido por Piaget (1993), eles não são
passíveis de simples transmissão em uma forma finalizada e imutável. Há, de acordo com a
perspectiva histórico-cultural trazida por Vigotsky (2009), um desenvolvimento interior dos
conceitos científicos, sem o qual não haverá, de fato, compreensão e apropriação dos mesmos
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(Vigotsky, 2009).
A experiência pedagógica evidencia ainda que, quando há ensino direto de conceitos,
desconsiderando o conhecimento prévio assim como a vivência dos estudantes, será impossível
e estéril. Quando tal prática é efetivada, temos unicamente uma assimilação vazia de palavras
que não possibilita ao indivíduo o emprego efetivo do conceito diante das variadas situações do
seu cotidiano (Vigotsky, 2009). Essa foi por muito tempo a visão mais difundida nas pesquisas
relativas ao ensino e infelizmente ainda predomina ao determinar políticas e ferramentas
educacionais ligadas ao ensino escolar.
Ao pensarmos na prática escolar, podemos considerar que, à medida que um professor
discute um determinado tema com o estudante, ele realiza uma série de ações que giram em
torno de um referencial científico. Em meio a esse processo, ele explica, comunica, pergunta e
corrige de modo que a criança consiga, por si própria, realizar posteriormente tal explicação.
Para a realização dessa tarefa, a criança utilizará o recurso da imitação, ou seja, ela buscará
referências nos elementos trazidos pelo professor a fim de solucionar um problema. Assim, esse
processo se desenvolve e a criança aos poucos concretiza no seu uso o conceito científico de
fato.
Logo, para Vigotsky (2009), a formação dos chamados conceitos científicos, assim
como no caso dos conceitos espontâneos, não estará finalizada, mas somente iniciada, no
momento em que a criança assimilou pela primeira vez um novo significado ou termo. Segundo
o autor, essa é a lei geral do desenvolvimento do significado das palavras, à qual estão
igualmente subordinados, em seu desenvolvimento, tanto os conceitos científicos quanto os
conceitos espontâneos.
Ao trabalharmos o conceito de evolução biológica, estamos lidando com um conceito
científico. Apoiado nas ideias levantadas pela psicologia histórico-cultural, fica claro que esse
conceito não poderia ser trabalhado com as crianças de forma direta, sendo entregue como algo
pronto e finalizado, mesmo que fosse simples e de fácil compreensão e assimilação – algo que
efetivamente não é. Trata-se de um conceito cujo desenvolvimento sofrerá influência das
vivências prévias e dos conceitos espontâneos já desenvolvidos ou em franco desenvolvimento.

3.2.3.2.1. A formação de conceitos e o desenvolvimento do indivíduo
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Pesquisas realizadas, estudadas e debatidas por Vigotsky (2009) mostraram que os
indivíduos estão mais aptos à formação de conceitos a partir dos 12 anos de idade, dado que
esse processo depende de grande capacidade de abstração e generalização para sua conclusão
efetiva. Seus estudos puderam confirmar que, embora o desenvolvimento dos processos que
permitem a formação de conceitos se estabeleça na infância, as funções intelectuais que
concretizam esse fenômeno se concluem no auge da puberdade. Desse modo, antes dessa fase
temos formações intelectuais que são equivalentes aos conceitos, aparentando a presença de
conceitos autênticos, mas sendo, porém, somente uma ideia não concluída dos mesmos.
Esse ponto contraria grande parte da produção dos estudos em psicologia realizados até
então, os quais defendiam que todo tipo de conceito estabelecido pelo indivíduo era criado e
eventualmente substituído por outro ainda na infância. Assim, restaria à fase adulta nada mais
que a utilização de algo já previamente consolidado (Piaget, 1993).
De acordo com Vigotsky (2009) a criança não forma conceitos de fato, mas sim passa
por uma série de etapas e estágios que podem variar de acordo com as suas vivências, a partir
das quais elabora e reelabora suas percepções à medida que usa a palavra (signo). A utilização
da palavra durante essa atividade é bastante complexa e conta com diversas funções intelectuais
básicas. Segundo Vigotsky (2009), os vários processos que participam da formação de
conceitos são uma integração de elementos importantes; o processo de associação, a atenção, o
juízo e a representação. Assim, há congregação desses fatores, sem podermos elencar a ordem
de importância entre eles. Será na puberdade que eles estarão de fato passíveis de uso em toda
sua potencialidade. Ao mesmo tempo, o indivíduo torna-se plenamente apto a utilizar-se do seu
ferramental psicológico e biológico, efetivando a abstração necessária à formação dos
verdadeiros conceitos (Vigotsky, 2009).
Os estágios pelos quais a criança passa até a efetiva formação de conceitos podem ser
bastante resumidos nos seguintes momentos: abstração inicial, formação de complexos,
formação de rede entre os complexos, utilização de pseudoconceitos e posterior abstração total,
que a leva ao conceito propriamente dito. Por vezes, há confusão entre o uso do pseudoconceito
e do conceito verdadeiro, uma vez que, ao usar o pseudoconceito, a criança consegue
comunicar-se de forma bastante completa com um adulto. Desse modo, embora a equivalência
funcional entre o pseudoconceito e o conceito seja enorme, uma análise mais aprofundada dos
trabalhos com essa faixa etária permitiu que Vigotsky (2009) notasse que a criança se apropria
e usa determinados signos antes mesmo de ter pleno domínio e entendimento da sua real
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significação.
Assim, a partir dos trabalhos de Vigotsky (2009), fica bastante evidente que o indivíduo
só conseguirá finalizar a formação dos seus conceitos espontâneos e, por conseguinte, os
científicos, a partir da puberdade. Por isso, a presente pesquisa busca compreender como os
conceitos científicos, mais especificamente o conceito de evolução, pode se desenvolver a partir
de diferentes vivências na faixa etária específica da puberdade, utilizando-se do escopo de
pesquisa da psicologia histórico cultural de Vygotsky.
Sobre esses pontos, consideramos inicialmente que a recepção dos estudantes acerca do
conceito de evolução - trazida a partir da perspectiva do professor - poderia variar de acordo
com as vivências e significações religiosas - ou, ainda, a ausência delas- vividas cotidianamente
pelo indivíduo.
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4. Percursos da pesquisa

O ferramental metodológico para coleta e análise dos dados foi baseado na pesquisa
qualitativa de análise textual discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2007). A pesquisa foi
realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com professores e professoras de biologia no
ensino médio de escolas confessionais e não confessionais, particulares ou públicas, no estado
de São Paulo.

4.1. Delineamento da pesquisa
Inicialmente, realizamos um levantamento de todas escolas confessionais e de algumas
não confessionais (entre públicas e particulares) do estado de São Paulo. O objetivo era verificar
a possibilidade de acesso e viabilizar a pesquisa, mediante acolhimento e autorização da direção
e dos docentes responsáveis pela disciplina de biologia, e eventualmente de ensino religioso,
caso houvesse. Nessa listagem de escolas levantamos os seguintes dados para cada instituição
de ensino: “Confissão religiosa”, “Segmentos de ensino presentes na escola (Ensino Infantil,
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio), “Presença de ensino religioso,
catequese e/ou crisma e em quais segmentos de ensino estavam presentes”, “Material didático
utilizado”, “Região da cidade”, “Valor aproximado da mensalidade”, “Participações gerais em
eventos religiosos, tanto comunitários quanto organizados na própria escola” e por fim
“Observações gerais”.
Posteriormente, selecionamos as escolas de modo a incluir a representação de diferentes
vertentes religiosas, a partir de instituições de cunhos confessionais distintos. Desse modo,
estabelecemos uma lista para um contato inicial de quinze escolas católicas, duas escolas
protestantes, quatro escolas judaicas, uma escola islâmica, uma escola laica (todas particulares)
e duas escolas laicas públicas. A razão da baixa quantidade de escolas judaicas, protestantes e
islâmicas reflete exclusivamente a menor quantidade delas quando comparadas aos números de
instituições cuja confissão seja o catolicismo, ou seja, em relação às escolas protestantes,
judaicas e islâmicas optamos por tentar entrar em contato com todas que haviam sido listadas
inicialmente. Não obtivemos, no levantamento, qualquer dado sobre escolas confessionais
ligadas a religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé) ou sobre escolas das chamadas
religiões do extremo oriente (ou “religiões do Oriente”- budismo, hinduísmo, taoísmo,
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confucionismo e xintoísmo).
Após esse levantamento, fomos pessoalmente a treze escolas confessionais e uma escola
particular laica. Apresentamos documentos pessoais e documentos impressos relativos à
universidade e à pesquisa propriamente dita - atestado de aluno do Programa de Pós Graduação
Interunidades da Universidade de São Paulo, termo de consentimento livre e esclarecido
(Anexo A), resumo geral sobre a ideia central da pesquisa (Anexo B), delimitando a
possibilidade de contribuição e participação por parte da escola e garantindo o total sigilo, tanto
do professor, que porventura participasse da pesquisa, quanto da instituição de ensino que
tornasse o trabalho possível.
Somente duas das catorze escolas possibilitaram uma conversa inicial com a direção, o
que abriu precedente para tornar possível a continuidade da pesquisa. No entanto, mais tarde,
uma delas fechou tal possibilidade via e-mail, alegando “falta de interesse da escola em
participar do projeto”. Em contrapartida, a outra escola manteve-se no projeto até o final,
tratando-se da Escola 1 (Laica). É importante frisar que essa escola foi a instituição na qual o
pesquisador estudou durante o ensino médio, de modo que abertura para o contato foi facilitada
pela direção desde o início. Ainda em relação a ela, destacamos que a docente participante do
projeto não foi professora do pesquisador durante sua educação básica.
Constatamos, portanto, uma dificuldade inicial de entrar nas escolas confessionais sem
um contato prévio que se mostrasse mais aberto à possibilidade de desenvolvimento e
continuação da presente pesquisa. Assim, sentimos a necessidade de estabelecer um contato
que garantisse a confiança da escola no projeto de pesquisa e na garantia do anonimato dos
docentes e das instituições.
Diante de tais dificuldades, iniciamos um contato direto com professores previamente
conhecidos ou contatados por indicação destes. São professores que atuam/atuaram em colégios
confessionais e/ou não confessionais do estado de São Paulo. Eles| mostraram-se dispostos a
participar do projeto a partir da apresentação do resumo e do termo de consentimento livre e
esclarecido do mesmo (Anexo A). Desse modo, conseguimos dar continuidade à pesquisa com
os professores e professoras de mais uma escola particular laica e três judaicas. Houve ainda
outra professora de uma escola pública (laica) que se dispôs a participar; porém, ela estava na
escola havia poucos meses e lecionava unicamente no nível Fundamental II, de modo que não
teve condições de fornecer dados acerca do ensino médio durante sua entrevista. Desse modo,
como os dados que ela trouxe não diziam respeito à nossa pergunta inicial, eles não foram
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considerados neste trabalho.
No intuito de aumentar a riqueza de dados, contatamos alunos do curso de Ciências
Biológicas da USP que tivessem estudado em colégios confessionais, tornando possível uma
ponte confiável entre a escola e o pesquisador. Desse modo, pudemos apresentar o projeto aos
professores e professoras de mais duas escolas católicas e uma escola protestante.

4.2. Coleta de dados
Inicialmente, realizamos uma caracterização mais ampla e detalhada sobre a escola cujo
professor seria entrevistado. Para isso, contamos com uma breve caracterização social e política
dos bairros e moradores da região onde se localiza cada uma das escolas com intuito de verificar
a composição de residentes no respectivo espaço. As informações institucionais presentes no
endereço eletrônico da escola, tais como tempo de funcionamento, histórico, valores, missão,
cursos extracurriculares, projetos sociais e seu Projeto Político Pedagógico (PPP).
Após o contato inicial com os professores de cada uma dessas escolas, que se deu por
telefone ou e-mail, marcamos data e local convenientes ao professor que seria entrevistado e
procedemos à entrevista com gravação de áudio, segundo seu consentimento, como fora
previamente explicado e declarado no Termo de consentimento livre esclarecido (Anexo A),
assinado pelo respectivo professor ou professora.
A entrevista realizada com o docente era de caráter semiestruturado, de modo que
pesquisador e professor pudessem abranger temas que não estavam previstos e que fossem
concernentes à caracterização da escola ou à explanação sobre o tema de estudo do projeto
(Lankshear e Knobell, 2008).
Nos casos em que houve apresentação de materiais didáticos adicionais, tais materiais
foram fotografados, mediante autorização do docente, e incluídos como parte dos dados da
pesquisa.

4.3. Pesquisa Qualitativa
A proposta de análise de nossos dados tem como eixo fundamental a construção social
das realidades estudadas e as perspectivas colocadas pelos próprios participantes, relativas à
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temática trabalhada (Flick, 2009). Desse modo, tem-se claro não somente a importância dos
sentidos e significações atribuídos aos fenômenos - e contextos sociais pelos próprios sujeitos
de pesquisa (Denzin e Lincoln, 2005), como também as suas vivências propriamente ditas, visto
que cada uma delas possibilita que seja construído um sentido ou uma interpretação diferente
(Macedo, 2000).
Na pesquisa qualitativa, os pesquisadores carregam novas responsabilidades, pois
realizam a interpretação de dados por meio de um filtro social iminente e inevitável, uma vez
que também são sujeitos de um determinado período social, político e histórico e, desse modo,
também operam segundo suas próprias significações, vivências e valores morais, sociais,
políticos e éticos (Crewell, 2007).
Os pesquisadores qualitativos não agem, portanto, na busca pela neutralidade ou
objetividade inequívocas. A proposta da pesquisa qualitativa é exatamente que se produza
conhecimento a partir de uma perspectiva política, com uma finalidade política e, no nosso
caso, com o intuito de engajar o pesquisador ao lado daqueles que são menos favorecidos. Tal
pesquisa possibilita, portanto, não somente a análise da realidade como também a leitura da
vivência do sujeito de pesquisa (Denzin e Lincoln, 2005). Ao mesmo tempo, é garantido, ao
pesquisador, um ferramental a ser utilizado de modo pragmático e diretivo, ou seja, sua pesquisa
e análise de dados não é dirigida sem precisão e critério (Flick, 2009).
Na abordagem qualitativa assume-se que há parcialidade na produção de conhecimento
científico, principalmente no que se refere à análise de práticas ou análises educacionais e
sociais (Flick, 2009). Essa reflexão é importante pois, a partir da abordagem qualitativa,
constrói-se a possibilidade de o pesquisador agir em conjunto com os sujeitos de pesquisa, seja
tomando parte em suas observações ou ainda fazendo-o refletir sobre um determinado aspecto,
em uma entrevista biográfica (Flick, 2009).

4.4. Análise textual discursiva
Utilizamos o modelo de análise textual discursiva proposto por Moraes e Galiazzi
(2007). Trata-se de um método que transita entre a análise do discurso e a análise de conteúdo,
buscando sobretudo afastar-se de um modelo positivista de ciência em que se pretende a
formação do conhecimento científico realizada de modo supostamente neutro, objetivo e
desprovida de valores morais e políticos. A análise textual discursiva tem como base a ideia de
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que não só a descrição, mas principalmente a interpretação dos dados é fundamental para que
haja sua compreensão na totalidade (Moraes e Galiazzi, 2007).
Sob nossa perspectiva, tal abordagem é mais adequada e realista por assumir e levar em
conta a subjetividade do autor tanto no tratamento dos dados quanto na análise de resultados,
aspecto importante inclusive ao pensarmos na construção do conhecimento científico.
Evidentemente, tal liberdade subjetiva não é colocada de modo desregrado e avesso a critérios
metodológicos. Ela permite delimitar momentos de liberdade criativa e elaboração segundo o
próprio arcabouço cultural acadêmico do pesquisador (Moraes e Galiazzi, 2007).
A análise textual discursiva é sempre realizada a partir de um corpo teórico
fundamentado que acaba por auxiliar na significação dos materiais analisados. Nesse caso,
utilizamos tanto os referenciais presentes na literatura acerca da relação entre religiosidade e
conhecimento científico quanto alguns pressupostos da psicologia histórico-cultural elaborada
por Vygotsky.
Inicialmente, a análise textual discursiva prevê a desconstrução e a unitarização do
"corpus" de análise. Ocorre a fragmentação dos dados e formam-se as unidades de análise ou
unidades de significação que são partes do corpus, nas quais se nota efetivo emprego das
temáticas que fazem parte da investigação do determinado projeto de pesquisa (Moraes e
Galiazzi, 2007). Com auxílio dos pressupostos, referenciais teóricos e do conhecimento prévio
do autor, busca-se a significação das unidades de análise formadas (Moraes e Galiazzi, 2007).
Após o processo de unitarização e formação das unidades de significado, inicia-se o
processo de categorização dessas unidades, que por sua vez pode ser estabelecida a priori ou a
posteriori como categorias emergentes. A formação de categorias é o procedimento que
possibilitará, no decorrer da pesquisa, propiciar novas elaborações e compreensões sobre os
fenômenos estudados (Moraes e Galiazzi, 2007).
O método dedutivo, um movimento do geral para o particular, implica construir
categorias antes mesmo de examinar o corpus de textos. As categorias são deduzidas das teorias
que servem de fundamento para a pesquisa (Moraes e Galiazzi, 2007). Segundo Bardin (1977),
as categorias funcionam como caixas onde as unidades de significado serão organizadas. Esses
agrupamentos constituem as categorias a priori.
Em contrapartida, o método indutivo permite a construção de categorias como um
movimento posterior à obtenção das informações do corpus. Esse processo, ao contrário do
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dedutivo, estabelece um caminho do particular ao geral, viabilizando as chamadas categorias
emergentes (Moraes e Galiazzi, 2007).
Além dessas duas possibilidades, há, como alternativa, uma combinação de ambas.
Assim, partindo-se de categorias estabelecidas a priori com base no referencial teórico da
pesquisa há, posteriormente, uma transformação no conjunto das categorias baseada nos
resultados preliminares verificados no corpus de análise. Nesse processo, a formulação de
categorias a posteriori acaba por auxiliar no aperfeiçoamento do conjunto prévio estabelecido
pelo movimento dedutivo (Moraes e Galiazzi, 2007).
Na categorização das unidades de análise ocorre seu agrupamento e ordenação no
sentido da busca das possíveis interpretações e compreensões dos dados para os fenômenos
investigados. Assim, nessa etapa da análise textual discursiva é preciso estabelecer de modo
claro as informações necessárias no seu mais alto grau de detalhamento sem que ocorra o
excesso de informações desnecessárias à análise (Moraes e Galiazzi, 2007).
Posteriormente à formação das categorias, houve a produção dos metatextos. O
metatexto é formado de descrição, interpretação e argumentação integradora, elementos que
ratificam a autoria do pesquisador na sua análise a partir de novas elaborações e compreensões
da realidade analisada. Desse modo, além do referencial teórico trazido pelo autor há uma
preocupação direta com o processo de criação no seu respectivo trabalho, desde a escolha das
unidades de significação até a produção do metatexto propriamente dito.
Principalmente no metatexto, portanto, leva-se em conta os possíveis diálogos que o
autor pode propor com outras fontes bibliográficas, escapando um pouco do referencial trazido
e discutido previamente na sua fundamentação teórica (Moraes e Galiazzi, 2007). Na presente
pesquisa, a produção de metatextos desenvolveu-se no capítulo 6.

4.4.1. O processo de formação das categorias e a categorização
No início do trabalho, tínhamos em vista a formulação de categorias a priori; no entanto,
após a coleta de dados, sentimos a necessidade de modificação e inclusão de novas categorias.
Desse modo, utilizamos uma combinação entre o processo indutivo e o dedutivo.
Preliminarmente, as categorias seriam exatamente aquelas enumeradas por Sepulveda e El-Hani
(2004); ou seja, tentamos relacionar os dados encontrados nas entrevistas com as possíveis
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relações estabelecidas entre o conhecimento científico e a crença religiosa revisados por tais
autores, sendo elas:
01. Tese da incompatibilidade entre os conhecimentos científico e a religiosidade (e.g.
Mahner e Bunge, 1996);
02. Tese da independência e do diálogo construtivo entre a religião e a ciência (e.g. Lacey,
1996; Poole, 1996; Woolnough, 1996);
03. Tese da integração entre a teologia cristã e a ciência (e.g. Biefeld, 1999; Murphy, 1999a;
Murphy 1999b; Russel, 2001).
Após a coleta de dados, no entanto, verificamos a necessidade de uma nova forma de
categorização mais consoante com os dados que obtivemos. A análise das relações
estabelecidas pelos docentes não se contemplava somente nas três categorias supracitadas.
Havia ainda a falta de uma categoria que expusesse uma relação diferenciada sobre a
correspondência entre o conhecimento científico e a religiosidade. Nem todos professores que
se utilizavam, em alguma instância, de aspectos ligados à sua religiosidade, faziam-no de
acordo com a perspectiva da mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995), conforme é
explicitado na tese da independência e do diálogo construtivo entre a religião e a ciência (Lacey,
1996; Poole, 1996; Woolnough, 1996), que mais tarde tornou-se a categoria II.
Alguns professores elencavam, em suas aulas, questionamentos científicos que
dispunham de evidências e explicações científicas diretas, e realizavam uma análise
estritamente científica dos mesmos. Porém, no que dizia respeito às questões cujas respostas
não foram obtidas pela ciência, eles acabavam por atribuir a resposta ao divino sem que
houvesse a necessária separação entre o universo religioso e o científico. Desse modo, não havia
uma incompatibilidade entre os conhecimentos, tampouco eles eram utilizados em ambientes
ou contextos distintos. Essa abordagem não caracterizava também a Tese da integração pois
ainda havia uma mínima separação entre o modo de funcionamento da ciência e da religião.
Diante dessa nova formulação estabelecemos uma nova conformação de categorias, na
qual há a seguinte disposição:
I.

Tese da incompatibilidade entre os conhecimentos científico e a religiosidade (e.g.
Mahner e Bunge, 1996);

II.

Tese da independência e do diálogo construtivo entre a religião e a ciência (e.g. Lacey,
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1996; Poole, 1996; Woolnough, 1996);
III.

“Deus das lacunas”;

IV.

Tese da integração entre a teologia cristã e a ciência (e.g. Biefeld, 1999; Murphy, 1999a;
Murphy 1999b; Russel, 2001).
Essa nova possibilidade de categorização mostrou-se mais assertiva à análise realizada

a partir das entrevistas com os professores e professoras.
Com intuito de tornar mais clara as compreensões das relações estabelecidas entre os
conhecimentos em cada uma destas categorias, formulamos os seguintes esquemas:

Ciência

Versus

Religião

Figura 1 – Esquema da relação estabelecida na categoria I: Tese das incompatibilidades entre o
conhecimento científico e a religiosidade (e.g. Mahner e Bunge, 1996)

Pela categoria I, ocorre a escolha de um conhecimento em detrimento do outro. Não é
possível articulação, diálogo, ou ainda, a existência de ambos simultaneamente.

Ciência

Ou
(A depender do
contexto
apresentado)

Religião

Figura 2 – Esquema da relação estabelecida na categoria II: Tese da independência e do diálogo
construtivo entre a religião e a ciência (e.g. Lacey, 1996; Poole, 1996; Woolnough, 1996)
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Pela categoria II, há possibilidade de uso dos referenciais científicos e religiosos,
dependendo do contexto em que o indivíduo se encontra. Elas não se sobrepõem e tampouco
buscam responder às mesmas questões.

Religião

Ciência

Figura 3 – Esquema da relação estabelecida na categoria III: “Deus das lacunas”

Na categoria III, o conhecimento é uma porção das explicações mundanas, porém, ele
não é capaz de explicar tudo. Desse modo, as respostas não obtidas pelo conhecimento
científico possuem respostas necessariamente na crença religiosa. É importante ressaltar
também que o conhecimento científico pode se expandir de modo que não será negado, porém
enquanto há perguntas sem resposta, há um espaço bem delineado à religiosidade. Em outras
palavras, a crença religiosa tem como função atribuir respostas às áreas ou perguntas nas quais
há ignorância científica, ainda que essa possa ser efêmera.

Religião +
Ciência
Figura 4 – Esquema da relação estabelecida na categoria IV: Tese da integração entre a teologia cristã e
a ciência (e.g. Biefeld, 1999; Murphy, 1999a; Murphy 1999b; Russel, 2001)
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A categoria IV representa uma integração dos dois conhecimentos, de modo que eles
serão testados, avaliados, e refutados segundo uma mesma metodologia, propiciando nova fonte
de saberes à produção humana de conhecimento.
Posteriormente, a categorização foi realizada a partir das falas dos professores,
representando como lidam com os diferentes contextos de religiosidade e como o estudante lida
com o conceito de evolução em termos de aprendizagem científica, ou seja, com a apropriação
do conhecimento científico, especificamente no que diz respeito ao conceito de evolução. Desse
modo, tanto a maneira como o professor trabalha, quanto a assimilação do estudante acerca das
ideias científicas foram classificadas em uma das quatro categorias descritas.

4.5. Entrevistas
A entrevista atua como interação social que valoriza o uso da palavra, símbolo e signo.
A partir desses elementos, os sujeitos, como atores sociais, são capazes de construir significados
e dar sentido à realidade que os cerca (Flick, 2002; Fraser e Gondim, 2004). Trata-se de um
“texto negociado”, originado de um processo interativo e cooperativo que envolve tanto o
entrevistado como o entrevistador na produção de um determinado conhecimento (Fontana e
Frey, 2000). Segundo Fraser e Gondim (2004) o essencial, na entrevista, não é quantificar e
mensurar, mas sim captar os significados, ou seja, o principal elemento a ser explicado e
compreendido é a realidade particular com toda sua complexidade e possíveis influências
mútuas dos atores sociais na construção de sua realidade.
Neste trabalho, optamos pela utilização de uma entrevista semiestruturada, metodologia
que permite o surgimento de temas e tópicos ao longo do percurso (Lankshear e Knobell, 2008)
e reforça o destaque dado à subjetividade não somente do entrevistado como também do
pesquisador (Fraser e Gondim, 2004). No entanto, é muito importante ressaltar que a pesquisa
qualitativa assim como a utilização de entrevistas semiestruturadas e a análise textual descritiva
não trazem consigo um relativismo subjetivista no qual cada um tem “sua verdade”, mas sim
reconhecem que diferentes épocas, processos de socialização, hábitos culturais, acessos à
ciência, diferentes línguas e ambientes podem levar a diferentes vivências, e, portanto,
diferentes significações da realidade (Bell, 2008; Fraser e Gondim, 2004).
A entrevista utilizada contou com dez perguntas norteadoras, de modo que novas
poderiam ser adicionadas ao processo, dependendo de como se desenvolvia a discussão
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(Quadro 01). Nas três perguntas iniciais, procuramos caracterizar o docente. Nas três perguntas
seguintes, buscamos detalhamento acerca do material didático utilizado, desde a sua abordagem
da temática evolutiva até quem foi o responsável pela sua escolha. Em alguns casos, contamos
com o material de fato, o que nos auxiliou de forma breve em parte da análise de resultados.
Nas duas perguntas posteriores, buscamos analisar possíveis influências da escola no que diz
respeito à apresentação de conteúdos científicos. Por fim, objetivamos compreender a possível
relação que o professor estabelece entre o conhecimento científico e a crença religiosa, levando
em conta sua religiosidade ou não religiosidade e o ambiente de ensino no qual ele está inserido.
Assim também, investigamos como se dá, segundo os professores, a compreensão do conceito
de evolução e teoria da evolução pelos estudantes dentro desses diferentes cenários.
Há quanto tempo você leciona?
Para que turmas você dá aulas?
Há quanto tempo você leciona nesta escola?
Qual material didático é utilizado na escola para as aulas de biologia? (Livro didático,
apostila etc.)
Quem escolheu esse material? (Direção, professor, equipe de área etc.)
Como esse material aborda questões de evolução? Há um recorte religioso?
Há alguma “interferência” da direção (direta ou indireta) nos conteúdos de ciência.
Alguma polêmica etc. / Como a escola “interfere” no conteúdo das suas aulas?
Como você descreveria a relação Escola/ensino/religião? É bem consolidada a questão
religiosa na escola? Ela permeia as atividades gerais da escola?
Como você lida com a religiosidade trazida pelo contexto da escola (direta ou
indiretamente) nas suas aulas? Em temas como Evolução e Origem da vida por exemplo.
Para os alunos, há “aceitação” da teoria evolutiva ou há alguma resistência baseada em
um sentimento religioso?
Quadro 1 – Perguntas base da entrevista semiestruturada

É importante destacar que os alunos cujos docentes não identificaram conflito com as
abordagens adotadas, foram classificados na mesma categoria que o seu respectivo docente,
uma vez que esse não percebeu nenhum tipo de ressalva dos estudantes à sua forma de
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relacionar conhecimento científico e crença religiosa. Há possibilidade de essa categorização
dos discentes se desenvolver de maneira imprópria, uma vez que a ausência de conflitos pode
ter variadas origens, porém, devemos ressaltar que estamos interessados na maneira como o
professor percebe os estudantes.
As entrevistas foram gravadas, mediante autorização dos entrevistados. Houve também
a transcrição integral (Anexo C) para possibilitar o acesso de todos ao registro. As entrevistas
semiestruturadas foram realizadas com professores e professoras de biologia, que lecionam ou
tenham lecionado no ensino médio de colégios confessionais e não confessionais do estado de
São Paulo. Entrevistamos professores garantindo representatividade de diferentes contextos
escolares no que se refere à confissão religiosa do colégio, ou ainda a ausência dela.
Foram realizadas sete entrevistas. Em uma delas, o mesmo professor forneceu dados
sobre as três escolas nas quais leciona, contribuindo com diferentes cenários de ensino e de
religiosidade. Em outra escola, realizamos a entrevista com dois professores responsáveis pelo
ensino de evolução no Ensino Médio. Dessa maneira, somamos dados de oito escolas diferentes,
sendo seis confessionais (três judaicas, duas católicas, uma protestante) e duas escolas não
confessionais, caracterizadas como um cenário laico de ensino.
Para descrever e citar as escolas e as entrevistas realizadas, utilizamos códigos que
garantam o anonimato das instituições e dos sujeitos de pesquisa, conforme combinado
previamente com os docentes por meio do termo de consentimento livre esclarecido (Anexo
A). Essa codificação auxiliará na análise do corpus propriamente dito. Para cada entrevista e
para cada entrevistado foi atribuída uma letra-código; por exemplo a entrevista A foi cedida
pela professora A, e assim por diante.
A cada escola foi atribuída uma numeração específica. Posteriormente, as unidades de
significado também foram codificadas de modo que saibamos a qual escola cada uma delas
pertence, sendo o primeiro número referente à escola e o segundo, à unidade especificamente.
Exemplo: 5.3: terceira unidade de significado da escola 5.
Exemplo 2: 2/5/6.1: primeira unidade de significado relativa tanto à escola 2, quanto à 5 e à
6. Isso pode ocorrer em casos nos quais o sujeito de pesquisa contribuiu com informações
referentes a mais de uma escola.
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Algumas unidades de significado foram constituídas de modo que incluíssem partes do
diálogo realizado na entrevista. Quando isso ocorre, as falas do pesquisador estão indicadas
pela letra P e as falas do sujeito de pesquisa estão identificadas com a letra que demarca a sua
respectiva entrevista, conforme consta na tabela 4.1.
É necessário ressaltar que as escolas 7 e 8 correspondem à mesma unidade de ensino,
porém os dados foram obtidos a partir de entrevistas com professores distintos, responsáveis
pelo currículo internacional e nacional da escola, respectivamente. Desse modo, optamos por
manter um número específico a cada fonte de dados, com intuito de facilitar a compreensão e
análise das unidades de significado provenientes de cada uma delas.
Tabela 4.1 - Código das entrevistas realizadas e das respectivas escolas

1

Entrevista

Código da escola / Caracterização

A

Escola 1 (Laica)

B

Escola 2 (Laica)

C

Escola 3 (Católica)

D

Escola 4 (Católica)

B

Escola 5 (Judaica)

B

Escola 6 (Judaica)

E

Escola 7 (Judaica)

F

Escola 8 (Judaica)1

G

Escola 9 (Protestante)

Conforme foi descrito, 7 e 8 correspondem à mesma instituição de ensino, porém optamos por realizar
numerações distintas uma vez que cada um dos professores leciona em um currículo distinto.
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5. Apresentação e discussão geral dos resultados

Nesse tópico, além de estabelecermos a categorização dos professores e educandos no
que diz respeito à relação estabelecida entre crença religiosa e conhecimento científico,
realizamos a discussão de alguns pontos importantes que se repetem em algumas das
entrevistas.

5.1. Entrevistas
Durante as entrevistas, realizamos uma breve caracterização docente, averiguamos a
forma como ocorre a abordagem de conteúdos científicos nas escolas, e, por fim, efetuamos a
categorização, a partir da percepção docente, da relação estabelecida pelos professores e
estudantes entre o conhecimento científico e religioso.

5.1.1. Entrevista A - Escola 1 (Rede privada - Laica)

5.1.1.1. Breve caracterização da escola 1
A Escola 1 conta com três unidades e com uma universidade, somando um corpo
discente de aproximadamente cinco mil estudantes. Cada uma das unidades possui cursos de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de cursos extracurriculares,
como aulas de teatro, violão, guitarra, ballet, coral e inglês. A escola traz também projetos
interdisciplinares, como estudos de meio, saraus, campeonatos esportivos, participação em
olimpíadas de matemática/física/astronomia, feira de livros, Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, recitais, feiras de ciências, espaços de debate
sobre obras cinematográficas, entre outros.
A escola 1 foi fundada nos anos 1940 e constituiu-se, desde então, como uma escola
não confessional, dado que não há qualquer vínculo ou ideia religiosa presentes em seu projeto
político pedagógico, na formação concreta dos estudantes ou ainda nos seus valores e missões,
que declaram, como expoentes principais, “a importância de formar os alunos para que eles

51

possam atuar na sociedade com responsabilidade, ética e solidariedade”.

5.1.1.2. A abordagem de conteúdos científicos na escola 1
Segundo a professora, não há na escola 1, nenhum tipo de problema com a temática ou
possíveis polêmicas que possam eventualmente surgir a partir da temática evolutiva, ou, ainda,
de ciência de modo geral. Porém, de acordo com a percepção da professora, esse cenário seria
alterado caso houvesse algum tipo de problema de ordem conflituosa diretamente com as
famílias dos estudantes. Possivelmente, se houver algum tipo de conflito ideológico ou mesmo
religioso com as famílias, há grandes chances de a escola interferir junto ao docente no sentido
de minimizar conflitos com os clientes.

5.1.1.3. Material didático
O material didático utilizado é o volume único Biologia dos autores Armênio Uzunian
e Ernesto Birner da editora Harbra, 4ªedição. Em alguns momentos, a professora também
trabalhou com o volume único Biologia Moderna dos autores Amabis e Martho, editora
Moderna, 4ª edição, além de materiais digitais da coleção Bio da autora Sônia Lopes, editora
Saraiva, 1ª edição. A escolha do livro foi feita pelos professores de biologia, sendo que a única
ressalva da escola diz respeito à estratégia de adotar um volume único em vez de três volumes;
porém não há nenhum tipo de censura ou ressalve em relação ao conteúdo a ser trabalhado em
sala de aula.
No volume único Biologia (Harbra) há, segundo a professora, um pequeno tratamento
das ideias fixistas e criacionistas ao iniciar o trabalho com a temática evolutiva. Porém, o
conteúdo efetivo se dá com a teoria evolutiva propriamente sem trazer debates com a temática
religiosa. Ao verificar brevemente o conteúdo do livro Biologia (Harbra) verifica-se que no
início do capítulo “43 – Origem da vida e evolução biológica” há um pequeno texto demarcando
as limitações e características das ideias criacionistas. Nesse texto é exposto que a interpretação
literal da bíblia se mostra em franca oposição à teoria evolutiva e que ainda hoje há adeptos
desse tipo de pensamento. O texto deixa claro que o problema não está diretamente relacionado
à existência da religiosidade em si, mas sim de uma utilização de preceitos bíblicos enquanto
possíveis ferramentais científicos.
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Os componentes relativos ao livro didático não foram trazidos com intuito de análise
aprofundada do livro em si, mas sim porque eles dialogam com a abordagem colocada pela
professora na sala de aula, conforme será explicado e esclarecido no decorrer da análise da
entrevista A.

5.1.1.4. Sujeito de pesquisa A
A professora que participou da entrevista A é formada em Ciências Biológicas pela
Faculdade Mackenzie e leciona há 24 anos, sendo os últimos 15 exclusivos ao ensino médio.
Atua nessa escola há 10 anos nas três turmas de ensino médio como professora e nos últimos 8
anos atua também como assessora da área de biologia.
Durante a entrevista, a professora ressalta que é uma pessoa que possui fé traçando
características que remetem ao cristianismo, ou seja, além de trazer em suas aulas uma
perspectiva científica, ela também rege sua vida baseada em elementos religiosos, característica
que ela ressalta ao lecionar, com intuito de desmistificar a relação obrigatória entre ciência e
ateísmo.

5.1.1.5. A abordagem docente
Em relação à maneira como a professora aborda a temática evolutiva, alguns aspectos
merecem ser destacados. Primeiramente, há um tratamento bastante cuidadoso, no qual fica
estabelecido grande precaução ao pensamento religioso que pode surgir a partir de alguns
estudantes, no que tange à interpretação de fenômenos da natureza. De acordo com a própria
professora, esse cuidado se deve a episódios ocorridos em outras escolas nas quais houve
intenso desgaste devido à presença de alunos muito religiosos e essencialmente adeptos das
ideias criacionistas.

1.2 - “Eu tive uma coisa muito desagradável no 1, porque eu dei aula no 1, 15 anos. E eu
tinha uns alunos evangélicos, e aí, inclusive com aquele texto, aquela matéria da
1

Nome da escola em que a docente lecionava na ocasião foi ocultado com intuito de preservar o anonimato
garantido ao sujeito de pesquisa.
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Superinteressante que eu te falei. E aí eu tava, e assim, antigamente eu colocava mais
opiniões quando eu falava e que de fato eu acho aquilo um absurdo mas no sentido de você
impedir o conhecimento.”
1.17 - “Então eu consegui isso com muita batida de cabeça de tanta, entendeu? De tantos
pequenos desgastes, esse desse aluno foi um desgaste bem grande que você vê que
determinados assuntos você tem que ir mais delicadamente.”
1.26 - “Eu acho que o que mais me ensinou a trabalhar esse assunto, que é um assunto que
eu gosto particularmente foi esse embate aí no * que me fez perceber que eu tinha que ser
delicada pra abordar essa questão.”

Portanto, principalmente por conta de episódios nos quais houve conflito com
estudantes e com as famílias dos estudantes, a professora opta hoje por uma abordagem mais
amena. Conforme fica claro nas unidades de significação a seguir, a professora demonstra tomar
muito cuidado para que ciência e religião sejam colocadas cada uma no seu lugar.

1.1 - “Não me exponho no sentido de dar opiniões e dar pano pra manga.”
1.3 - “Eu tenho muitos dedos pra falar desse assunto (...) quase me desculpando caso eu
fale alguma coisa que ofenda.”
1.4 - “Mas nunca, tamanha a preocupação que eu tenho de não parecer que eu quero
catequizar, que eu quero doutrinar, sabe assim?”
1.5 - “Mas como isso é um assunto que eu tenho muito cuidado, então nunca tive
problema.”
1.6 - “Eu já chego desse jeito que eu to te falando muito delicadamente.”
1.10: “Então eu vou muito pisando em ovos sabe assim? Muito pisando em ovos.”
1.18: “Eu não quero jamais desmerecer, contestar, mudar, jamais.”

O cuidado extremo da professora remete à ideia trazida por Richard Dawkins (2007),
quando defende que a religião é blindada de maneira quase intransponível e impassível de
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questionamento.
Ao mesmo tempo, à medida que a professora trata a religião com cuidado, ela evita o
“apartheid cognitivo” descrito por Cobern (1996), possibilitando que ocorra diálogo com
estudantes que a princípio poderiam não ouvi-la, dado que podem trazer um repertório cultural
no qual a sua vivência com o conhecimento científico é completamente irrisória. Assim, a
professora leva em conta o que o próprio educando traz como bagagem cultural e de
conhecimentos, como está exposto nas unidades a seguir, e, a partir daí, leva a discussão aos
marcos científicos e culturais.

1.9 - “Não professora eu acho tudo que você tá falando uma besteira. Ótimo então aquilo
que você traz da sua casa é o que de fato tem valor pra você.”
1.13 - “Às vezes algum aluno fala, eu tive um ano, não aqui também, (...) um adventista do
sétimo dia, (...) ele questionava muita coisa. Então ele vinha pra aula aberto para, então
ele colocava contribuições muito interessantes. Não professora, nós acreditamos em tal
coisa. Como é isso visto? Como a ciência vê? E isso enriquecia muito a aula.”

Na entrevista, a professora coloca ainda a importância de o conhecimento científico
entrar como mais uma forma possível de explicar o mundo. Não é exigido que o estudante tenha
uma mudança conceitual (Posner, et al., 1982), mas sim uma possibilidade de mudança de perfil
conceitual (Mortimer, 1995) entre a sua religiosidade e o seu repertório científico.
Nessa perspectiva, a professora assume a possibilidade de o estudante elaborar e
conviver com os dois conhecimentos na sua vida, sem que ocorra contradição, pois cada
conhecimento fará parte de esferas completamente independentes, como fica claro, por
exemplo, na unidade 1.11. Nessa unidade, a professora destaca a importância da utilização do
conhecimento estritamente científico na esfera do vestibular, uma vez que, nesse exame, não
será verificado o repertório ou a vivência religiosa do educando, mas sim sua capacidade de
articular e aplicar conceitos científicos. De acordo com alguns autores, trata-se de algo
perfeitamente viável e inclusive produtivo à devida apropriação de conceitos científicos no
cotidiano, conforme discutido por El-Hani e Bizzo (1999, 2002).
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1.6 - “Eu já chego desse jeito que eu to te falando muito delicadamente colocando que essa
é a versão científica da coisa, que a gente tem que na verdade agregar, então o que eu
aprendi lá na minha família que quem criou a Terra o céu e os seres foi deus? Então eu
vou continuar acreditando nisso. Só que olha que interessante a ciência explica dessa
maneira.”
1.7 - “Olha que legal eu tenho mais uma coisa pra acrescentar. Então eu quero somar.”
1.11 - “Então os alunos sabem bem que o que eu to explicando eu falo pra eles que no
vestibular infelizmente quem formulou as questões de evolução não quer saber se você
acredita ou não em deus. Não quer. O cara quer saber se você tem o domínio científico, se
você tem o domínio disso do jeito que eu to te ensinando. E é o que você vai responder caso
você queira ser aprovado.”
1.12 - “Mas como é legal a gente sempre acrescer, ter mais uma forma de enxergar, olha
que interessante, olha como o cientista vê isso.”
1.14 - “A gente respeita, mas, então, quando surgem algumas coisas, eu tento dar o parecer
científico sem menosprezar e sem deixar de lado o que o aluno traz de casa.”
1.15 - “O que me interessa é que ele consiga ver no que eu to passando pra ele que ele pode
harmonizar com o que ele tem.”
1.16 - “Porque ai mesmo que ele seja criacionista e enfim que religião que seja ele passa a
aceitar que essa é uma versão também possível, a olhar carinhosamente pra isso.”
1.19 - “Olhe essa outra. Então o que que a gente pode pontuar nas duas que tem a ver? O
que que uma tá falando que a outra não aceita? Por que será? Será que elas conseguem
conviver? Será que precisa ter essa guerra mesmo de que onde tem religião não tem
ciência?”
1.20 - “Todo cientista é ateu, será que é assim? Aí eu saco meu tercinho entendeu? Porque
eu tenho fé, eu acredito em deus e os alunos ficam “oh” e eu falo gente ter fé não significa
que eu acredite em determinadas coisas ou deixe de acreditar em outras, né?”
1.22 - “Mas o meu discurso é sempre pra ele acrescentar.”

É importante destacar que a ideia de somar conteúdos colocada pela professora não pode
aqui ser compreendida como as ideias defendidas por Biefeldt (1999), Murphy (1999a; 1999b)
e Russel (2001). Nessas unidades de significado, assim como em outras, fica bastante claro que
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a ideia trazida pela professora é a de somar formas de conhecimento que busquem explicar o
mundo por raízes epistemológicas completamente distintas, e que cada uma dessas formas seja
utilizada nos seus respectivos locais mais apropriados.
A professora ressalta, também, que considera muito importante respeitar outras formas
de pensamento que busquem explicar o mundo de forma não científica. E é fundamental que o
estudante sempre pense a respeito de suas concepções e se reconstrua, inclusive somando novos
conhecimentos. Nesse sentido, ela considera fundamental questionar e incentivar o educando a
repensar suas teses sem que se caia no risco de forçar uma ideia em detrimento de outra,
possivelmente tornando-as incompatíveis (Mahner e Bunge, 1996) conforme pode ser
constatado nas unidades a seguir:

1.8 - “Eu quero que você pense, se aquilo que você acreditou a vida inteira te desconfortou
agora que eu falei tudo isso? Vai atrás, busca mais informação. Quem sabe você ache
respostas agora nisso que eu to te mostrando.”
1.21 - “Mas é nesse sentido. É dele somar, quem sabe até bagunçar um pouquinho o que
ele tem. Porque a gente instiga com algumas colocações.”
1.25 - “Eu não acho nem que eu tenha esse direito de mexer tanto às vezes com a cabecinha
entendeu, mas você tem que despertar né? Essa é a função de educador.”
1.27 - “Tem gente que acha que é uma bobagem “Não, você tem que entrar mais de sola,
essa que é a função do educador.”

O tratamento que ela estabelece, de maneira geral, entre a possível polêmica entre as
duas formas de conhecimento, é o de uma possível convivência. Assim como colocado por
Lacey (1996), Woolnough (1996) e Poole (1996), a professora, a partir da mudança de perfil
conceitual (Mortimer, 1995), acaba por evitar não somente a total recusa do estudante ao
conhecimento científico, como também possíveis problemáticas com ideias religiosas prévias
variadas, de acordo com o meio no qual o estudante foi criado e se desenvolveu.
Portanto, a professora A, assim como suas unidades de significado referentes à
abordagem que ela utiliza em sala, estão classificadas na categoria II, caracterizada pela
independência dos discursos, levando à possibilidade de mudança de perfil conceitual
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(Mortimer, 1995), uma vez que ela esclarece que o conhecimento científico e o conhecimento
religioso não precisam necessariamente viver em conflito, mas sim que cada um deve viver no
universo que lhe diz respeito.

5.1.1.6. A compreensão discente
Sobre os estudantes há, de acordo com as falas da professora, atitudes variadas. Na
escola anterior, onde a postura era distinta, ocorreu apartheid cognitivo (Cobern, 1996), pois o
aluno recusou-se inclusive a escrever sobre evolução utilizando conceitos científicos.
Prevaleceu, portanto, a tese da incompatibilidade por parte do aluno, que escolheu
deliberadamente o conhecimento religioso em detrimento do científico.

1.2 - “Eu tive uma coisa muito desagradável no *, porque eu dei aula no * 15 anos. E eu
tinha uns alunos evangélicos, e aí, inclusive com aquele texto, aquela matéria da
Superinteressante que eu te falei. E aí eu tava, e assim, antigamente eu colocava mais
opiniões quando eu falava e que de fato eu acho aquilo um absurdo mas no sentido de você
impedir o conhecimento.”

Ainda em relação à descrição do episódio anterior:

1.28 - “Então quer dizer, ele não aprendeu o que eu queria que ele aprendesse, a outra
visão. Ele pegou um bode de mim.”

Após esse episódio, com a mudança de postura e extremo cuidado ao trabalhar a
temática, a professora observou que havia alunos que somavam elementos à aula ainda que de
uma perspectiva não científica. Desse modo, a professora traz alguns aspectos ligados à sua
religiosidade, ao mesmo tempo em que se dispunham a conhecer ciência como outra forma de
pensar ou entender o mundo conforme fora colocado na unidade de significado 1.13.
Há também os estudantes que, de fato, mostram-se em franca contradição com as novas
informações e evidências de cunho científico. Eles se mostram em processo de construção, não
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tornando claro, ainda, se utilizarão da mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995), ou se, de
fato, acabarão por abandonar uma das perspectivas em detrimento da outra, dada a aparente
contradição que envolve abraçar ambas.

1.23 - “Daí você resolve. Isso mexeu com a sua cabeça? Mexeu. Ah professora então aquilo
que eu acreditava agora é meio... Já tive testemunhos de alunos assim.”
1.24 - “Nossa professora, nunca tinha pensado dessa maneira”. E aí, o que que você achou
de pensar dessa maneira? Aí cai isso, e cai aquilo e cai aquilo que eu acreditava. Não, não
precisa cair. Dá pra você ver que são maneiras diferentes pra falar da mesma coisa? Não,
mas agora a resposta que eu sempre achei que era satisfatória não é mais. Então aí agora
é você. Não sou mais eu [...] Aí agora é você. Eu semeei, mostrei um caminho e agora é
você.”

Em relação aos estudantes, levaremos em conta a abordagem que a professora utiliza
na escola 1, e não a eventual abordagem que ela utilizava nas escolas que lecionou
anteriormente. Desse modo, há alunos que compreendem o conhecimento científico como algo
que será utilizado na esfera escolar e alunos que entram em explícita contradição consigo e suas
crenças, deixando em aberto como estabelecerá a relação entre seu acervo de conhecimento
científico e de conhecimento religioso. Tais alunos podem, portanto, utilizar-se tanto da
mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995), quanto da mudança conceitual (Posner et al.
1982), levando-se à possibilidade de tratar a religiosidade e a ciência como conhecimentos
incompatíveis (Categoria I).
A seguir, separamos categoricamente algumas unidades de significado da professora
em relação à sua abordagem em sala e algumas em relação ao posicionamento dos estudantes,
a partir da perspectiva docente.
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Tabela 5.1 - Categorização das unidades de significado da entrevista A

Unidades de significado - Entrevista A

Categoria

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
Abordagem docente

1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 1.21, 1.22, 1.25,

II

1.26, 1.27

Compreensão dos
estudantes

1.13

II

1.23

I /II

1.24

I

5.1.2. Entrevista B1 - Escola 2, Escola 5 e Escola 6 (Rede privada - Laica, Judaica e
Judaica)

5.1.2.1. Sujeito de pesquisa - B
O sujeito de pesquisa que participou da entrevista B atua como docente há 13 anos.
Formou-se em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas em 2005, e concluiu
seu mestrado no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências na
Universidade de São Paulo em 2014.
É importante ressaltar que, no decorrer da entrevista, o professor sentiu-se à vontade
para expressar sua ausência de confissão religiosa, colocando-se como ateu. Essa é uma
característica importante na análise de sua entrevista, pois tal fato acaba por embasar algumas
de suas escolhas pedagógicas.

5.1.2.2. Breve caracterização da escola 2 (Rede privada - Laica)
Em relação à escola 2 o professor aponta que, embora seja uma instituição laica,
encontra-se inserida na região central da cidade de Amparo, em um contexto de grande
1

Na análise da entrevista B, optamos por um sequenciamento diferente nos subtópicos do texto, com intuito de
descrever as escolas de forma mais direta e dar o devido destaque aos resultados mais categóricos da pesquisa.
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realidade católica pela própria constituição da localidade. Ao mesmo tempo, o professor
ressalta, também, que isso pouco tem se refletido, de modo categórico, nas ações da escola e
dos estudantes nela inseridos. A escola 2 tem mais de 35 anos de funcionamento e conta com
mais de 400 alunos, distribuídos entre a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio. Assim como a escola 1, descrita na entrevista A, a escola 2 não trabalha alicerçada em
qualquer tipo de confissão religiosa no seu Projeto Político Pedagógico, nas suas missões e
valores, e, tampouco, nas suas atividades escolares gerais, classificando-se como uma
instituição laica.
O professor B completou seu ensino médio na escola 2 e atua nela há 9 anos como
docente, nas três séries do ensino médio. É o responsável direto pela disciplina de evolução no
primeiro ano, de modo que não há interferência da escola no encaminhamento de conteúdos
científicos nas aulas de biologia.
O material utilizado é o sistema apostilado Anglo. Esse material foi determinado pela
direção, embora, em certa medida, os professores tenham abertura para pequenas modificações
na forma de abordar alguns conteúdos. Na apostila, o tratamento dado para evolução enfoca
quase integralmente o darwinismo. De início, há comparação das ideias de Lamarck com o
conhecimento produzido por Darwin e, posteriormente, trabalha-se os processos gerais acerca
de temas evolutivos, como especiação.
O professor comenta que levanta o tópico relacionado à evolução e origem da vida
tratando basicamente três ideias: panspermia, criacionismo e evolução.

5.1.2.3. Breve caracterização da escola 5 (Judaica)
A escola 5 está localizada em um centro de cultura judaica, onde se realizam atividades
voltadas à comunidade judaica. Dentre tais atividades há prática esportiva, apresentações
artísticas, grupos de debates com temas variados, grupos de formação em relação ao mercado
de trabalho, teatro e espaços para festas. Assim, essa associação funciona como um clube e um
espaço de formação educacional, simultaneamente.
Este centro está localizado em um bairro nobre da cidade de São Paulo e foi fundado
em 1953 por um grupo de imigrantes judeus, com objetivo de garantir que a cultura judaica se
mantivesse como pilar estrutural de seus membros. A partir da década de 2000, a escola 5 foi
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efetivamente incorporada às atividades gerais deste centro.
Embora o professor entrevistado tenha ressaltado que a escola 5 e a escola 6 sejam
instituições judaicas de ensino laico, o contexto da cultura religiosa é muito evidente e, a partir
dessa contextualização, realizaremos nossa análise. A missão da escola é assim colocada: "A
formação de seres apaixonados pelo saber, com uma leitura crítica das questões universais a
partir das perspectivas judaicas". Além disso, consta ainda na sua visão: "Ser a primeira opção
escolar das famílias judaicas de São Paulo". Na escola 5 há, entre as disciplinas ministradas,
“Literatura Judaica”, no primeiro ano do ensino médio; “Judaísmo contemporâneo A”;
Judaísmo contemporâneo B”, no segundo ano; e “Israelidades”, no terceiro ano. Assim, o
ambiente cultural é permeado de ideias e vínculos filosóficos relacionados ao judaísmo.
O professor atua na escola 5 há 3 anos e até 2015 era o responsável pela disciplina
“Origem da vida e evolução”, lecionada aos primeiros anos do ensino médio. O material
utilizado na disciplina fica totalmente a cargo do docente, de modo que o livro didático adotado
é Biologia Moderna (Moderna), usado somente para consulta dos estudantes nos seus
momentos de estudo, mas não para uso efetivo na sala de aula ou ainda para a realização de
exercícios específicos.
Diante desse cenário, o professor optou pela utilização do livro paradidático
“Evolução: O sentido da biologia” dos autores Diogo Meyer e Charbel El-Hani publicado em
2005 (ed. Unesp) e do livro “A origem da vida” (Ed. Global, 8ª edição) de Aleksander I. Oparin,
que se trata da sua versão traduzida publicada em 1980.
O professor relata que possui total liberdade de estruturação do seu curso, não
havendo, portanto, qualquer tipo de interferência em sua abordagem, por parte da direção ou da
administração da escola, ou ainda, no conteúdo que será trabalhado na respectiva disciplina.
Segundo ele, há inclusive uma valorização do conhecimento e o reconhecimento do professor
como portador do seu respectivo saber.

5.1.2.4. Escola 6 (Judaica)
A escola 6 surgiu em 2013 como um projeto social atrelado à escola 5. A escola 6 é
voltada ao público mais carente e não judeu, com intuito de diminuir o estigma existente sobre
os judeus, e minimizar o antissemitismo. No seu início, em 2013, contava com
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aproximadamente 30 alunos e hoje possui mais de 100 educandos. Dessa maneira, embora a
escola 6 seja uma instituição paralela à escola 5, ela não compartilha a caracterização do corpo
discente.
Na escola 6, os educandos não estão imersos na confissão e tampouco no universo
cultural relativo ao judaísmo e, por isso, se faz necessária uma análise de seus dados de forma
desarticulada à da escola 5. A escola 6 está localizada em um bairro de periferia, onde não há
grande penetrância do ideário judaico, mas sim do pentecostal. Desse modo, boa parte dos
estudantes possuem confissão religiosa distinta da dominante na escola 5.
Seus cursos são construídos de modo equivalente aos estabelecidos na escola 5,
contando inclusive com os mesmos docentes, direção e também com disciplinas voltadas ao
ensino de cultura judaica, embora não na mesma quantidade em que ocorrem na escola 5. Na
escola 6, há somente “Introdução à cultura judaica 1” e “Introdução à cultura judaica 2”,
respectivamente no primeiro e no segundo anos do ensino médio.
O professor destaca que o curso e sua abordagem são similares em ambas escolas, de
modo que o material didático, as discussões e o conteúdo ministrado são exatamente iguais ao
que fora descrito anteriormente na escola 5, exceto pelas discussões que eventualmente surgem
diante das especificidades de cada unidade. O mesmo é válido a respeito de qualquer
posicionamento da direção pedagógica ou administrativa da escola 6, uma vez que se trata
exatamente do mesmo corpo dirigente.

5.1.2.5. A abordagem docente
No decorrer da entrevista o professor deixa bastante claro seu entendimento de que a
construção do conhecimento científico se dá de forma diversa à de outras formas de saber.
Embora o conceito de criacionismo seja levantado em suas aulas, ele o faz unicamente com
intuito de elencá-lo como possível explicação narrativa ao surgimento dos seres vivos no
planeta, e não como explicação científica para o surgimento da biodiversidade existente.
Tampouco com objetivo de colocá-lo como opção ou, ainda, oposição às ideias evolutivas
estabelecidas no percurso de desenvolvimento das ciências biológicas.
É importante ressaltar que as unidades de significação que dizem respeito à
compreensão e categorização da abordagem docente estão colocadas como pertencentes às três
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escolas na qual o respectivo professor atua. Inclusive porque o seu curso varia muito pouco no
que diz respeito à proposta ou ainda ao planejamento didático pedagógico do docente.

2/5/6.1 - “Eu falo (do criacionismo) como uma das ideias sobre origem da vida. Não sobre
evolução tá. Eu não trato criacionismo como uma teoria evolucionista. Eu trato ela como
uma das ideias, não como uma das teorias, acho que não é uma teoria porque pra mim
teoria pressupõe que você tem um raciocínio científico por trás disso, e eu não acho que
seja o criacionismo isso, mas ele é, eu acho que ele é tratado sim na apostila e eu abordo
ele como uma das ideias pra origem da vida.”
2/5/6.2 - “Trato das três ideias, eu trato da panspermia, do criacionismo e da evolução.”

Na unidade de significado 2/5/6:1 o professor evidencia que o criacionismo não
formula enquanto teoria, exatamente por não possuir viés científico. Desse modo, fica claro que
há, de antemão, uma separação entre o que ele compreende como ciência e o que ele
compreende como religião. Então, há atribuição de significados distintos a cada forma de
conhecimento.
Nas unidades 2/5/6:3 e 2/5/6:4 fica ainda mais evidente o caráter de separação que o
professor atribui entre o corpo do saber científico e o religioso.

2/5/6.3 - “No criacionismo, trazendo ele como uma ideia não conflitante com o pensamento
evolucionista por conta de serem coisas de raízes epistêmicas diferentes.”
2/5/6.4 - “Eu até falo pra eles, olha, o criacionismo é uma questão de fé, é uma questão de
você acredita ou não, evolução não é uma questão de você acredita ou não, é uma questão
de você entender e aceitar ou não, então como são coisas diferentes, não são
necessariamente conflitantes, o criacionismo e a evolução, aí eu brinco com eles uso uma
analogia, é como se você tivesse alguém dizendo que o São Paulo é o melhor time do mundo
porque o Rogério Ceni é o melhor goleiro que tem e outro diz, não não, meu rebatedor do
Lakers é muito melhor do que o Rogério Ceni. São esportes diferentes, são coisas, não dá
pra você comparar, por isso não são necessariamente conflitantes.”
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Diante dessas unidades de significado, a abordagem do professor mostra-se bastante
inclinada a separar os saberes nos dois universos possíveis naquele contexto, sendo que, por
haver uma diferença fundamental na maneira como eles se estabelecem e se constroem, acabam
por se tornar incomparáveis.
Ainda, fortalecendo a improvável relação comparativa entre os conhecimentos
abordados, temos as unidades 2/5/6.6 e 2/5/6.7, nas quais o professor ressalta a total
possibilidade de convivência da religião e da ciência. Na unidade 2/5/6.5 ele acresce que, ainda
que possam ser passíveis de convivência, elas não podem, em hipótese alguma serem somadas
ou ainda sobrepostas, exatamente por serem construídas de maneiras absolutamente distintas.

2/5/6.6 - “Tem a esfera da religião e tem a esfera da ciência.”
2/5/6.7 - “Eu acho que eles são absolutamente passíveis de conviver.”
2/5/6.5 - “Mas ai eu trago a teoria fixista como uma teoria pseudocientífica e aí eu imponho
um pouco mais no sentido de dizer, aí é, aí é quando fazem merda, porque tentam se basear
numa coisa dogmática pra tentar ser ciência. Quando na verdade não dá. O fixismo diz
que as espécies são fixas, que elas não se transformam, que espécies não surgem nem
desaparecem, e aí eu pego fósseis, pangeia e outras coisas que demonstram que as espécies
se transformam, então por isso fixismo é conflitante com a evolução mas o criacionismo
não é, porque são coisas de raízes epistêmicas diferentes.”

Assim, nas unidades de significação relativas ao sujeito de pesquisa da entrevista B,
podemos dizer que há uma perspectiva que vai ao encontro das ideias de Mortimer (1995). Há
total plausibilidade, para o professor, na convivência entre as duas interpretações de mundo,
desde que elas ocorram cada uma em seu respectivo universo, de modo que, em hipótese
alguma, possam ser somadas ou compreendidas de forma complementar, uma vez que isso
acarretaria a total distorção de uma delas.
O professor ressalta ainda a importância de compreender a teoria fixista como uma
pseudociência, porque se trata de algo que é essencialmente baseado em elementos dogmáticos
travestidos de ciência, tornando-se uma ideia insustentável. Isso retoma a parte inicial da
discussão na qual ressaltamos que o educador demonstra compreender e destacar a diferença
entre a formação de diferentes conhecimentos, aspecto fundamental para evitar confusões
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acerca de como obtemos o conhecimento científico até hoje produzido.
Dessa maneira, o educador torna evidente que, enquanto as duas concepções forem
tratadas em seus respectivos contextos, não haverá problemas ou contradições; no entanto, se
houver a tentativa de uni-las como se estivessem tratando matérias ou conhecimentos
semelhantes, haverá um problema de incompatibilidade.

5.1.2.6. A compreensão discente

5.1.2.6.1. Escola 2
Na escola 2, o professor não reconhece qualquer indício de ruído ou conflito por parte
dos estudantes no que diz respeito a possíveis embates entre o conhecimento científico e o
conhecimento religioso. Evidentemente, o fato de o professor não identificar evidências de
dissonâncias não significa que elas não ocorram, mas somente que elas não se dão de modo a
interferir visivelmente no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula.
A unidade de significado trazida pelo professor a respeito dos educandos da escola 2
é bastante pontual, porém permite um debate acerca das possíveis relações estabelecidas pelos
alunos entre a ciência e a religião.

2.8 - “(...) zero conflito.”

Levando em conta a não aparição desses elementos nas aulas, podemos levantar
algumas possibilidades. Partindo da descrição trazida pelo professor na entrevista, devemos
ressaltar que os estudantes, assim como a escola, estão inseridos em um contexto de grande
religiosidade, de modo que provavelmente parte significativa do corpo discente possua
repertório religioso na sua vivência.
Desse modo, é bastante improvável que os alunos estejam inseridos na categoria I,
pois, ao vivenciar o universo científico e religioso, se houver conflito a ponto de negar alguma
das formas de conhecimento, seria de se esperar que ele aparecesse no momento em que o
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assunto surgisse em sala de aula.
Mostra-se igualmente improvável a categoria IV, uma vez que o professor ressalta que,
ao unir ideias de cunho científico com ideias religiosas, o resultado não será nada produtivo
para nenhuma delas. Assim, se os estudantes se ajustassem ao modelo de formação de um
campo interdisciplinar entre os conhecimentos, isso tenderia a aparecer diante da negativa do
professor sobre essa possível forma de interpretar e compreender os saberes.
Assim, possivelmente, a compreensão dos educandos encontra-se entre as categorias
II ou III, porém é necessário destacar que a mais provável entre elas é a categoria II. Isso porque
essa é apresentada pelo professor como uma categoria razoável, e, a partir dessa apresentação,
não havendo quaisquer ruídos, podemos supor que ela obteve aceitação entre os educandos,
independentemente da sua confissão religiosa ou ausência dela.

5.1.2.6.2. Escola 5
Na escola 5, o professor ressalta de início que, independentemente da confissão judaica
dos estudantes, há inequívoco interesse pelo conhecimento científico e sua compreensão; a
partir daí, há diferentes possibilidades de acomodação entre a religiosidade e a ciência
vivenciadas pelo educando.
Nas unidades 5.8 e 5.9 há uma primeira possibilidade de relação estabelecida entre o
conhecimento religioso e o conhecimento científico pelos estudantes da escola 5. Trata-se
exatamente da mudança de perfil conceitual elaborada por Mortimer (1995) conforme o próprio
professor ressalta na unidade 5.10.

5.8 - “No primeiro ano tratando de evolução, na escola 5, nenhum comentário, parece que
os alunos judeus, no caso, são todos judeus, têm uma relação com o conhecimento muito
interessante. Eles querem aprender o que, e não é a preocupação com o vestibular, mas
com o conhecimento acumulado ocidental. É bem legal. Esse ano teve uma aluna que fez
um comentário nesse sentido que eu achei bem interessante, que ela disse: ‘Entendo, o que
você tá dizendo, faz todo sentido, mas pra mim foi o deus, o Javé’. Então, eu entendo mas
pra mim quem criou a vida, quem fez a vida ser como ela é foi Javé. Mas eu entendo
evolução.”
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5.9 - “Mas na minha vida eu vou tratar como se a vida tivesse surgido por deus, por Javé
da forma como ele fez. [...] Mas isso aqui eu entendo.”
5.10 - “Ela tava entendendo. É bem Mortimer de perfil conceitual, na aula de ciências eu
uso evolução e na minha vida fora da aula de ciências eu uso religião.”

É importante ressaltar que o professor trouxe o referencial bibliográfico acerca da
mudança de perfil conceitual de forma independente, de modo que não houve conversas prévias
a esse respeito. De acordo com o professor, a aluna sabia utilizar e compreender o conceito
científico de evolução, porém optou deliberadamente por utilizá-lo nos contextos em que lhe
fossem exigidos, como a aula de ciências, enquanto, nas suas vivências externas à aula, ela
utilizaria seu repertório religioso. Assim como colocado por El-Hani e Bizzo (1999, 2002),
trata-se de uma convivência perfeitamente plausível do ponto de vista dos educandos e possui
total congruência com o modelo de mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995),
classificando-se, portanto, na categoria II.
Há ainda uma outra reação diante das experiências descritas. Nesta, os estudantes
também compreendem exatamente o conceito de evolução, e também não abandonam em
nenhum aspecto seu repertório religioso, no entanto, congregam ambos buscando garantir a não
deformidade de cada saber. Não se trata da categoria defendida por Biefeldt (1999), Murphy
(1999a; 1999b) e Russel (2001), pois, nesta, as deformidades causadas são nítidas e inegáveis.
Trata-se de uma forma de organização na qual o conhecimento científico tem total
poder de crescimento à medida que a ciência avança; no entanto, ele descobre as leis naturais
utilizadas por Javé na construção e no desenvolvimento do universo e das formas de vida
residentes nele. Trata-se da categoria III, que formalizamos como “Deus das lacunas”.
Nesta categoria, conforme foi detalhado, não há interferência do divino no
conhecimento científico, e esse tem total poder de expansão à medida que a ciência avança.
Porém, esse conhecimento construído explica essencialmente os preceitos divinos colocados na
forma de leis naturais que regem o mundo. Essa forma de compreensão estabelece-se nas
unidades 5.11, 5.12 3 5.13.

5.11 - “Na escola 5, no colégio judaico. Ele disse que ele enxergava preceitos de Javé na
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evolução. Como se deus tivesse dado as regras para que os seres evoluíssem. Eu achei uma
forma muito, muito interessante e aí quando ele disse isso em aula alguns outros alunos
disseram que também conviviam com as duas coisas dessa forma.”
5.12 - “Eles casam as coisas. Eu acho que a maioria ainda trata como coisas separadas,
mas tem alguns que casam as coisas.”
5.13 - “E um uma vez me disse que via deus antes do Big Bang. Que dali em diante, como
se deus colocasse as leis ali, físico-químicas, desse as regras e deixasse a evolução
acontecer.”

Assim, na escola 5 o professor identificou estudantes distintos. Alguns
comportamentos e descrições foram compreendidos e categorizados na categoria II, enquanto
houve aqueles que foram classificados na categoria III. Interessante notar que, em nenhum
momento, surgiu a possibilidade de incompatibilidade entre os conhecimentos. Possivelmente
isso se deve, primeiramente, a um ensino voltado às tradições judaicas desde antes de os
estudantes ingressarem no universo escolar e mesmo nele. E, em segundo lugar, por haver, na
cultura judaica, um interesse bastante marcado pelo conhecimento científico, conforme foi
destacado pelo professor na unidade 5.8. Além da maneira como a relação entre os
conhecimentos é exposta pelo docente.

5.1.2.6.3. Escola 6
A escola 6, possivelmente por estar inserida em um contexto completamente distinto da
escola 5, apresenta resultados diferenciados. O professor ressalta que, embora não tenham
ocorrido grandes exemplos de conflito, surgem eventualmente e de variadas formas algumas
resistências em relação às evidências e ao conhecimento científico.

6.8 - “Na escola 6 eu tive um, eu não tive conflito com a direção até porque a direção é a
mesma, mas eu tive alguns alunos que olharam feio.”
6.9 - P: “E aí o que predomina na religião dos alunos?
B: Tem muito pentecostal [...]. Tem evangélico e o caso foi com uma menina evangélica
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que falou, ‘Não eu discordo disso’.”

Ainda que possa ser a minoria dos alunos, conforme o professor afirma na entrevista, é
crucial notarmos que foi o único momento no qual, diante do curso estabelecido pelo professor
B, houve resistência e inclusive negação à ciência. De acordo com a percepção do professor,
essa relação não necessariamente define a relação da maioria dos estudantes com a teoria
evolutiva; no entanto, há possível ligação com o contexto pentecostal no qual os estudantes
residem e desenvolvem suas atividades culturais cotidianas.

6.10 - “Não chegou a ser um problema, um embate, ou alguém duvidando ou me
contestando, mas senti um pouquinho mais o peso disso. O que pra mim foi surpreendente,
porque eu tava dando o mesmo curso e falando a mesma coisa num colégio judaico e aí foi
num colégio de periferia, que por conta do contexto ali a menina ‘não acredito nisso’.”
6.11 - “A relação é outra. Parece uma negação àquilo.”
6.12 - “Essa menina ela tinha pra ela o conflito que é conflito.”

Nesse cenário, não há independência entre os conhecimentos, mas, sim, o entendimento
da incompatibilidade entre ciência e religião, aproximando-se da ideia estabelecida por Mahner
e Bunge (1996), seguida de opção deliberada pela religião em detrimento do saber científico.
Desse modo, há estudantes nesse contexto que foram classificados na categoria I, na qual não
há possibilidade de convivência entre a religião e a ciência e essa, por sua vez, será deixada de
lado como garantia à permanência inequívoca daquela, tornando também possível o apartheid
cognitivo (Cobern, 1996).
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Tabela 5.2 - Categorização das unidades de significado da entrevista B

Unidades de significado - Entrevista B
Abordagem docente

2/5/6.1, 2/5/6.2, 2/5/6.3, 2/5/6.4, 2/5/6.5,

Compreensão dos estudantes

2/5/6.6 e 2/5/6.7

Categoria
II

2.8

II

Compreensão dos estudantes

5.8, 5.9, 5.10

II

(escola 5)

5.11, 5.12, 5.13

III

6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12

I

(escola 2)

Compreensão dos estudantes
(escola 6)

5.1.3. Entrevista E - Escola 7 (Judaica)
Na entrevista E, o sujeito de pesquisa pediu que a entrevista não fosse gravada, de modo
que pudemos somente tomar nota de alguns dos seus comentários principais e esses serão
utilizados como corpus de análise. Ainda que a precisão da formação de unidades de
significação fosse menos exata, optamos por garantir a discussão dos dados obtidos pois, em
conjunto com as informações recolhidas nas outras entrevistas, eles podem suscitar importantes
discussões acerca do ensino de evolução em contextos de escolas confessionais, com destaque
para as de confissão judaica.

5.1.3.1. Breve caracterização da escola 7
A escola 7 foi fundada em 2001, em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Sua
criação remete à necessidade de a comunidade judaica assegurar a existência de uma instituição
que garantisse ensino de qualidade, com repertório fundamentado na cultura e nas tradições
judaicas. Desse modo, ao mesmo tempo que a escola expõe seus alunos a diversas
manifestações culturais, visa garantir a exaltação e apropriação dos valores judaicos nas vidas
dos estudantes.
O ambiente escolar mostra-se em completa consonância com a confissão judaica. Na
própria missão da escola, expressa-se o objetivo de formar alunos “comprometidos com a
continuidade da herança milenar do povo judeu” e que tenham uma “vida judaica plena e
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significativa”. A escola ressalta também que possui como valores essenciais os ensinamentos
baseados nas fontes da Torá e do Talmud (livros sagrados) e que deseja formar bons cidadãos
judeus, conhecedores da Torá e das mitzvot (mandamentos), preparados para assumir papéis na
sociedade.
A escola conta também com projetos sociais baseados nos valores Chessed (“bondade”)
e Tzedaká (benevolência e justiça social), intimamente relacionados aos elementos culturais
judaicos. Entre as disciplinas ministradas na escola relacionadas ao ambiente confessional
temos: Língua Hebraica (ivrit be ivrit), Tanach (Bíblia), Halachá e costumes (a Lei Judaica),
Tefilot (Rezas), História Judaica e de Israel.
Além das atividades curriculares organizadas em um currículo trilíngue (português,
inglês e hebraico), a escola dispõe de aulas extras, como Dança Israeli, Vôlei, Futebol,
Capoeira, Handebol, Skate, Corrida, Boe Chinês, Piano, Violão e Guitarra. No ensino médio,
há grande destaque para consolidação de disciplinas e projetos voltados ao conjunto de
atividades religiosas e culturais.
Assim, a breve caracterização da escola, realizada a partir de dados trazidos pelo sujeito
de pesquisa E, e de informações do próprio site da escola, mostra seu conjunto de valores
confessionais judaicos e sua rede de possibilidades formativas voltadas ao desenvolvimento
esportivo, cultural e acadêmico do educando.

5.1.3.2. A abordagem de conteúdos científicos na escola 7
O professor ressaltou que, atualmente, suas aulas não passam por qualquer espécie de
crivo do núcleo religioso da escola, independentemente da espécie de tema que esteja em
debate. Ressalta, porém, que há alguns anos, era uma postura bastante comum a escola, de fato,
interferir em determinados conteúdos de natureza científica.

5.1.3.3. Material didático
O livro utilizado nas aulas de biologia é a coleção americana “Science Fusion - The
diversity of living things” da editora Houghton Mifflin Harcourt – Holt McDougal, 1ª edição.
Ao acessar o livro, percebemos que há grande aprofundamento na temática evolutiva em um
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pensamento detalhado e exclusivamente científico. Em todos os capítulos, são verificados
trechos que tocam a evolução biológica por meio de árvores filogenéticas, trabalhando
sinapomorfias de grupos, ou evidências de parentesco. Dessa maneira, a evolução é trabalhada
efetivamente como uma espinha dorsal no material didático.
A escolha desse material foi feita exclusivamente pelos professores de ciências, não
havendo, portanto, nenhum tipo de arbitrariedade por parte da direção pedagógica,
administrativa ou ainda do núcleo religioso da escola.

5.1.3.4. Sujeito de pesquisa E
O professor E é formado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário São Camilo
e realiza pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em retrovirologia.
Atua na escola 7 há sete anos como professor do ensino fundamental II e no ensino médio,
lecionando no currículo internacional.
Durante a entrevista o professor ressaltou que é ateu, caracterização importante para
realizar uma análise mais precisa das unidades recortadas da sua entrevista.

5.1.3.5. A abordagem docente
Conforme colocado na entrevista, o professor não possui nenhum tipo de confissão
religiosa, de modo que, em suas aulas, elenca única e exclusivamente o conteúdo científico em
relação à evolução dos seres vivos. Segundo o professor, o conhecimento científico e o religioso
são ferramentais distintos que não podem se misturar na sala de aula, de modo que ele utiliza
somente as ideias científicas e defende ao aluno que:

7.1 - “Nas aulas de ciências, estudamos o caráter científico do conteúdo, em outros
momentos, eles podem utilizar outro tipo de material.”
7.2 -"Caso ele prefira, para a sua vida, utilizar suas ideias religiosas, pode ficar à vontade,
mas que naquele momento trabalharemos com as ideias que a ciência trouxe"
7.3 - “Religião e ciência são coisas de natureza diferente, então não podem ocupar o mesmo

73

espaço de discussão.”

Contudo, apesar de zelar pelo trabalho assertivo com o conhecimento científico, o
professor não dispensa atenção a possíveis conflitos de ordem religiosa que podem, porventura,
adentrar o ambiente de ensino.

7.4 - “Fico atento com possíveis temas que podem gerar conflito com o judaísmo, mas
nunca tive problema.”

Desse modo, fica claro que o professor defende que, no momento das aulas de biologia,
haverá somente levantamento e discussão relacionados ao conhecimento científico produzido,
não sendo o ambiente adequado para levantar ou discutir questões que não se fundamentem nos
marcos da ciência, embora elas possam aparecer em outros locais.
Portanto, para o professor, pode-se trabalhar com conhecimentos diferentes contanto
que cada um deles seja colocado no seu respectivo local de atuação, em consonância com a
ideia de independência entre os conhecimentos, relacionada à possibilidade de mudança de
perfil conceitual. Classificando-se, então, na categoria II.

5.1.3.6. A compreensão discente
Sobre a maneira como o professor compreende como os estudantes se apropriam dos
conceitos científicos relacionados à evolução biológica, temos alguns pontos que merecem
destaque. Primeiro, o professor destaca mais uma vez um aparente interesse cultural em
compreender parte da produção de conhecimento científico e relaciona essa disposição à cultura
judaica e ao modo como os judeus estabelecem sua relação com o conhecimento.

7.6 - “Aparentemente, eles (estudantes) conseguem separar muito bem a natureza
científica da natureza religiosa, então eles provavelmente usam cada uma delas em um
momento da sua vida.”
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7.7 - “Mesmo tendo valores criacionistas, eles têm uma relação interessante com o
conhecimento e sabem que, naquele momento, é o conhecimento científico que será
utilizado.”

Coloca também que dificilmente passou por momentos nos quais os estudantes
negaram-se a estudar o conceito científico ou quebraram em definitivo com sua religiosidade
devido a um eventual embate entre ciência e religião.

7.5 - “Dificilmente há momentos de embate entre religião e ciência.”

Portanto, na escola 7, temos estudantes lidando diretamente com a possibilidade de
mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995), adaptando seu repertório nos momentos
adequados assim como estipulado pelo docente. Isso aparentemente torna-se mais fácil a partir
da relação estabelecida pela cultura judaica com o conhecimento, aspecto que fora destacado
também na entrevista B, sendo, portanto, um fator extremamente importante e que deve ser
levado em conta ao se analisar a relação da comunidade judaica com o conhecimento científico.
Não houve, portanto, em momento algum, um rompimento com a realidade científica, mas sim
uma especial apropriação desse tipo de conhecimento para sua utilização em contextos
apropriados.
Tabela 5.3 - Categorização das unidades de significado da entrevista E

Unidades de significado - Entrevista E

Categoria

Abordagem docente

7.1, 7.2, 7.3, 7.4

II

Compreensão discente

7.5, 7.6, 7.7

II

5.1.4. Entrevista F - Escola 8 (Judaica)

5.1.4.1. Breve caracterização da escola 8
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A entrevista F proporcionou novos dados em relação à escola 7, uma vez que contamos
com a análise de dados a partir do ponto de vista e da abordagem pedagógica de outro professor.
Conforme fora colocado previamente optamos por numerar essa escola com outro valor, com
intuito exclusivo de facilitar a separação das unidades de significado retiradas da entrevista F.
O professor entrevistado, assim como o participante da entrevista E, ressaltou que essa escola
não censura nem direciona as temáticas científicas baseada na sua confissão religiosa, de modo
que tanto a direção pedagógica quanto os responsáveis pelas atividades religiosas mantêm-se
no seu respectivo cenário de atuação.

5.1.4.2. Material Didático
O livro utilizado é o Biologia Moderna (Moderna). O professor esclarece que a escolha
do livro foi feita inteiramente pela equipe pedagógica responsável por lecionar biologia no
ensino médio, não havendo nenhum tipo de recomendação ou imposição de materiais por parte
da direção da instituição.

5.1.4.3. Sujeito de pesquisa F
O professor participante da entrevista F licenciou-se em Ciências Biológicas em 2005 e
finalizou seu mestrado em 2015, na temática de formação de professores no ensino de ciências,
ambos pela Universidade de São Paulo. Ele leciona há nove anos e atua como professor em
duas escolas, uma delas sem confissão religiosa, que não será abordada no presente trabalho.
Na escola 8, o professor leciona nos segundos e terceiros anos do ensino médio,
especificamente nas aulas voltadas ao currículo nacional. Na outra escola, ele atua como
professor dos primeiros e segundos anos do ensino médio, do oitavo ano do ensino fundamental
II e como assessor da área de ciências no Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino
Fundamental II.
Além da sua formação acadêmica, é importante mencionar que, durante a entrevista, o
professor ressaltou ser uma pessoa marcada por uma tradição católica, de modo que, como ele
mesmo afirmou, isso acaba por influenciar em alguns aspectos a sua abordagem no ensino de
temas que tangenciem tópicos religiosos.
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5.1.4.4. A abordagem docente
O primeiro aspecto importante dessa entrevista diz respeito ao modo como o professor
traz as ideias científicas e religiosas, de modo geral. Por vezes ele trata criacionismo como uma
vertente, ou como uma corrente, e a coloca em paralelo à teoria evolutiva em diversos sentidos.
As unidades de significado a seguir buscam deixar evidente a concepção trazida pelo
professor acerca do que seria o conhecimento científico e como ele interage de modo geral com
o pensamento religioso:

8.1 - “Fala, mas com certeza não é a vertente que ele foca assim.”

Na unidade 8.1, o professor está mencionando que o livro didático traz um pouco da
concepção criacionista, porém não é a vertente na qual se debruça com maior quantidade de
explicações. Ao realizar uma rápida verificação no material didático da coleção utilizada,
podemos ver que, de fato, o livro trabalha consideravelmente uma série de conceitos científicos
sobre evolução biológica, partindo das ideias de Lamarck e Darwin, para a posterior Teoria
Sintética da Evolução e, em seguida, a evidências de evolução.
No capítulo de evolução, há um texto extra escrito por Carl Zimmer (1998)
desconstruindo toda ideia de Criacionismo ou Design Inteligente do ponto de vista de
funcionamento do método científico. Desse modo, de fato, não somente o livro não foca na
“vertente religiosa” como a destitui de algo provido de qualquer respaldo ou valor científico.
Por conseguinte, fica claro compreender a razão pela qual essa forma de pensamento não
aparece em nenhum outro ponto do capítulo, e a razão não é outra a não ser pelo fato de que
não se trata essencialmente de uma ideia científica.

8.2 - “São correntes diferentes a criacionista e a evolucionista. Tem escolas internacionais
que às vezes focam mais no criacionismo do que no evolucionismo. As brasileiras talvez
foquem mais nessa escola laica, foque bem mais no evolucionismo do que no criacionismo.”
8.8 - “Eu trabalho e eu levo muitos textos que trabalham visões diferentes pra eles né. Por
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exemplo, mesmo acreditando bastante no evolucionismo eu também levo alguns trechos
da “Caixa preta de Darwin” que questiona essa questão da evolução molecular da
microevolução, levo textos criacionistas também, levo textos evolucionistas, e aí eu acabo
fazendo, lógico que como eu creio em evolução nenhum discurso é neutro né.”

As unidades 8.2 e 8.8 estabelecem mais uma vez um ponto importante no que diz
respeito à possível separação que o professor faz entre criacionismo e evolução biológica. O
professor ressalta que leva ambas ideias para trabalhar com os alunos e tanto a evolução
biológica quanto o criacionismo são passíveis de questionamento.
Um elemento que precisa ser levantado diz respeito à concepção de ciência que pode
ser construída com os estudantes. Ao levar criacionismo e evolução como duas ideias, ou ainda,
como duas vertentes que disputam concepções em situação de igualdade, acabamos não
instruindo que a ciência e a religião constroem-se de maneiras completamente distintas.
Exatamente por isso, é questionável estabelecer uma relação na qual sejam comparadas as
explicações entre as duas fontes.
A partir dessas unidades, não se pode afirmar que o professor separe ciência e religião
em dois universos completamente distintos, de modo que nos restaria compreender se ele as
compreende como campos interdisciplinares que podem atuar em conjunto, de modo que coloca
questões religiosas diante do crivo da ciência (categoria IV) ou se ele dispõe da ciência
enquanto ferramental que explica como parte do mundo funciona, mas não a sua completude
(categoria III).
Há, ainda, outras unidades que tornam mais clara a compreensão da relação estabelecida
pelo professor diante dos diferentes saberes. Na unidade 8.13, por exemplo, fica evidente que
o professor não estabelece uma relação de interdisciplinaridade para quaisquer aspectos entre
os saberes, de modo que há alguns elementos que a ciência explica muito bem e, para esses,
não precisamos em nada de elementos religiosos.

8.13 - “Agora na macroevolução eu sou totalmente, eu sou estritamente científico assim,
já me convenci.”
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Porém, de acordo com o docente, enquanto a ciência não for capaz de trazer as minúcias
explicativas sobre um determinado fenômeno, há a possibilidade de recorrer a algo fora do
nosso escopo de teste ou compreensão, ou seja, ao sobrenatural.

8.10 - “De um a catorze eu, sendo o um o religioso e o catorze o estritamente científico acho
que eu estaria no doze assim.”

Nas unidades 8.11 e 8.12, o professor destaca alguns argumentos que o fazem questionar
o viés estritamente científico e enaltece alguns dos argumentos colocados no livro que ele utiliza
em sala de aula, “A caixa preta de Darwin” (Behe, 1997). Behe (1997) destaca um
questionamento acerca da perplexidade do funcionamento de algumas funções bioquímicas no
nosso corpo. Diante de enorme complexidade existente, ele conclui que parte dos fenômenos
dificilmente podem ser explicados apenas com os elementos científicos que possuímos hoje.
Desse modo, o autor acaba por ignorar o próprio modo como a formulação de perguntas
científicas pode ser construído destacando problemas nas suas concepções sobre natureza da
ciência.

8.11 - “Mas ainda, algumas coisas, o que a gente ainda não sabe ainda explicar, talvez ache
até evidências assim, mas tem algumas coisas por exemplo essa questão de de de de por
exemplo cascatas muito minuciosas que são formadas durante a evolução assim, ainda
tenho o meu “quê” de descrença assim.”
8.12 - “Sei lá cascata de coagulação sanguínea, cascata de ciclo de Krebs assim, umas coisas
muito detalhadas que tão na microevolução assim.”

Portanto, ao mesmo tempo que utiliza dos dois saberes, ele não amputa a totalidade da
ciência em suas possíveis descobertas. Conforme coloca na unidade 8.11, pode ser que em
algum momento a ciência encontre as evidências necessárias para fomentar uma explicação
minuciosa a respeito de um determinado processo, todavia, até lá, o saber religioso cumprirá o
dever de fundamentar a existência do respectivo evento. De modo geral, portanto, seu apelo à
complexidade irredutível colocada por Behe (1997) traz problemas fundamentais no que diz
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respeito à concepção de natureza da ciência e formulação de conhecimento científico.
O professor deixa evidente, ainda, na unidade 8.14, que nem sempre essa “soma” fazse possível ou ainda necessária, mas sim que devemos analisar onde cada fenômeno “se
aproxima de determinada situação ou não”, e, para isso, deve-se questionar e discutir com os
alunos, trazendo questões debatidas no tema, conforme é ressaltado na unidade 8.15.

8.14 -P: “E você acha que em alguns momentos então tem como fazer uma somatória
assim?
F: Sim.
P: Entendi. Mas não sempre?
F: Não, mas acho que apresentar todas e tentar discutir mesmo com eles o que se
aproxima, se se aproxima de determinada situação ou não.”
8.15 - “Até jogo essas questões do desse livro que eu citei aqui das cascatas de coagulação.”

Há ainda duas unidades de significado que são importantes e tornam mais claras as
relações estabelecidas pelo docente. As unidades 8.19 e 8.20 evidenciam que o professor
pretende negar evidências estabelecidas nos marcos da ciência a partir do momento em que ele
entre em contato com elas. Desse modo, à medida que a ciência conseguir estabelecer
determinadas explicações a um processo, ou ainda à medida que ele compreender a explicação
científica acerca de um determinado conteúdo ele utilizará dessa explicação, porém enquanto a
ciência não dispuser de tal ferramental, a religião será o saber necessário para explicá-lo.

8.19 - F: “E aí a gente desmonta aí nesse sentido. Mas no sentido de não ter ainda uma
explicação plausível científica.”
P: “Certo. Você acha que vai ter ainda? Você acha que são coisas que são possíveis assim
de ter?”
H: “Ah fico em dúvida.”
8.20 - “É, então acaba talvez influenciando em algum sentido nisso. Mas é, eu vejo

80

possibilidade de achar, se achar eu vou falar então beleza, tá tudo certo, a ciência
conseguiu explicar.”

Diante das unidades analisadas, a categoria na qual classificamos o professor F é a
categoria III. Nessa, não há negação do conhecimento científico, ao mesmo tempo em que há
interação com o repertório religioso.
É evidente que a ciência jamais terá meios de obter a totalidade das respostas para as
infinitas perguntas que podemos formular ao observar o universo. Desse modo, sempre haverá
um espaço para a ignorância de um determinado aspecto do conhecimento e esse poderá ser,
conforme descrito, na categoria III (deus das lacunas), sempre ocupado pelo saber religioso.
Por último, devemos ressaltar que há unidades nas quais o professor flerta brevemente
com a categoria II. Observamos que, nas unidades 8.2 e 8.5, o professor ressalta uma viável
separação entre o saber religioso e a ciência;

8.2 - “São correntes diferentes a criacionista e a evolucionista. (...)”
8.5 - P: “Então você coloca meio como uma, como que eu vou dizer?
F: Uma alternativa.”

Porém, ainda que essas unidades tenham características relativas à categoria II, seria
extremamente descontextualizado separá-las a ponto de considerá-las, sozinhas, como
definidoras da relação estabelecida pelo professor. Na verdade, ao realizar uma análise mais
aprofundada, somada às categorias que foram analisadas previamente, fica ainda mais evidente
que tais unidades remetem unicamente à categoria III.
Na categoria III, conforme descrito no Esquema 3, a ciência dispõe-se em separado da
religião, ainda que dentro dela, ou seja, ainda que o professor busque a separação entre os dois
saberes, ele os trata como uma relação onde a ciência explica e a religião resguarda parte do
não desvendado pelo conhecimento científico.
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5.1.4.5. A compreensão discente
Segundo o professor, os estudantes não apresentam, de modo geral, resistência à
compreensão do conhecimento científico. Primeiramente, devido ao tratamento estabelecido
pelo professor de trazer ciência e religião como explicações paralelas, conforme ele ressalta na
unidade 8.3 e 8.4.

8.3 - “Eu falo que é uma outra proposta que é diferente do criacionismo, então, mas se eles
acreditam no criacionismo eles vão continuar seguindo, mas é uma proposta nova que eles
tem que ver, tem que, é, até pra contra argumentar e refutar algumas coisas do
evolucionismo.”
8.4 - “Então aí eles não refutam, não ficam muito ariscos com isso.”

Faz-se necessário mais uma vez retomar questões a respeito da concepção de natureza
da ciência que porventura pode permanecer nos estudantes. Uma vez que, invariavelmente, não
há possibilidade de refutação da teoria evolutiva pelo criacionismo propriamente dito já que
esse não se constrói nos marcos do conhecimento científico.
Outra razão pela qual os educandos têm uma atitude receptiva em relação ao
conhecimento científico é, de acordo com o docente, o legítimo interesse que eles possuem em
compreender a ciência, pois, em certa medida, trata-se de algo não próximo à sua realidade.
Esse comportamento ocorre tanto por uma questão cultural do judaísmo quanto por uma questão
econômica, pois, aparentemente, é estabelecida uma relação entre seu sucesso econômico e seu
alto rendimento escolar.

8.6 - “Eles valorizam muito assim o conhecimento que ele adquire assimilado assim. Então
apesar de não, apesar de ir contra o pensamento dele, ele quer saber o que que os outros
falam, outros pensadores, outra corrente de pensamento diz. É uma relação, os judeus têm
muito essa relação com o livro com o conhecimento (...) Que vai levá-los a alcançar por
exemplo posições melhores sociais, eles valorizam muito.”
8.7 - “Eles querem saber como o outro lado pensa.”

82

Sobre as relações que os discentes estabelecem entre os dois saberes, há duas
possibilidades. A primeira, menos frequente, está delineada na unidade 8.16, classificada na
categoria II, onde há possibilidade de transitar entre diferentes modos de pensar.

8.16 - “Esses muito religiosos, eles continuam ali crendo no criacionismo assim mas
também não desvalorizam por exemplo essa outra corrente mas eles ainda acreditam
piamente no criacionismo.
P: E na sala de aulas eles são como?
F: Eles vão normal.
P: Vão por na prova sem grandes polêmicas?
F: Sem grandes polêmicas. Vão acertar o exercício da prova assim mas não é de fato o que
eles creem assim.”

Essa unidade fala de alunos capazes de mudar o ferramental utilizado de acordo com o
ambiente no qual estão inseridos. Diferentemente das unidades 8.9, 8.17 e 8.18, nas quais se
encontra o estudante que não separa a totalidade científica da religiosa.

8.9 - F: “Acaba meio que pendendo pro outro lado (“Evolucionismo”), mas eu tento ao
máximo expor as várias faces assim do pensamento. Um criacionista, um evolucionista,
tem uns que às vezes mistura os dois né.
P: Certo.
F: Uma linha de criacionismo científico.”
8.17 – “Outros eles costumam até mudar assim de perfil conceitual, eles conseguem junto
com a religião adicionar alguns elementos do evolucionismo, assim eles conseguem fazer
um mix assim.”
8.18 - “Bom, a maioria que não é religioso, eles conseguem, eles ainda puxam alguma coisa
da religião do criacionismo mas eles mesmo em aulas de rabino que eu sei, eles começam

83

a discutir assim a ciência e começam a levar o termo científico pro rabino e discutir nas
aulas de judaísmo e outras coisas assim.”

Há possibilidade de que, nas unidades 8.9 e 8.17, o professor esteja descrevendo
estudantes que se encontram na categoria IV e, de fato, utilizem simultaneamente, as
concepções científicas e religiosas. Porém, levando em conta a abordagem do docente, não
podemos excluir a possibilidade de os educandos estarem, na verdade, utilizando-se da relação
estabelecida na categoria III.
Inclusive, é mais parcimonioso pensar em classificar esses alunos na categoria III. Uma
vez que as fronteiras do conhecimento científico deles são menos expandidas que as de seu
professor, a religião acaba por tomar proporções maiores. Diferentemente do que ocorre com o
docente que, apesar de residir, na nossa classificação, na mesma categoria, possui maior
conhecimento científico. Desse modo, a ciência ocupa um terreno um pouco mais avançado no
universo do docente, quando comparado ao de seus alunos, e provavelmente, por conta disso,
ele não se autodenomina um criacionista científico, como se refere a tais estudantes.
Por fim, a unidade 8.18 mostra que os estudantes não separam em dois universos
distintos, como sugere o professor. Aponta, sim, que estão a todo momento buscando
informações para delimitar onde começa um e onde acaba outro.

Tabela 5.4 - Categorização das unidades de significado da entrevista F

Unidades de significado - Entrevista F
8.3, 8.5
Abordagem docente

8.1, 8.2, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15,
8.19, 8.20

Compreensão dos
estudantes

Categoria
II

III

8.16

II

8,9, 8.17, 8.18

III

84

5.1.5. Entrevista C - Escola 3 (Católica)

5.1.5.1. Breve caracterização da escola 3
A escola 3 é gerenciada por uma congregação francesa fundada no século XIX, que está
presente hoje em mais de vinte países. Esse grupo católico chegou ao Brasil em 1888 e fundou
sua sede escolar em 1901, em um em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Tratava-se
inicialmente de uma escola somente para meninas; porém, com o passar do tempo, houve a
abertura para meninos. Posteriormente, construiu-se uma segunda sede em um bairro de classe
média, onde realizamos a pesquisa, além de outras duas unidades na região Sul do Brasil e outra
no estado do Rio de Janeiro.
A realidade confessional católica da escola está bem refletida em sua missão, na qual
são enaltecidos os valores cristãos e a importância da crença na formação do indivíduo. Está
marcada também fisicamente na escola, por meio de quadros, crucifixos e aulas de ensino
religioso em alguns segmentos pedagógicos. Porém, a realidade da diversidade religiosa está
bastante presente não somente nos estudantes da escola, que não se limitam ao catolicismo,
como também nos próprios valores de abertura inter-religiosa trazidos pela instituição, que
ressaltam, por vezes, a importância da convivência respeitosa com o diferente.
A escola conta também com alguns cursos extracurriculares, como aulas de robótica,
oficinas de linguagem, ballet, judô, ginástica e teatro, sendo que a última é a única estendida
também ao ensino médio.

5.2.5.2. Abordagem de conteúdos científicos na escola 3
No ensino médio, as aulas de biologia contam com aulas práticas semanais, de modo
que, em uma semana, metade da turma dirige-se ao laboratório enquanto a outra metade tem
aula teórica e, na semana seguinte, o quadro se inverte.
De acordo com a professora, o currículo de biologia está dividido da seguinte forma:
o primeiro ano estuda citologia, histologia embriologia e ecologia; no segundo ano estuda-se
botânica, zoologia e inicia-se fisiologia; no terceiro ano trabalha-se genética somando-a à
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questão da biotecnologia, posteriormente evolução, com aproximadamente um mês de aulas e
uma revisão final com intuito de rever o conteúdo geral do ensino médio.
A professora destaca também que a direção da escola não seleciona os conteúdos da
área científica, mas que isso ocorreu em momentos passados da instituição. Segundo ela, a
presença de uma pessoa no corpo dirigente que possui formação em enfermagem facilita a
inclusão de temáticas científicas, sem que se coloquem obstáculos de origem religiosa.

5.1.5.3. Material didático
O material didático utilizado era, até 2015, o livro Biologia Moderna (Moderna). Em
2016 passou a ser o volume único Biologia (Harbra). Ambas escolhidas pelos próprios
professores de biologia, sem interferências da direção ou da coordenação da escola.
As abordagens gerais de cada uma das coleções de livros didáticos, no que diz respeito
à relação entre criacionismo e evolução biológica, já foram descritas e brevemente discutidas
anteriormente, de modo que não serão retomadas aqui.
A professora ressalta o uso, por vezes, de uma caixa de fósseis (Figura 1) utilizada nas
aulas voltadas à discussão de evidências da evolução. Ressalta também que esse material foi
adquirido pela própria escola.
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Figura 5 - Caixa de fósseis utilizada como material didático na escola 3.

5.1.5.4. A sujeito de pesquisa C
A professora da escola 3 atua nesta instituição há 17 anos e leciona atualmente nos
terceiros anos do ensino médio, embora já tenha trabalhado com primeiros e segundos anos
anteriormente, tanto nas aulas práticas quanto nas aulas teóricas.
A docente formou-se em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos e não
trouxe, na entrevista, nenhuma informação pessoal sobre sua religiosidade ou não religiosidade.
Isso pode ser interpretado de duas formas distintas; a primeira forma é que ela, de fato, é uma
pessoa que reside na linha do ateísmo ou agnosticismo, ou, por outro lado, ela pode optar por
uma posição que separa os universos de religiosidade e ciência a tal ponto que, naquele
momento, elencou somente seus atributos docentes, que a levam a aspectos mais voltados à
ciência. Ao longo da entrevista, daremos elementos que nos permitirão defender que se trata
provavelmente da segunda possibilidade.
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5.1.5.5. A abordagem docente
Na primeira unidade de significado da entrevista C, já temos uma tendência bastante
marcada pela separação da religiosidade e da ciência.

3.1 - “Eu até comento com eles “Olha, quando eu vou dar aula de evolução aqui ninguém
tá querendo te convencer a nada, você tem o seu aspecto religioso e a gente tá dando um
aspecto científico aqui a gente coloca o que tem uma prova científica.”

A professora ressalta de forma bastante categórica que, nas aulas de biologia, serão
trabalhados conteúdos baseados no universo de conhecimentos científicos. Ao mesmo tempo,
ela ressalta que os estudantes não precisam se sentir impelidos a mudar de ideias sobre sua
religiosidade, mas sim, que a ciência trata, na verdade, de uma abordagem diferente do eventual
argumento religioso que eles possuem. Nessa primeira unidade, portanto, a professora abre
precedentes para que os estudantes trabalhem tanto seu repertório religioso quanto construam
conhecimento científico sem que necessariamente ocorra uma substituição dos conceitos
conforme propõe Posner et al (1982).
Na unidade 3.4, a possibilidade de o aluno conviver com duas visões de mundo mostrase ainda mais plausível para a docente.

3.4 - “A hora que você entra daqui pra cá você tem que ter uma visão, a hora que você sai
você pode criar uma alternativa que coloque e sobrepõe as duas e que você possa
trabalhar.”

Embora a professora coloque que, fora do ambiente escolar, eles podem formalizar as
ideias da maneira que lhes parecer mais conveniente, fica bastante claro que ela frisa a
importância de os estudantes se apropriarem do conhecimento científico para utilizá-lo no
ambiente escolar. A ideia de nova formação e de junção das ideias colocadas pela educadora
dizem respeito à mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995), para dar abertura às diferentes
possibilidades e formas de conhecimento às quais o estudante tem acesso nos diferentes

88

contextos que permeiam a sua vida. Trata-se novamente de uma unidade de significação que
nos remete à categoria II.
Nas unidades 3.5 e 3.6, por sua vez a professora exemplifica casos reais nos quais
mostra-se perfeitamente plausível a coexistência de uma confissão religiosa e da prática
científica.

3.5 - “Na paleontologia que a gente tem um padre que trabalha com fóssil né? (...) Um dos
que fez as pegadas de dinossauro aqui do Brasil é um padre.”
3.6 - “Então eu falo pra eles, se ele pode trabalhar e ele não tem crise, quanto mais eu né?
Então eu tento colocar bem assim pra eles.”

O exemplo do padre paleontólogo esboça mais uma vez que, para a professora, o fato
de a ciência e de a religião coabitarem o universo de conhecimentos de um indivíduo não traz,
a princípio, nenhuma irregularidade ou antagonismo. Pelo contrário, é possível exercer cada
uma das suas funções, seja padre ou paleontólogo, de forma produtiva, contanto que saibamos
o momento de utilizar os diferentes instrumentais de cada área.
Na unidade 3.8, a professora remete a discussão a parte do conteúdo abordado e da
ordem que ele é apresentado aos discentes.

3.8 - “No primeiro ano a gente começa com criacionismo, aí depois a gente passa pras
etapas científicas, então a mesma coisa evolucionismo; então, a gente tá dando evolução,
aí eu faço uma revisão de origem da vida, aí eu falo do criacionismo, aí eu falo da
abiogênese, biogênese, as visões que têm, e aí por exemplo Lamarck, eu coloco ‘Olha o
Lamarck quando ele começou a trabalhar que que era? Era a igreja católica. O que que
era colocado na época?’ A teoria da abiogênese. Então o cara via lá a água parada, de
repente aparecia, então ele fazia essa associação porque era isso que eles tinha na época.”

Na unidade 3.8, a professora traz inicialmente a ideia de separação entre formas de
conhecimento distintas. Inicia a explicação pela narrativa religiosa para, posteriormente, seguir
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com as “etapas científicas”. Ao que parece, a professora trabalha com os alunos a formação do
pensamento científico enquanto instrumento utilizado para explicar o mundo e inicialmente isso
se deu com a religiosidade, no caso da origem das espécies, pelo criacionismo.
Na unidade 3.9, ela, mais uma vez, separa o instrumental científico do religioso.

3.9 - “É, a gente coloca bem o basicão, porque aí a gente coloca assim ‘Como é que é a
visão do Adão na bíblia?’ Aí eles falam, ‘ah era um homem e tal’. Daí a gente fala ‘então,
esse homem não é igual você?’ Então que que a gente coloca, ‘criacionismo veio de um
criador, só que esse homem não se modificou ao longo da linha evolutiva, seria um homem
igual ao que a gente tem hoje’. Aí eu começo a colocar pra eles, ‘vamos lá o homem da pré
história a gente acredita que ele tinha um outro dente depois do siso, então vamos ver
vocês agora quem tem o dente depois’, então eu vou mostrando que tem aspectos de
mudança. Aí coloco pessoas que não têm esse dente que não vão formar. Então eu vou
mostrando que teve mudança, então a gente não pode falar que esse homem é fixo.”

Nessa unidade, a professora ressalta que, por vezes, há criação de um determinado
conflito entre as ideias religiosas trazidas pelo criacionismo e a teoria evolutiva, ou seja, a
professora problematiza a ideia de que não tenha ocorrido modificação na nossa espécie. No
entanto, apesar de trazer um conflito, não podemos dizer que a professora trabalha de acordo
com as ideias de Mahner e Bunge (1996), uma vez que ela havia deixado claro que há
possibilidade de convivência entre o saber religioso e o científico, conforme foi exposto nas
outras unidades.
Ainda nessa unidade, ela acaba por destacar, mais uma vez, que a bíblia, ou a religião,
não trabalham da mesma forma que a ciência. A ciência se preocupa em analisar evidências,
nesse caso ela está tratando da presença ou ausência do dente do siso, e que, diante de
irrefutáveis mudanças, não podemos trabalhar de maneira científica com a ideia proposta pelo
criacionismo fixista.
Fica ainda mais evidente, nessa unidade, que não há possibilidade de categorização da
prática docente na categoria IV. De forma similar, não podemos classificá-la na unidade III,
pois ela separa de tal forma ciência e religião, que a religião não teria como complementar a
primeira, dado que parte de um corpo totalmente distinto de operação.

90

Encontramos, portanto, unidades de significado - e, por conseguinte, uma prática- que remetem
à categoria II.

5.1.5.6. A compreensão discente
Para compreender a relação estabelecida pelos estudantes, utilizaremos as unidades 3.2,
3.3 e 3.7.

3.2 - “A gente trabalha com eles e eles levam numa boa.”
3.3 - “É como se eles tivessem separando o aspecto religioso do outro.”
3.7 - P: “E pra eles funciona bem isso?
C: Funciona. Nunca teve problema.”

Nessas unidades, está colocado de maneira bastante concisa que os educandos
trabalham adequadamente, de acordo com a proposta da professora. Assim, caso haja, na
vivência do aluno, uma experiência de cunho religioso, é muito provável que ele utilize da
mudança de perfil conceitual (Mortimer, 1995) para adaptar-se aos diferentes contextos da sua
vida cultural e acadêmica, colocando-se também na categoria II.
Tabela 5.5 - Categorização das unidades de significado da entrevista C

Unidades de significado - Entrevista C

Categoria

Abordagem docente

3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9

II

Compreensão dos estudantes

3.2, 3.3, 3.7

II

5.1.6. Entrevista D - Escola 4 (Católica)
A escola 4 é dirigida por uma congregação católica, que atua em 16 países e chegou ao
Brasil em 1950, fundando a instituição de ensino em 1952. Tratava-se de um colégio só para
meninos e contava apenas com o segmento hoje identificado como Ensino fundamental II. Na
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década de 1960, mudou radicalmente seu quadro, determinando o fim do regime de semiinternato, retirando alguns padres da direção, e iniciando um processo de laicização de cargos
diretivos. Na década de 1970, o colégio apresentou um aumento do número de alunos bastante
considerável e abriu as matrículas para meninas. Posteriormente, continuou o processo
chamado de desclericalização da escola, retirando o último padre que ainda estava no corpo
dirigente da instituição.
O Colégio conta com cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
e Educação de Jovens e Adultos, além de cursos técnicos. Possui aproximadamente 3200
estudantes e conta com um corpo docente de 280 professores.
A realidade católica insere-se culturalmente na escola por meio de projetos culturais e
ações sociais, porém essas são abertas a quaisquer alunos ou profissionais da escola, de modo
voluntário. Embora tenha passado por um processo de desligamento dos padres do corpo
diretivo, ainda possui alguns membros que recordam sua estrutura ligada à igreja católica, de
modo que mantém o curso de ensino religioso até o Fundamental II. No ensino médio, a situação
religiosa se dá de modo mais desvinculada, ocorrendo somente por meio de atividades extras,
não obrigatórias, como trabalho social e trabalhos voluntários; porém tal relação pouco interfere
na realidade curricular ou disciplinar do ensino médio.

5.1.6.2. A abordagem de conteúdos científicos na escola 4
O professor ressaltou que, para temas gerais, com características que podem gerar
polêmica, como aborto ou depressão, há necessidade de contatar a direção e a coordenação,
autorizando a abordagem do determinado tema. Esse controle se dá com o intuito de evitar
problemas com as famílias dos estudantes e não necessariamente com ideias ou um vínculo
religioso com a escola de fato.
Especificamente, no campo das discussões voltadas à temática evolutiva e o
criacionismo não é colocado nenhum tipo de controle por parte da direção. O professor ressalta
que nunca houve necessidade, por exemplo, de discutir argumentos criacionistas na aula de
evolução.

5.1.6.3. Material didático
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O material didático escolhido pela equipe de professores é o livro Biologia Moderna
(Moderna). Há também possibilidade de utilização de materiais extra, que variam de acordo
com a escolha do professor. Dessa maneira, a escola não interfere na escolha do material
didático, que é feita integralmente pela equipe docente de ciências biológicas ou decidida de
acordo com a especificidade da aula ministrada pelo professor.

5.1.6.4. O sujeito de pesquisa D
O professor da escola 4 é formado pela Universidade de São Paulo desde 2011 e
atualmente cursa mestrado na Faculdade de Educação da USP, pesquisando sobre o processo
de inclusão no ambiente escolar. Lecionou na escola 4 por seis anos, iniciando como auxiliar
de aulas práticas e posteriormente tornando-se professor no ensino médio. Atuou também como
professor de laboratório dos primeiros anos e nas aulas de aprofundamento voltadas a temas
específicos do vestibular nos terceiros anos. Desse modo, tem um olhar sobre o currículo tanto
da perspectiva de professor quanto de laboratorista.
O professor demonstra, ao longo da entrevista, uma visão bastante agnóstica em relação
às narrativas religiosas, porém, acredita que o tratamento dado à religiosidade deve, de forma
geral, ser feito de maneira respeitosa.

5.1.6.5. A abordagem docente
As primeiras unidades de significado elencadas para compreender como se dá a relação
entre ciência e religião para o docente trouxeram dados para além da pergunta inicial. O
professor afirma que outros docentes da mesma escola têm uma prática no ensino de ciências
bastante díspar em relação à dele.

4.1 - “Pelo que eu percebo deveria ser mais preparado uma forma respeitosa de tratar
religião, cara. Não é nem evolução porque os professores que dão evolução eles sabem bem
o que falam geralmente e não tem muito problema mas em geral eles acabam
ridicularizando outros tipos de visão.”
4.2 - “Eu acho que, meio que é como se ser religioso demais é ser meio idiota sabe? Mesmo

93

na escola que é católica. Porque como tem esse desvínculo da parte religiosa da escola com
o corpo docente, ali, com o ensino médio pelo menos. Então fica meio solto. Então tem
professor que fala mesmo, fala que é bobagem o criacionismo, que tudo isso é bobagem,
que outras formas de ver não fazem sentido e, assim, eu também não acredito em outras
formas. Nas outras formas que eu vi eu não acredito, mas é ruim porque tem alunos
religiosos. E aí desmoraliza o aluno, não necessariamente porque ele acredita em
criacionismo mas porque ele é religioso, e aí você já linka por tabela né, ele e a religião
dele, e aí é como se ele fosse idiota porque ele é religioso e porque consequentemente ele
deve acreditar no criacionismo que não tem nada a ver com evolução.”

Nas unidades 4.1 e 4.2, o professor ressalta seu desacordo com abordagens que
busquem enfraquecer de forma desrespeitosa o discurso religioso. Então, ao mesmo tempo que
ele acaba revelando como se dão a abordagens de alguns outros professores da escola 4, ele
começa a demarcar sua posição. Fica evidente que qualquer possibilidade de confronto, como
é colocado por autores como Richard Dawkins, não é adotada, buscando o que ele chama de
"forma respeitosa de tratar a religião". Essa forma mais respeitosa mostra-se mais de acordo
com os pressupostos dos referenciais trazidos por Lacey (1996) e Woolnough (1996), segundo
os quais não adianta tratar a religião como uma forma de conhecimento incompatível com a
ciência, pois isso acaba por ter resultados de negação por parte do estudante (Cobern, 1996) ou
ainda de ridicularização da religião, conforme fora colocado pelo professor na sua entrevista.
A unidade 4.3 ressalta o desligamento entre o ensino médio e o vínculo confessional
da escola.

4.3 - “Na escola é assim, se tiver algum tipo de reclamação, acaba caindo pro professor né.
Tiveram alunos que reclamaram. Ele tá sendo desrespeitoso, por causa disso disso e
daquilo e aí o cara toma mais cuidado mas aí pelo que eu fiquei sabendo o professor toma
mais cuidado mas no ano seguinte ele, pelo jeito de falar, ele acaba cometendo a mesma
gafe.”

É importante notar que a interferência da confissão da escola é tão pequena ou nenhuma,
que os professores possuem possibilidade, inclusive, de "ridicularizar a religião", encontrando
espaço, portanto, nas ideias trazidas por Mahner e Bunge (1996). Essa caracterização confirma
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a narrativa da escola sobre seus momentos de desclericalização, retirada do seu próprio site.
Desse modo, embora o professor entrevistado opte por uma postura mais amena ao tratar
a religiosidade dos estudantes, ele ressalta que muitos professores decidem cortá-la das
possibilidades como forma de enxergar o mundo, ressaltando, de modo indiscutível, a visão
científica como a visão capaz de explicar adequadamente os fenômenos que estão ao nosso
redor.
Ainda, em relação ao professor, podemos dar grande destaque à unidade 4.8, pois ela
ressalta sua posição em relação à abordagem científica frente a elementos de religiosidade.

4.8 - “Lembrei que o professor de física, ele tem uma certa proximidade com as populações
indígenas, tanto que ele trabalha com educação indígena, fez pesquisa em cima disso. Eu
lembro que, na aula dele, ele dava uma explicação assim de refração da luz. Porque que
você mira aqui se o peixe que você tá vendo tá ali. Pra acertar ele. Aí ele explica lá a questão
das ondas da refração e tudo mais e ele fala “tem um povo tal” ai ele sabe os nomes, “tem
um povo tal que diz que você tem que mirar na alma do peixe” e aí ele fala que essa
explicação é tão válida quanto porque ela funciona. Muito legal né?! [...] Acerta (o peixe).
Dá certo. ‘Me prova que tem alma’. Bom aí é outra coisa.”

Essa unidade talvez seja a mais importante para caracterizar com precisão a abordagem
docente. O sujeito de pesquisa ressalta que o professor de física leva conhecimentos de natureza
empírica de uma tribo indígena e que esses conhecimentos são explicados de uma maneira
bastante centralizada na espiritualidade da respectiva tribo. O professor entrevistado salienta
que essa explicação “é tão válida quanto” a científica, uma vez que “ela também funciona”, e
deixa claro que não se trata, de modo algum, de um viés científico de explicação pois provar
que há uma alma é outra coisa”.
Então, ao mesmo tempo que o professor dá grande valor à explicação não materialista,
ele a diferencia da científica, pois ela não pode ser testada, ou mesmo compreendida nos marcos
do conhecimento científico. Mas ela funciona e, portanto, merece ser respeitada no universo
cultural do indígena.
Desse modo, torna-se mais claro que o professor é capaz de transitar entre as explicações
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de acordo com o universo no qual está participando, ou de acordo com a sua vivência no
determinado momento, o que nos leva invariavelmente à categoria II.
Portanto, a partir do exposto pelo professor, há professores da escola 4 que trabalham
com a total negação da perspectiva religiosa, ainda que estejam falando em um colégio com
contexto católico. Verifica-se uma similaridade com o argumento apresentado por Mahner e
Bunge (1996) e, por conseguinte, podem ser classificados na categoria I, diferentemente do
professor entrevistado.
Desse modo, embora o contexto religioso esteja minimamente presente na realidade
geral da escola, ele não interfere em nada nas aulas, falas e opiniões dos professores, de maneira
geral. Essa prática torna clara a total abertura do colégio para desligamento do ensino com
possíveis polêmicas com ideias religiosas.

5.1.6.6. A compreensão discente
Em relação à assimilação do conceito de evolução por parte dos educandos, o professor
destaca que não ocorrem conflitos entre ideias religiosas e científicas.

4.4 - “P: Entendi. E pros alunos você acha que, como você acha que funciona essa
assimilação essa percepção do conceito de evolução neles, como que eles recebem o
conceito? Pensando na religiosidade.
D: Ah pensando na religiosidade? [...] Não vejo problema.”

Ao mesmo tempo que não há conflitos, também não há questionamentos ou inquietações
como as que foram observadas em outras escolas e que culminaram buscando uma explicação
com fatores científicos e religiosos, caracterizando o que se encontra nas categorias III e/ou IV.
Aparentemente, ao mesmo tempo em que não há conflitos, não há grandes vivências
religiosas por parte do corpo discente, conforme se mostra na unidade a seguir.

4.5 - “Poucos dos que eu vi eram religiosos praticantes mesmo. Muitos frequentavam as
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vezes, tipo ‘você vai na missa?’ ‘Ah vou de vez em quando’, ou ‘vou porque minha família
vai’.”

Então, não havendo vivência religiosa, há menor chance de desenvolvimento das
categorias III e IV. Mas em um possível momento de retomada da religiosidade ou ainda em
momentos nos quais a religiosidade esteja no contexto familiar, é parcimonioso presumir que o
provável efeito será a separação e a distinção da ciência e religião, conforme está previsto na
categoria II; exceto pelos casos de alunos que realmente não possuam nenhuma confissão
religiosa.

4.7 - “Tinham alguns lá que estavam na sua época de conflito né.”

De modo geral, não há conflitos com a receptividade do conceito; possivelmente porque
os alunos em sua maioria não são muito religiosos, ou, por vezes, estão iniciando seu
desligamento da religião no sentido prático, como está colocado na unidade 4.7. Desse modo,
dependendo do estudante e da realidade na qual ele está inserido em seu contexto extraescolar,
ele pode realizar uma substituição de conceitos (Posner et al, 1982) ou uma possível mudança
de perfil conceitual (Mortimer, 1995).
Tabela 5.6 - Categorização das unidades de significado da entrevista D

Unidades de significado - Entrevista D
Abordagem docente

Categoria

4.1, 4.2, 4.3, 4.8

II

4.4, 4.5, 4.6

II

4.7

I

Compreensão dos estudantes

5.1.7. Entrevista G - Escola 9 (Protestante)
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5.1.7.1. Breve caracterização da escola 9
A escola 9 foi fundada em 1998 por uma pastora e possui, desde a sua fundação, a ideia
central de organizar-se segundo preceitos cristãos, especificamente protestantes. Possui
unidades em dois bairros de periferia de São Paulo, sendo que uma delas é voltada
exclusivamente ao Ensino Infantil e a outra, aos Ensinos Fundamental e Médio.
À sua fundação, a escola tinha aproximadamente 90 educandos e até 2010, segundo os
dados mais atualizados disponíveis em seu site, possuía mais de 600 alunos e aproximadamente
100 funcionários. Na escola, há uma parceria com outra empresa com intuito de possibilitar aos
estudantes algumas atividades extracurriculares como aulas de guitarra, bateria, fotografia,
vídeo, teatro, ballet, baixo e street - dance.
Uma característica marcante da escola é o fato de possuir ensino bilíngue (português inglês), tendo os currículos nacional e internacional em horários distintos e ambos obrigatórios
a todos os alunos. No Ensino fundamental I e II há, diariamente, quatro aulas voltadas ao
currículo internacional e quatro no currículo nacional. Já no ensino médio, há seis aulas no
currículo nacional e três no internacional.
A escola se mostra, de modo geral, bastante rígida na aplicação de suas regras. Em
suas “Regras de convivência”, disponíveis em seu site, são colocados termos como: a proibição
do uso de piercings, cabelos compridos ou extravagantes e brincos aos meninos e cortes de
cabelo extravagantes ou cores fora das habituais às meninas. Além das regras gerais, o uniforme
é bastante marcado de modo específico por traços de roupas sociais, como sapatos ou camisetas
polo.
Em relação aos preceitos cristãos levantados pela professora logo ao início da
entrevista, eles estão colocados na missão, nos valores e nas práticas cotidianas específicas do
currículo internacional. Há, uma vez por semana, aulas voltadas à “Bíblia” (“Bible”). De acordo
com a professora as aulas de “Bíblia” não se tratam de ensino religioso propriamente dito, mas
sim de aulas nas quais os alunos serão engajados em discussões de temas trazidos na bíblia.
Nestas aulas, busca-se discutir aspectos importantes a respeito da transmissão de
valores e formação de caráter do indivíduo. A professora ressalta também que esses valores não
seriam necessariamente valores religiosos, mas sim características importantes ao indivíduo
como “amor ao próximo”, “ser razoável”, “ter bom senso”, “felicidade” e “graça”. Esse
trabalho, que é dirigido especificamente nessas aulas, continua nas outras disciplinas,
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trabalhando um valor específico a cada mês do ano. Seu resultado é uma apresentação de fim
de ano às famílias, trazendo os valores formativos aperfeiçoados no decorrer do período letivo.
Desde 2006, a escola 9 é acreditada por uma certificação cristã chamada AdvancED,
uma empresa não governamental americana que possui, como função, estabelecer metas de
qualidade para as instituições de ensino, realizando suas avaliações. Para a escola, essa distinção
é fundamental para que seus estudantes sejam reconhecidos internacionalmente, aumentando a
oportunidade de efetivarem seus estudos universitários em outros países.
A docente ressalta também que há grande diversidade na escola, tanto em relação às
eventuais confissões religiosas por parte dos alunos quanto em relação ao poder aquisitivo do
corpo discente. Além disso, há o projeto intitulado “Adote”, que possibilita o fornecimento de
uma bolsa de estudos a alunos com baixa renda.

5.1.7.2. Abordagem de conteúdos científicos na escola 9
A professora destacou que, atualmente, a direção está caracterizada por uma postura
mais moderada do que foi há aproximadamente 8 anos. A direção anterior fazia valer, em
relação ao ensino de evolução, somente a ideia religiosa criacionista, abandonando qualquer
perspectiva religiosa. A pastora, dona da escola, havia se ausentado e colocado em seu lugar
um dirigente excessivamente rígido no que diz respeito à religiosidade, o que acabou por
influenciar diretamente o ensino de ciências praticado na escola.
Porém, após retomar as atividades de direção, a pastora tem adotado uma postura
bastante moderada no que diz respeito ao ensino de ciências, embora ainda saliente explicações
de cunho divino ao entrar em contato com professores e/ou estudantes. Nas aulas do currículo
nacional, o ensino de ciências é tratado com conteúdo essencialmente voltado ao vestibular,
portanto, aparentemente não há grandes controvérsias no que diz respeito ao ensino. Já nas aulas
do currículo internacional, a professora ressalta que ensina evolução como é trazido nos marcos
da ciência, mas por estar em uma escola cristã, ela implementa a colocação do conceito de
criacionismo ao mesmo tempo como complementar à ideia científica.

5.1.7.3. Material Didático
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O material didático utilizado no ensino fundamental I, Ensino Fundamental II é o livro
da coleção americana “Science Fusion - The diversity of living things”, que já foi descrito na
entrevista E. Esse livro, como colocado pela professora, traz os conceitos relacionados à
evolução biológica com bastante profundidade científica, de modo que não discute, tampouco
elenca, as narrativas religiosas acerca do criacionismo ou, ainda, do design inteligente.
Já no ensino médio, iniciou-se, na metade de 2015, o trabalho com o livro digital da
coleção “Biology Colections”, também importado dos Estados Unidos. Para trabalhar com esse
material, a professora conta que os estudantes utilizam um notebook em sala de aula no qual se
acessa a plataforma do livro.
A professora descreve que a utilização do material dialoga bastante com a estrutura da
aula proposta no currículo internacional, pois, a partir do livro didático, estabelece-se, a cada
novo assunto, uma “quick question” e essa será trabalhada como uma discussão, com um
levantamento de hipótese, e eventualmente complementada com um teste de hipótese que acaba
por fortalecer o modo como se constrói o conhecimento científico.
O material em questão foi trazido pela própria direção da escola, com intuito de estar
de acordo com o common core estabelecido nos Estados Unidos, que agora foi unificado,
buscando extinguir grandes disparidades no ensino entre um Estado e outro.
É importante destacar que o material descrito é voltado unicamente ao currículo
internacional, uma vez que o currículo nacional utiliza o material apostilado Anglo.

5.1.7.4. Sujeito de pesquisa G
A professora E é formada em ciências biológicas desde 2013 pela Faculdade Anhembi
Morumbi, onde realizou um trabalho acadêmico voltado à construção do herbário da respectiva
instituição.
Atua no primeiro ano do ensino médio somente no currículo internacional da escola 9,
sendo responsável pelo Language Support Program. Desse modo, ela é responsável pelo
desenvolvimento da língua inglesa nas diversas disciplinas, exceto química e física, que são
ministradas no segundo e no terceiro ano do ensino médio, respectivamente. Das 38 aulas
semanais que leciona, somente duas são voltadas especificamente à biologia, no restante é
inserido o vocabulário de matemática, estudos sociais, entre outras disciplinas.
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A professora classificou-se como cristã durante a entrevista, caracterização que será
fundamental para aprofundarmos alguns aspectos das unidades de significado recortadas do
corpus de análise dessa entrevista.

5.1.7.5. Abordagem docente
As primeiras unidades de significado retiradas da entrevista dizem respeito diretamente
ao funcionamento da escola em sua abordagem de conteúdos científicos.

9.1 - “Nessa parte deles forçarem o criacionismo era muito mais forte na escola e foi
perdendo isso, porque a pastora adotou uma postura moderada.”
9.2 - “Mas a pastora e a dona da escola, ela tem uma postura moderada com relação a
isso.”

A professora compreende a postura da escola como moderada e desse modo revela que
sua postura dialoga diretamente com um necessário balanceamento entre religiosidade e
ciência.

9.3 - “Só que, como é uma escola cristã, e a pastora tem uma, uma postura bem moderada
ela fala “Olha, Deus criou” mas aí eu procuro dar pra eles uma visão assim, eu ensino a
evolução como Science como a ciência diz e também dou o conceito de criacionismo”.

A partir da unidade 9.3, conseguimos compreender o que a professora entende por uma
postura moderada. Na verdade, ela ressalta a necessidade de trazer à tona, em meio à disciplina
de biologia, o conceito de criacionismo, exatamente por estar em uma escola cristã. As unidades
9.1, 9.2 e 9.3 nos ajudam a contextualizar a categorização das próximas unidades e da
professora propriamente dita, de modo que as suas respectivas posições entre as categorias
ficam em aberto, excluindo-se somente a possibilidade de estar em I, dado que não demonstra
inviabilidade de levantar conhecimento científico e religioso em um mesmo cenário.
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Em outros momentos, a professora ressalta que, ao elencar duas visões possíveis, ela dá
“poder de escolha” ao aluno para que ele opte por uma das explicações.

9.5 - “‘Você vai escolher’.”
9.6 - “Mas eu sempre dou as duas versões pra eles e eles decidem.”
9.7 - “Na aula de ciências que eles escolhem o que querem.”

Nas unidades 9.5, 9.6 e 9.7, há, inicialmente, um problema que diz respeito ao ensino
de ciências e, por conseguinte, à formação de professores de biologia. O professor de ciências
não pode entender a ciência como uma mera escolha entre a narrativa religiosa e as evidências
obtidas em meio ao processo de construção do conhecimento científico. A ciência não funciona
como uma mera escolha entre a possibilidade de você concordar ou não com ela, mas sim com
uma questão de análise de dados, evidências e novos testes.
Desse modo, ainda que em última instância o educando possa optar se vai ou não viver
em consonância com a ciência ou sua eventual religiosidade, o ambiente de ensino de biologia
não deve ser exatamente o local no qual ele deva fazer essa escolha, mas sim onde ele consiga
reunir mecanismos que o auxiliem a compreender como se formula o conhecimento científico.
Na unidade 9.4, temos também uma postura similar à esboçada em 9.5, 9.6 e 9.7.

9.4 - “Eu falo tem essas duas, tá aqui o que é e quais as consequências. Você escolhe o que
você quer pra sua vida por que tecnicamente não são mais criancinhas do fund. I, eu
trabalho só com primeiro ano do ensino médio. No, em biology e Science e você escolhe o
que você quer da sua vida.”

Novamente, é necessário ressaltar que, no ambiente de ensino de ciências, os alunos
deveriam ser expostos e munidos do ferramental científico e não exatamente à suas
possibilidades de escolha e/ou às possíveis consequências, a partir das suas predileções.
Ao colocar somente como uma questão de escolha, a professora tende a fortalecer a
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tese da incompatibilidade (Mahner e Bunge, 1996), pois não apresenta, a princípio, outra forma
de lidar com os conhecimentos em questão.
Após trabalhar as possibilidades de escolha do educando, a docente chega em um
aspecto que funciona como algo mais conclusivo. Os educandos mostram-se demasiadamente
interessados em qual seria a escolha pessoal da professora. Ao ser perguntada sobre isso, ela
reage conforme demonstrou, por exemplo, na unidade 9.8.

9.8 - “Procuro expor, eu acredito em deus, mas eu acredito que porque deus na sua infinita
sabedoria e poder não pode criar o Big Bang e a partir daí. Aí eles ficam achando que eu
sou meia louca e eu desconverso e acaba aí. E eu falo ‘Qual que é a sua opinião?’.”

A unidade 9.8 é fundamental para compreender a resolução levada pela docente a partir
da escolha que ela possibilitou aos alunos, como exposto nas unidades 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7. Assim,
ela resolve o dilema da escolha colocando-se na categoria III, na qual ela utiliza a ciência,
porém, colocando-a como o universo observável diante de tudo que um poder maior realizou.
Um dos problemas que se repete nas pessoas adeptas às ideias expostas em III reside no fato de
que a fronteira entre ciência e religião dependeria do nosso conhecimento pessoal acerca da
produção científica.
Ainda, identificando-se com III, ela faz as afirmações presentes nas unidades 9.11 e
9.12:

9.11 - “Eles têm a curiosidade, eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu
não posso ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que
o Big Bang surgiu.”
9.12 - “Porque não foi Deus que criou? Até hoje a ciência não conseguiu refutar que Deus
existe.”

Essas unidades são precisas na sua categorização como III. Na situação de cientista,
como ela mesma coloca, não se pode ignorar as evidências, porém nada do conhecimento
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científico jamais negou a possível existência de Deus, fator que aparentemente legitima sua
crença. E, de fato jamais negará, dado que essa não é uma pergunta que diz respeito ao
ferramental da ciência.
Nas unidades 9.13 e 9.15, a professora ressalta que busca reunir as informações das
duas fontes de conhecimento, de modo que acabe por explicar questões com ambos saberes.

9.13 - “Eu tento juntar os dois.”
9.15 - “Mas eu tento sim, porque aqui a ciência explica e aqui a religião me explica então.
Então tecnicamente está tudo explicado.”

Ao mesmo tempo que a professora ressalta, na unidade 9.13, que busca juntar os dois
saberes, ela retira a possibilidade de que seja categorizada em IV ao expor a unidade 9.15, 9.11
e 9.12. Pois cada um dos conhecimentos explicaria uma parte dos fenômenos que observamos,
e na categoria IV não há efetivamente a separação entre o poder de explicação da ciência e o
poder de explicação da religião, mas sim uma junção completa de ambas em uma nova forma
de compreender e formular conhecimento (Biefeldt, 1999; Murphy, 1999a; 1999b; Russel,
2001), que difere completamente do modo como a professora expôs seu parecer sobre a relação
entre ciência e religião. Em outras palavras, na categoria IV não haveria “escolhas” a serem
feitas, não haveria distinção entre ciência e religião, como ela expôs nas unidades 9.4, 9.5, 9.6,
9.7,9.11 e 9.12, mas sim uma compreensão realizada a partir da formação de campos
interdisciplinares entre os saberes.
A unidade 9.16 ressalta novamente um problema acerca da concepção de ciência, ou
de uma metodologia científica propriamente dita.

9.16 - “Então tem uma justificativa. Contanto que eu dê uma justificativa pra eles, um
porquê. O que eu não posso deixar pra eles é não responder. Deixar um vazio. [...]
Contanto que eu responda, pra eles faz sentido.”

Para a ciência, não há problema efetivamente em não possuirmos respostas para
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algumas ou diversas perguntas. Isso, na verdade, é o que possibilita que o conhecimento
científico continue invariavelmente sendo produzido. Porém, a professora ressalta que não pode
deixar aos estudantes algo sem resposta, e por isso opta por colocar “Deus nas lacunas”.
Por fim, nas unidades 9.17, 9.18 e 9.19, a docente encerra quaisquer eventuais dúvidas
acerca da sua abordagem entre ciência e religião:

9.17 - “Uma coisa que eu mostrei pra eles que selou bem isso foi; Stephen Hawking,
Darwin, Watson e Crick, principalmente o Stephen Hawking vai e volta na religião. Chega
uma hora que, ele estuda, estuda estuda o universo, estuda, estuda, estuda, estuda, chega
uma hora que ele fala Deus não pode existir, mas chega uma hora que ele fala que existe,
porque não tem como ele explicar o que ele ta vendo se não tiver uma coisa superior pra
explicar aquilo.”
9.18 - “Se você pensar, gente, é impossível ter toda essa vida e não ter alguma coisa por
trás. É impossível. Não tem como. Entendeu?”
9.19 - “E um negócio desse jeito, tudo que a gente estuda, vai do microelemento da árvore
pra xilema e floema, estômago, DNA. Gente, é impossível tudo isso ter surgido do nada,
do caos. lanetas, constelações [...]. É impossível.”

Primeiramente, ela dispõe que, mesmo os cientistas renomados não conseguiram
efetivamente responder todas as perguntas a que se debruçaram, de modo que foi inevitável,
em suas vidas, recorrer às explicações divinas. Ainda que isso fosse verdade, mais uma vez
ressalta-se um problema no conhecimento acerca da produção científica, pois se a ausência de
resposta científica a uma questão nos obriga a respondê-la de modo transcendental, a
provisoriedade da resposta divina acabaria por reduzir a religiosidade das pessoas unicamente
à ignorância do conhecimento científico, e não é isso o que a religião se propõe a ser. Tampouco
isso descreve o modo como cientistas resolvem suas questões mais complexas ou não
respondidas.

5.1.7.6. Compreensão discente
Quanto à relação estabelecida pelos discentes entre a narrativa religiosa e o
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conhecimento científico, temos as seguintes unidades de significado:

9.9 - “É porque depende pra cada um, porque eu tenho os mais religiosos que vêm de
famílias mais tradicionais. Eu tenho os que não são apegados [...]. Que abrem mão [...].
Crê em Deus mas assim.”
9.10 - “Eles realmente escolhem.”

Na unidade 9.9, a professora divide os estudantes em duas vertentes: os religiosos de
famílias mais tradicionais, e aqueles que não se apegam à religiosidade de modo enfático.
Diante desses dois cenários, é possível que os religiosos acabem por serem influenciados pela
posição estabelecida pela docente, uma vez que essa não infringe a religiosidade e mostra-se
confortável na utilização de alguns conceitos científicos.
No que diz respeito aos estudantes que não possuem fortes vivências religiosas, há a
possibilidade de eles serem classificados na categoria II, pois acreditam no Deus cristão,
conforme a professora explica, e não entram em nenhuma polêmica com o exposto nas aulas
relatadas. Porém, ainda que exista a possibilidade de serem identificado com a mudança de
perfil conceitual (Mortimer, 1995), dentro dos ambientes que frequentam é mais parcimonioso
compreendê-los em III, uma vez que a posição estabelecida pela professora não gerou
desconforto ou ainda inquietações que levassem os estudantes a separar os universos de saber.
Na unidade 9.10, a professora passa a impressão de que os estudantes irão optar somente
por uma das ideias (categoria I). Porém, ao dar continuidade ao seu discurso e ao analisarmos
essa unidade em conjunto com o restante das unidades, podemos considerar que a possibilidade
de que eles escolham uma em detrimento da outra é irrisória. Se isso ocorresse, muito
provavelmente haveria algum tipo de manifestação na aula da professora, seja em relação ao
conhecimento científico, seja em relação ao conhecimento religioso, dado que ela mesma junta
ambos na categoria III.
Por último, temos a unidade 9.14:

9.14 - “Porque tecnicamente, pra mim, faz, assim, eles como eu falei, muitos já tem a sua
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religião definida [...]. E os que não tem. Não vão ligar muito.”

Na unidade 9.14, temos mais uma evidência de que os alunos estejam no universo do
“deus das lacunas”. Mais uma vez, a professora relata que eles não ligam muito para a eventual
polêmica que possa existir, o que mostra que provavelmente eles vão estar de acordo com a
visão de mundo exaltada pela docente.

Tabela 5.7 - Categorização das unidades de significado da entrevista G.

Unidades de significado - Entrevista G

Categoria

9.4, 9.5, 9.6, 9.7

I

9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19

III

9.10

I

9.9, 9.14

III

Abordagem docente

Compreensão dos estudantes
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6. Metatextos e novas reflexões

A seguir, discutimos em 9 metatextos, pontos importantes que apareceram na análise
das entrevistas, sendo desenvolvidos com o intuito de comparar elementos de entrevistas
distintas, fundamentar as conclusões, refletir sobre possíveis generalizações e ampliar as
reflexões desenvolvidas ao longo da pesquisa e de parte dos estudos que a envolveram.

6.1. A abordagem cuidadosa ao tratar a religião
A religião, assim como a religiosidade, precisa ser discutida no espectro social e, ainda,
mais especificamente, no âmbito escolar. Somente com a discussão também dos valores ligados
às confissões religiosas temos possibilidade de construir uma realidade com maior pluralidade
e tolerância (Teixeira e Andrade, 2014). Nesse sentido, pretendemos, aqui, refletir sobre um
padrão observado em algumas entrevistas e categoricamente exposto em certas unidades de
significado formuladas (exemplos: 1.3, 1.5, 1.6, 1.10, 3.1), o cuidado e precaução ao falar sobre
a temática religiosa, principalmente no universo da sala de aula.
Diante de tal comportamento, as perguntas que emergem são: Por que isso ocorre? No
que diz respeito ao ensino de ciências, há pontos positivos e/ou negativos nesse tipo de
abordagem? Trata-se de uma prática específica dos espaços dessa pesquisa? Qual a função
docente perante esse tipo de problemática?
Certamente, a ocorrência desse cuidado tem razões diversas, porém, levando em conta
alguns aspectos da pesquisa realizada e a literatura acadêmica pertinente, é possível tirar
algumas conclusões pontuais. Primeiramente, como a própria professora A ressalta na sua
entrevista, há um cuidado bastante claro por parte da instituição escolar para que sejam evitados
conflitos com as famílias dos estudantes.
Segundo, porém não menos importante, de acordo com a professora A, houve, durante
a sua vida como docente, experiências bastante negativas nas quais ocorreu efetivamente o
apartheid cognitivo (Cobern, 1996), devido à negação do estudante ao conhecimento científico
frente às suas premissas religiosas. Desse modo, uma experiência desagradável, como ponderou
a professora nas unidades 1.2 e 1.28, pode justificar seu extremo cuidado ao adentrar a
discussão.
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A religiosidade dos estudantes precisa ser respeitada e levada em conta pelo educador,
inclusive porque, ao trazer o conhecimento prévio do educando, possibilita-se que o ensino de
ciências se dê de forma mais produtiva (Cobern, 1996, El-Hani e Bizzo, 2002, Mortimer, 1994;
1995; 2000). De acordo com Cerqueira (2009) e Teixeira e Andrade (2014), há estudantes que
simplesmente dificultam o ensino de evolução na sala de aula devido ao conflito que se
estabelece

entre

ciência

e

as

premissas

iniciais,

religiosas,

desses

estudantes.

Consequentemente alguns docentes acabam por desistir da matéria.
Em contrapartida, o receio de provocar questionamentos é exatamente o tratamento
cuidadoso e meticuloso realizado com luvas de pelica ao qual Dawkins (2007) se refere.
Culturalmente, temos, de modo geral, um tratamento meticuloso que reflete a máxima
“Religião não se discute”, pois há predomínio de uma visão na qual quaisquer tipos de
questionamentos à religiosidade podem denotar desrespeito ou intolerância. É interessante notar
que isso ocorre não somente em escolas confessionais, mas também em escolas cujo ensino é
caracterizado por uma realidade laica, como no caso da escola 1, fator que fortalece ainda mais
a ideia e a crítica exposta por Dawkins (2007).
Esse tipo de abordagem pode, embora não seja o exposto na entrevista A, trazer
conhecimentos incompatíveis entre a produção científica e a crença religiosa sem que sua real
distinção se torne compreendida (Dawkins, 2007; Mahner e Bunge 1996). Desse modo, aos
educandos pode-se sobrepor um valor de relativismo que incorpora a religiosidade e a ciência
como áreas do conhecimento que estão em pé de igualdade na discussão sobre como explicar o
mundo, caracterização errônea (Fischmann, 2008a; Selles e et al., 2016).
O respeito incondicional à religiosidade é uma realidade que se repete para além da sala
de aula. Embora esse comportamento seja importante, do ponto de vista da convivência social
e da perspectiva do processo de ensino aprendizagem, precisamos questionar qual é a função
efetiva que o docente precisa assumir na sala de aula, além de evitar conflitos com as ideias
religiosas trazidas pelos discentes.
Pensando no ensino de ciências, é evidente que algumas temáticas adentrarão o universo
da religiosidade; no entanto, o principal objetivo, nesse momento, muito além de demonstrar
respeito à cultura religiosa do estudante, é fornecer a ele o ferramental necessário à
compreensão dos mecanismos de produção do conhecimento científico. Nesse sentido, o
professor não precisaria “se desculpar” por lecionar uma disciplina que eventualmente entra em
conflito com a religiosidade, mas sim elencar elementos e características acerca da produção
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do conhecimento científico, munindo o educando, de modo que ele possa decidir, em sua vida,
nos distintos momentos, qual será sua maneira de pensar um determinado tema ou questão.
Assim, o professor não tem como função direcionar o pensamento do educando ao
materialismo ou à ciência propriamente dita, mas sim fazê-lo compreender como o
conhecimento é produzido, possibilitando que seja utilizado no decorrer da sua vida, efetivando
a alfabetização científica de fato.

6.2. Sobre a concepção de ciência
A concepção acerca da natureza da ciência talvez seja um dos pontos mais importantes
que surgem da pesquisa, embora esse não fosse, inicialmente, seu ponto de interesse central.
Exatamente nesse aspecto, os professores incorrem em imprecisões, seja comparando os
saberes de maneira equivocada, seja trazendo questões à ciência que não lhe são pertinentes ou
ainda a descrevendo como uma opinião, atitudes também verificadas em outras pesquisas
(Abell e Smith, 1994; Lakin e Wellington, 1994; Ledermann, 1992; Ledermann e et al., 1994;
Porlán et al, 1998; Porlán, 1994; Ruggieri e et al., 1993).
Embora o trabalho não se desenhe com o intuito de compreender como se desenvolve a
concepção de ciência dos professores, é inevitável reunir elementos que evidenciem certas
particularidades. Compreender como se dá o entendimento de ciência por parte dos docentes é
fundamental para compor ideias que colaborem com o ensino de ciências e, por conseguinte,
com o ensino de evolução (Porlán, 1989; Carneiro e Rosa, 2003), possibilitando o levantamento
das principais deficiências dos docentes – tanto da educação básica, quanto do ensino superior
– e possíveis estratégias para eliminá-las, conforme será discutido ao longo do texto.

6.2.1. As diferenças fundamentais entre ciência e crença religiosa
O primeiro ponto sobre o qual nos debruçaremos é a diferenciação fundamental entre o
modo como se desenvolve a produção de conhecimento científico e a crença religiosa. Algumas
vezes, os professores deixam transparecer, em suas falas, sinais de que a diferenciação
fundamental entre conhecimento científico e crença religiosa nem sempre lhes é clara.
As unidades 8.2, 8.3, 8.8, 8.9 e 9.15, por exemplo, ressaltam que a teoria evolutiva e o
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criacionismo diferenciam-se enquanto correntes, propostas, visões ou, ainda, pensamentos. De
fato, o são, porém, ao não estabelecer no que reside essa diferença, pode-se compreender que
elas operam de acordo com a mesma lógica. As fronteiras entre os dois pensamentos se
extinguem e o fundamento de cada um deles avança no terreno do outro. Inequivocamente, o
resultado ao aprendizado do educando será de confusão de conceitos e empobrecimento de
ambas (Selles, 2016).
De semelhante modo, podemos problematizar o pensamento por trás da frase “creio em
evolução”, uma vez que esse conceito, assim como qualquer outro conceito científico,
independe de uma crença da forma como está colocado. A ciência se baseia em outros
elementos para sua construção. Desse modo, o próprio uso do verbo “escolher” funciona como
um termômetro da maneira pela qual o professor acaba por misturar as características
fundamentais de cada tipo de pensamento, o religioso e o científico.
Segundo Fischmann (2008a), ciência e religião podem se distinguir da seguinte forma:
(A ciência) sempre dependerá de cooperação e debate, por valer-se de uma
lógica que entende a busca da verdade como busca perene que se reforma a
cada nova descoberta. Essas descobertas, por sua vez, serão possibilitadas pelo
uso sistemático da indagação aos fatos, do questionamento ao que se afirma e
da crítica entendida como inerente à razão humana, ao invés da adesão mera
e simples ao que se apresenta como dado e resolvido. Portanto, lida com o
contingente provável, a comprovar ou comprovado. É um campo em que os
argumentos e as hipóteses deverão apresentar-se como da ordem do aceitável,
plausível, presumível, provável, e que utilizará termos como inaceitável,
implausível, impresumível, improvável, sem dificuldade, simplesmente
porque é da lógica da ciência aceitar ou rejeitar propostas candidatas a teoria,
a depender dos argumentos apresentados. Já o mundo das religiões opera sob
lógica distinta, valendo-se do argumento que apela ao absoluto, ao
sobrenatural invisível e intangível, à revelação e à crença, lançando mão,
conforme a religião, da asserção de dogmas e da definição de doutrinas. Aos
seus adeptos, denominados "fiéis", caberá aceitar o que é proposto, uma vez
feita a adesão àquela determinada fé. (p.47).

Em alguns momentos, as colocações de Fischmann (2008a) podem recordar o
estipulado por Mahner e Bunge (1996), porém faz-se necessário salientar que estes não admitem
a possibilidade de intercâmbio entre as esferas religiosa e científica, enquanto para aquela, o
equívoco se dá ao buscar o entendimento do mundo a partir do uso simultâneo de ambos
conhecimentos.
Em poucas unidades verificamos que houve, de fato, uma separação categórica da
religiosidade e da ciência (2/5/6.1, 2/5/6.3, 2/5/6.4, 2/5/5 e 7.3). Nas unidades citadas, os
professores deixam explícitas as diferenças fundamentais entre os dois saberes, e isso facilita a
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sua caracterização na categoria II respaldada pela mudança de perfil conceitual. É importante
ressaltar que ambos professores, autores dessas unidades, são ateus, de modo que o alheamento
de uma eventual religiosidade se torne possivelmente ainda mais claro e facilitado na sua prática
docente.
Ao realizar uma análise mais aprofundada dos professores e suas respectivas categorias,
podemos notar que somente os professores categorizados em III cometeram equívocos graves
no que diz respeito à diferenciação fundamental entre crença e ciência. Os outros professores
não ressaltaram distorções, possivelmente pela separação que eles atribuem entre a religião e
ciência, endossada pela mudança de perfil conceitual (categoria II).
Desse modo, as diferenças fundamentais entre a produção de conhecimento científico e
a crença devem ser explanadas com intuito de esclarecer de onde parte cada uma das formas de
conhecimento (Carneiro e Rosa, 2003; Dagher e BouJaoude, 1997). A equiparação, ainda que
inconsciente, entre os dois saberes, pode possibilitar, ao estudante, a compreensão do conceito
de evolução como algo perfeito e idealizado (Carneiro e Rosa, 2003; Santos e Bizzo, 2000),
entre outras razões por trazer um relativismo que ignora diferenças históricas e metodológicas
da concepção dos dois pensamentos (Fischmann 2008a; Selles et al., 2016; Teixeira e Andrade,
2014).
A não separação entre os dois conhecimentos pode se dar devido a tratamentos
cuidadosos, como o debatido anteriormente. Assim, professores, de modo geral, acabam dando
um status à crença religiosa que ela não possui, uma vez que se fundamenta em fé e não
necessariamente em evidências, fatos ou teorias propriamente ditas. Desse modo, temos um dos
primeiros elementos que nos remete à formação docente no que diz respeito ao ensino superior.
Um questionamento crucial deve ser realizado: Que concepção de natureza da ciência é
imperativo de ser construída na formação de um professor de ciências ou biologia? Ou, ainda,
na formação de um cientista que se debruce cotidianamente na produção de conhecimento
científico?

6.2.2. Perguntas não científicas
O debate apresentado neste tópico é, na realidade, um desdobramento daquele realizado
no anterior, pois a compreensão e a diferenciação de perguntas científicas para perguntas não
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científicas possuem relação estreita com a concepção de ciência e consequentemente na
capacidade de compreender como se marcam suas diferenças, se comparada à crença religiosa.
Nas unidades de significado reescritas abaixo, observamos alguns equívocos acerca das ideias
do que pode e do que não pode ser reconhecido como um problema, ou um questionamento
científico.

9.8 - “Procuro expor, eu acredito em deus, mas eu acredito que porque deus na sua infinita
sabedoria e poder não pode criar o Big Bang? [...].”
9.11 - “Eles têm a curiosidade, eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu
não posso ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que
o Big Bang surgiu.”
9.12 - “Porque não foi Deus que criou? Até hoje a ciência não conseguiu refutar que Deus
existe.”

As perguntas trazidas pela professora acerca da cosmogonia não são falseáveis, de modo
que acabam por não fazer parte do escopo de possibilidades a serem pesquisadas no universo
científico (Chalmers, 1993; Popper, 1972). Além disso, essas unidades acabam por evidenciar
que a concepção construída pelos estudantes provavelmente será errônea, pois nela não se
problematiza, aos discentes, a importância da existência e elaboração de perguntas falseáveis
para que a partir delas construa-se o conhecimento científico de fato (Rufatto e Carneiro, 2009).
Na unidade a seguir, verificamos problema semelhante

8.3 - “Eu falo que é uma outra proposta, que é diferente do criacionismo, então, mas se
eles acreditam no criacionismo, eles vão continuar seguindo, mas é uma proposta nova que
eles tem que ver, tem que, é, até pra contra argumentar e refutar algumas coisas do
evolucionismo.”

Na unidade 8.3, o professor desconsidera que o próprio criacionismo já teve suas ideias
refutadas nos escritos de Darwin (Nola, 2013). Desconsidera ainda que os argumentos
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criacionistas se dão de maneira integralmente não científica ainda que travestidos na faceta do
Design Inteligente (Barnes e et al., 2017), de modo que não possuem relevância nesta área do
conhecimento, a ponto de refutar uma teoria.
É importante ressaltar, na discussão, que, mais uma vez, as conceituações errôneas a
respeito de funcionamento da ciência foram colocadas pelos professores categorizados em III,
categoria demarcada pela presença da explicação religiosa à medida que não há alcance
explicativo por parte da ciência.
Mais uma vez, são destacados problemas sobre formação docente quanto ao
entendimento de como se dá a produção de conhecimento científico. Evidencia-se, portanto, a
necessidade de discussão de aspectos relacionados à concepção de ciência, e características
como falseabilidade e mesmo uma caracterização clara de como se formam ideias
pseudocientíficas.
Além disso, novamente é necessário um debate acerca da função do professor no que
diz respeito à eventual religiosidade dos educandos. Nas aulas de ciências, pode se tornar pouco
produtivo buscar elementos que dialoguem com a religião, no sentido de refutar seus elementos
ou corroborá-los, exatamente por trabalharem segundo lógicas completamente distintas. Desse
modo, as perguntas de um não podem ser respondidas por outro. Somente dessa maneira haverá
possibilidade de real entendimento e utilização da ciência de maneira efetiva, inclusive pelos
não cientistas, objetivo que deve permear toda prática do ensino de ciências.

6.2.3. A não-ciência nas aulas de ciência
No presente estudo, podemos observar que, por vezes, os professores utilizam-se de
ferramental não científico no desdobramento de suas aulas. Abordagens como essas podem
causar uma série de problemas na compreensão dos alunos a respeito do conhecimento
científico (Moore et al., 2009).
Ao lecionar sobre evolução, por vezes, os professores levam à aula de ciências tanto a
versão científica quanto a versão religiosa, o que pode nos encaminhar, por um lado, ao debate
acerca de concepção de ciência, conforme o fizemos. Por outro, ao problema de que é colocada
uma falsa dicotomia aos educandos, que se veem diante de duas ideias com possibilidades de
respaldo material aparentemente igualitário.
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Evidentemente, em suas vidas, eles irão “escolher” ou adaptar seus conceitos de acordo
com seus conhecimentos e contextos cotidianos, como muitos estudos demonstram (El-Hani e
Bizzo; 1999, 2002, Mortimer, 1993; 1994; 1995; 2000). Porém, para além da possibilidade de
que sejam realizadas escolhas baseadas não somente no conhecimento científico, há
necessidade de que, nas aulas de ciências, os educandos sejam munidos com esclarecimentos e
práticas acerca do conhecimento científico, de modo que se sintam plenamente capazes de
utilizá-lo para efetivar sua escolha.
Nesse aspecto, percebemos situações em que há falhas no fornecimento, aos alunos, de
subsídios para que a ciência seja um elemento presente nas suas escolhas. Ao colocar que há
duas possibilidades igualitárias, a professora enaltece uma realidade, pois, de fato, o
conhecimento científico não é o único conjunto de saberes que rege a vida das pessoas; porém,
para que ele seja um dos saberes, é necessário que os estudantes sejam capazes de reconhecêlo, utilizá-lo e, inclusive, questioná-lo. À medida que esses elementos faltam nas aulas, e o
conhecimento científico é equiparado ao religioso, a ciência deixa de ser uma opção alternativa
na vida do indivíduo, um saber ao qual ele pode recorrer. Isso, devido ao fato de eles terminarem
por desconhecer como ela pode ser utilizada, ou ainda de que maneira, e com base em que tipo
de informações, elas são construídas.

6.2.4. A influência das crenças docentes
De acordo com Nespor (1987) e com Pajares (1992), as crenças dos docentes podem
influenciar o processo de ensino aprendizagem. Essas crenças são construtos pessoais que não
se alteram facilmente, e fazem parte do entendimento que as pessoas possuem e constroem do
mundo em que vivem (Pajares, 1992). Por conseguinte, as crenças estabelecidas pelos docentes
serão capazes de influenciar o processo de aprendizado e compreensão de ciência pelos
estudantes (Meglhioratti e et al., 2006, Oleques et al., 2011).

8.10 - “De um a catorze eu, sendo o um o religioso e o catorze o estritamente científico,
acho que eu estaria no doze assim.”

A unidade 8.10 mostra que, por vezes, concepções científicas podem se complementar
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com as explicações religiosas que fazem parte da formação do docente. Durante a entrevista, o
professor ressalta que a sua própria caracterização, enquanto católico, pode influenciar sua
maneira de ver e compreender o mundo, o que acaba por dialogar com sua maneira de expor
alguns conteúdos nas aulas.
Ainda na entrevista G, há outras unidades que estabelecem a mesma caracterização:

9.8 - “Procuro expor, eu acredito em deus, mas eu acredito que por que deus na sua infinita
sabedoria e poder não pode criar o Big Bang? E a partir daí, aí eles ficam achando que eu
sou meia louca e eu desconverso e acaba aí. E eu falo qual que é a sua opinião.”
9.11 - “Eles têm a curiosidade, eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu
não posso ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que
o Big Bang surgiu.”

Assim, a evolução biológica acaba não sendo compreendida como fato e elemento
unificador da biologia (Dobzhansky, 1973; Futuyma 1992; 2002; Mayr, 1977; 2009 Meyer e
El-Hani, 2001, 2005), mas somente como uma possibilidade hipotética, dentre outras
indistinguíveis do ponto de vista material (Selles et al., 2016). Problema que se repete inclusive
dos tópicos precedentes, ou seja, mais uma vez retornamos na formação docente inicial e sua
concepção acerca de natureza da ciência.
As unidades 9.8 e 9.11 valem-se da mesma abordagem, uma vez que, se a professora
fosse ateia, por exemplo, dificilmente traria as questões destacadas aos seus alunos. Além disso,
a professora ressalta que sua religiosidade se mantém irrefutada pela ciência, porém nada é dito
de outras possíveis religiões, que, assim como a descrita, não são passíveis de teste pelo aparato
científico (Chalmers, 1993; Popper, 1972).
De acordo com Cortina (1996, 2005), as confissões religiosas podem ser compreendidas
como "máximos de felicidade", dada a subjetividade que perpassa sua escolha. Essa postura
pode, portanto, ser ainda mais influente no universo dos discentes, pois a professora estabelece
não só a sua religiosidade, mas o poder que ela detém perante o saber científico.
Ao buscar estabelecer pontes entre cada um dos pontos discutidos no texto 6.2, percebese que os principais problemas se encontram em professores que não separam categoricamente
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o pensamento religioso do pensamento científico, ou seja, professores classificados em III. No
caso do professor F, houve, durante a entrevista, uma necessidade grande de demonstrar que,
em suas aulas, era uma questão democrática colocar elementos passíveis de diálogo entre a
ciência e a crença, sempre justificando que eram levados materiais com os dois tipos de fontes
para que os alunos compreendessem os pontos de cada lado do “debate”.
A resolução do problema não necessariamente está no abandono da religião, mas sim
na compreensão da produção científica. É fato que os professores, assim como os educandos,
não deixarão de seguir sua religião só porque se defrontam com o conhecimento científico.
Porém, à medida em que os professores licenciados compreenderem como o conhecimento
científico é efetivamente construído – e isso precisa ser feito e esclarecido principalmente
durante a sua formação inicial – possivelmente as contradições e os conflitos se dissolverão ao
mesmo tempo em que não atingirão a educação básica de maneira tão categórica.

6.3. A problemática presente na categoria III “Deus das lacunas”
Neste tópico, pretendemos discutir os tipos de questões decorrentes da abordagem que
caracterizamos anteriormente como categoria III “Deus das lacunas”. Buscaremos ressaltar que
tipos de problemas tal abordagem e tal compreensão podem trazer à utilização e ao ensino de
ciências. A seguir, debateremos algumas unidades nas quais foi possível não somente
concretizar a categorização do respectivo docente, mas também compreender um pouco da sua
visão de mundo perante o conhecimento científico.

8.19 - P: “Pra eu entender e não ficar em dúvida, você falou assim, pra você dentro de uma
escala você teria mais tendência pra ciência assim mas é num sentido de mudança de
contexto ou é num sentido de dentro do possível do que a gente sabe e do que a gente não
sabe, de juntar algumas ideias e
F: Sim.
P: De possíveis explicações de coisas que não são explicadas ainda.
F: É, que podem ser explicadas e
P: E aí a gente vai vendo
F: E aí a gente desmonta aí nesse sentido. Mas no sentido de não ter ainda uma explicação
plausível científica.”
P: Certo. Você acha que vai ter ainda? Você acha que são coisas que são possíveis assim
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de ter?
F: Ah fico em dúvida.”
8.20 - “É, então acaba talvez influenciando em algum sentido nisso. Mas é, eu vejo
possibilidade de achar, se achar eu vou falar então beleza, tá tudo certo, a ciência
conseguiu explicar.”
9.11 - “Eles têm a curiosidade, eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu
não posso ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que
o Big Bang surgiu.”

Nas unidades acima, verifica-se que, possivelmente, pelo fato, de a religiosidade ocupar
um local mais às margens do conhecimento científico, pode ser que ela não cause danos ou
distorções diante de uma nova evidência científica. Ambos docentes se colocam, inicialmente,
à disposição de verificar novas evidências respectivas a um determinado fenômeno.
Porém, ainda que se deem neste sentido, não podemos ignorar as formas como a
religiosidade pode aparecer no discurso do docente em sala de aula, além de não termos total
dimensão de como essa combinação de concepções – a científica e a religiosa - será interpretada
e considerada no processo de ensino aprendizagem por parte dos discentes. Inclusive, porque
tal combinação acaba por evidenciar uma série de equívocos, no que diz respeito ao
conhecimento científico, como foi discutido anteriormente.

8.11 - “Mas ainda, algumas coisas, o que a gente ainda não sabe ainda explicar,
talvez ache até evidências assim, mas tem algumas coisas por exemplo essa questão
de de de de por exemplo cascatas muito minuciosas que são formadas durante a
evolução assim, ainda tenho o meu “quê” de descrença assim.”

Na unidade 8.11, a palavra “descrença” aparece para se referir à evolução biológica,
ressaltando uma possível distorção do modo como a ciência constrói seu conhecimento de
forma geral. Aparece, nesse sentido, por conta do contexto do “Deus das lacunas” como uma
explicação apriorística na qual, por ausência de resposta trazidas a partir do ferramental
científico, buscam-se respostas pelo uso de ideias religiosas (Dawkins, 2007).
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O docente da escola 8 mostra-se em grande congruência com as propostas apresentadas
por Behe (1997) - cujo livro tem partes utilizadas em suas aulas - dispondo-se do argumento da
complexidade irredutível para alicerçar um pensamento fundamentalmente marcado por traços
elementares de criacionismo. Desse modo, há um problema na abordagem descrita nessa
categoria, uma vez que acaba por ignorar um fator fundamental à ciência, que é o da valorização
da própria ignorância e seu poder de elaborar novas perguntas a partir dela.
A professora da escola 9 também delimitou problemas na caracterização do pensamento
científico ao explanar sua abordagem (caracterizada como III).

9.17 - “Uma coisa que eu mostrei pra eles que selou bem isso foi; Stephen Hawking,
Darwin, Watson e Crick, principalmente o Stephen Hawking vai e volta na religião. Chega
uma hora que, ele estuda, estuda estuda o universo, estuda, estuda, estuda, estuda, chega
uma hora que ele fala Deus não pode existir, mas chega uma hora que ele fala que existe,
porque não tem como ele explicar o que ele ta vendo se não tiver uma coisa superior pra
explicar aquilo.”
9.18 - “Se você pensar, gente, é impossível ter toda essa vida e não ter alguma coisa por
traz. É impossível. Não tem como. Entendeu?”
9.19 - “E um negócio desse jeito, tudo que a gente estuda, vai do microelemento da árvore
pra xilema e floema, estômago, DNA. Gente é impossível tudo isso ter surgido do nada do
caos. Planetas, constelações [...] É impossível.”

Não podemos ignorar que a concepção docente influencia em demasia a concepção que
o aluno irá estabelecer acerca do conhecimento científico e da sua percepção de mundo
(Meglhioratti et. al., 2006, Oleques et al., 2011). Desse modo, a visão III pode acabar por privar
os alunos de um entendimento do mundo no seu aspecto material e também da ciência em seu
aspecto funcional (Selles et al., 2016), conforme debatemos no tópico 6.2.1..
A utilização da categoria III na abordagem docente não se mostra apropriada para levar
em conta os saberes preliminares dos discentes e tampouco para utilizar ciência na sua
concepção adequada. Ao evidenciarem sua posição religiosa, como é feito em III, os docentes
acabam por abrir mão de um valor importante na educação científica que é exatamente a
laicidade (Fischmann 2006, 2008a, 2012a).
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Desse modo, torna-se evidente, mais uma vez, a necessidade de realizar a devida
separação entre conhecimento científico e crença religiosa, pois a sua combinação, ainda que
respeitando os limites da produção científica, pode resultar em incoerências e distorções. Não
se tratam de conhecimentos complementares, pois, na religião, a fé é uma virtude, enquanto na
ciência, é o maior desacerto.

6.4. Ensino religioso na infância
O debate acerca do ensino religioso na infância surge, na presente pesquisa, a partir de
uma fala da entrevista B:

B - “[...] pensando nisso eu fui conversar com pessoas que dão aula no fundamental dois
e no fundamental um e aparentemente o peso da religião no fundamental um é muito
maior, no dois ainda tem um teco e no médio, parece que eles têm a inteligência de perceber
que é quando a criança tá se formando que isso importa.”

Podemos notar que, dentre as escolas cujos professores participaram da pesquisa,
nenhuma delas, com exceção da escola 9 (protestante), apresentou qualquer medida de
moderação em relação ao conteúdo científico na escola. Mesmo na escola 9, a pouca
interferência por parte da direção se coloca como uma declaração da diretora, que descreve sua
fé na compreensão da natureza, mas não na obrigatoriedade de lecionar segundo aspectos
essencialmente criacionistas.

G - “Só que, como é uma escola cristã e a pastora tem uma, uma postura bem moderada
ela fala ‘Olha Deus criou’ mas aí eu procuro dar pra eles uma visão assim, eu ensino a
evolução como Science como a ciência diz e também dou o conceito de criacionismo.”

Ainda assim, a professora destaca a postura da direção como moderada, uma vez que
anteriormente o diretor delimitava o ensino de maneira menos científica, utilizando somente a
perspectiva religiosa criacionista em detrimento das ideias científicas.
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Apesar de as escolas não se colocarem, de modo geral, como agentes inviabilizadores
do ensino científico, elas contam com uma peculiaridade importante. Todas as escolas
confessionais cujos professores participaram da pesquisa trazem, ao menos na educação
infantil, a prática do ensino religioso que aparece também em atividades extracurriculares e
projetos sociais.
De acordo com Mahner e Bunge (1996), o ensino religioso, principalmente na infância,
é extremamente prejudicial à compreensão da ciência e a uma leitura materialista do mundo.
Defendem ainda que, embora o direito à liberdade religiosa dos pais deva ser respeitado, eles
não deveriam ser autorizados a impedir seus filhos de participarem de aulas voltadas à educação
sexual ou ensino de evolução.
Nesse ponto, há acordo entre Mahner e Bunge (1996) e as observações tecidas por
Dawkins (2007), que explicita os abusos psicológicos que a religiosidade acarreta durante a
infância. Ao fazê-lo, questiona a real possibilidade de uma criança realizar uma escolha dentre
as tantas religiões existentes no mundo, ou ainda ausência delas, diante daquela estabelecida
pelos seus pais. Fischmann (2012b) destaca que as crianças acabam por se tornar objetos de
disputa entre ideologias religiosas, e por isso deve-se valorizar a educação laica (Fischmann,
2008b, 2012a), pois somente com ela, haverá de fato, respeito em definitivo às pluralidades dos
educandos (Fischmann, 2008b; 2012a).
Ao mesmo tempo, diante das controvérsias e da realidade onde a religião está presente,
pesquisadores demonstram que há possibilidade de fazer as duas formas de pensamento
conviverem - conforme já foi apontado e explanado de forma mais detalhada no decorrer do
trabalho -, embora isso seja questionável (Oliveira e Bizzo, 2011).
Assim, o primeiro problema que observamos é que as crianças são, de fato, inseridas
desde cedo no mundo da religiosidade. Tal religiosidade não se limita ao espaço de culto, mas
também se desenvolve no universo escolar, quando os pais decidem por uma escola
confessional, que esteja em consonância com a sua confissão religiosa. Desse modo, as crianças
não têm a oportunidade de fato de optar quanto à sua religiosidade ou ainda à ausência dela.
Neste trabalho, procuramos verificar se existe alguma correlação entre a presença de
ensino religioso formal durante a infância e as categorias encontradas para os estudantes desta
pesquisa:
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Tabela 6.1 - Relação entre as categorias dos discentes e a presença de ensino religioso no ensino infantil
de cada escola

Escola

Presença de ensino religioso na infância Categorização dos estudantes

1 – Laica

II/I

2 – Laica

II

3 – Católica

X

II

4 - Católica

X

II

5 - Judaica

X

II/III

6 - Judaica

X

I

7 - Judaica

X

II

8 - Judaica

X

III

9 - Protestante

X

III

De forma geral, constatamos que, nas escolas confessionais (que contam com ensino
religioso na infância), com exceção da escola judaica 7 e das escolas católicas 3 e 4, há alunos
que esboçaram problemas em compreender ciência ao mesmo tempo em que convivem com
seu cultural religioso. Nas escolas 8 e 9, isso pode ter sido causado pela própria abordagem do
professor, a qual era categorizada em III. Porém, nas escolas 5 e 6, os estudantes têm aulas com
um professor que não só foi classificado na categoria II, como também garante, de maneira
clara, os conceitos necessários à diferenciação entre ciência e religião. Desse modo, as
confusões e distorções geradas (que convergem para as categorias III e I) devem-se,
provavelmente, também à cultura religiosa dos estudantes, e, por conseguinte, em parte, à sua
educação religiosa na infância. Isso nos evidencia que há diversas variantes a serem julgadas e
estudadas para compreender se o ensino religioso na infância é determinante para distorções na
ciência, porém podemos afirmar que ele possivelmente pode causar problemas que,
posteriormente, o ensino de ciências, por mais adequado que seja, terá dificuldades de
desconstruir.
Isso ocorre possivelmente também porque, ao trazer o ensino religioso para a infância,

122

a criança é educada a compreender a fé como uma virtude, um atributo de grande qualidade.
Porém, ao versar sobre ensino de ciências, a fé não ocupará mais esse espaço. Pelo contrário,
carregará, em determinado grau, uma conotação negativa, pois a ciência busca a desconfiança
e o questionamento como premissas fundamentais à sua construção.
Desse modo, sendo a fé estabelecida como comportamento positivo desde o começo da
vida escolar e social dos indivíduos, é natural que identifiquemos um certo estranhamento e
afastamento da ciência, dado que ele não só a descarta mas a desvaloriza enquanto forma de
conhecimento.

6.5. O que verificamos nas escolas católicas, possíveis relações e novas hipóteses
De modo geral nas escolas católicas cujos professores participaram da pesquisa, o
cenário de religiosidade do ensino médio mostra-se bastante enfraquecido, o que às vezes
facilita, inclusive, o tratamento descrito como “desrespeitoso” pelo professor D nos temas que
perpassam a cultura religiosa.
Tabela 6.2 - Síntese de categorias obtidas nas escolas católicas

Escola

Categoria docente

Categoria discente

3

II

II

4

II

II

Uma possibilidade é que essas escolas estabeleçam esse tipo de abordagem justamente
pela necessidade de fortalecer conteúdos curriculares formais, já que seus alunos estão prestes
a realizar o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Estatisticamente, isso faz sentido diante da realidade católica no Brasil. Primeiramente,
o catolicismo está em seu pior momento no que diz respeito a número de fiéis, de 1994 a 2007
os católicos caíram de 75% para 64% da população. Além disso, somente 30% dos católicos
dizem acreditar no criacionismo (IBGE, 2010). Ainda assim, tal número pode significar um
contrassenso já que os últimos papas reconheceram a teoria evolutiva como uma explicação
científica perfeitamente plausível à biodiversidade do nosso planeta, utilizando-se de uma
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posição próxima ao que chamamos de “Deus das lacunas”.
Nesse cenário, ocorre também o enfraquecimento político e religioso da igreja católica,
que é demarcado de diversas formas (Decol, 1999, Novaes, 2004). Possivelmente, tal realidade
tem motivado algumas mudanças políticas e doutrinais determinadas pelo catolicismo nos
últimos anos, como a citada anteriormente, com intuito de manter-se em disputa de fiéis em um
quadro social que se altera em demasia (Decol, 1999).
Desse modo, embora trabalhos como o de Madeira (2007) ressaltem a dificuldade de
compreensão e por conseguinte “aceitação” das ideias evolutivas por parte de estudantes
católicos, podemos imaginar que essa confissão não se trata, hoje, do principal expoente de
resistência ao conhecimento científico, principalmente no que diz respeito ao conceito de
evolução.

6.6. A valorização do conhecimento científico no judaísmo
Nas escolas judaicas com alunos judeus (excluindo-se o caso especial descrito na escola
6) temos a seguinte caracterização:
Tabela 6.3 - Síntese de categorias obtidas nas escolas judaicas com alunos judeus

Escola

Categoria docente

Categoria discente

5

II

II/III

7

II

II

8

III

III

Assim, em metade das caracterizações dos estudantes, houve a classificação na
categoria III, a qual só apareceu no docente F (católico), enquanto os outros professores (ateus)
marcaram-se pela possibilidade de independência entre as esferas religiosa e científica.
Um detalhe importante que todos docentes apontaram buscando explicar a relação
estabelecida pelos judeus com a ciência foi que a cultura judaica estabelece um vínculo de
profunda apreciação e valorização do conhecimento científico:
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5.8 - “[...] parece que os alunos judeus no caso, são todos judeus, têm uma relação com o
conhecimento muito interessante, eles querem aprender o que, e não é a preocupação com
o vestibular mas com o conhecimento acumulado ocidental, é bem legal [...]”
8.6 - “Eles valorizam muito assim o conhecimento que ele adquire assimilado assim. Então
apesar de não, apesar de ir contra o pensamento dele, ele quer saber o que que os outros
falam, outros pensadores, outra corrente de pensamento diz. É uma relação, os judeus têm
muito essa relação com o livro com o conhecimento. [...] que vai levá-los a alcançar por
exemplo posições melhores sociais, eles valorizam muito.”
7.7 - “Mesmo tendo valores criacionistas eles têm uma relação interessante com o
conhecimento e sabem que naquele momento é o conhecimento científico que será
utilizado.”

De acordo com Efron (2007), a relação dos judeus com o conhecimento científico vem
de longa data, embora tal conhecimento científico nem sempre esteja atrelado às ideias
evolutivas. Graças ao investimento em ciência, os judeus obtiveram uma série de vantagens
tanto na obtenção de recursos naturais, quanto na organização econômica e no desenvolvimento
em situações de conflitos com outros países.
Segundo Efron (2007), especialmente em Israel, há uma visão de que o avanço científico
tecnológico pode reservar garantias de segurança, saúde, educação e alimentação. Efron (2007)
ressalta ainda que os judeus realizam grande investimento em educação científica, o que garante
possibilidade de enriquecimento e perspectiva futura, posição que vai totalmente ao encontro
do postulado na unidade 8.6:

8.6 - “Eles valorizam muito assim o conhecimento que ele adquire assimilado assim. Então
apesar de não, apesar de ir contra o pensamento dele, ele quer saber o que que os outros
falam, outros pensadores, outra corrente de pensamento diz. É uma relação, os judeus têm
muito essa relação com o livro com o conhecimento. [...] que vai levá-los a alcançar por
exemplo posições melhores sociais, eles valorizam muito.”

Porém, de acordo com Efron (2007) e Sterman (1994), os judeus ortodoxos possuem
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uma relação bastante distanciada com a ciência. Efron (2007) enfatiza que judeus ortodoxos
estabelecem uma limitação exacerbada no que diz respeito ao uso de tecnologias como
celulares, computadores, fax, telefones e iPods, utilizando-as, na maior parte das vezes,
unicamente com fins educativos. Além disso, destaca ainda que essa parcela de judeus
confronta diretamente a evolução darwiniana, inclusive, utilizando livros criacionistas,
provenientes do protestantismo, em escolas específicas para judeus ortodoxos.
Sterman (1994) reforça que os possíveis conflitos do judaísmo com a teoria evolutiva
se dão principalmente em pontos específicos: a posição da espécie humana na evolução, uma
vez que religiosamente ela teria sido criada à imagem e semelhança de Deus; a compreensão
das imperfeições como fortes evidências da teoria darwiniana; e, por último, a “imperfeição”
das relações estabelecidas entre as diferentes formas de vida, caracterizadas pela competição e
pela seleção natural ao invés de uma perfeita harmonia entre todos os seres vivos.
Efron (2007) reforça que, além da relação estabelecida pelos judeus ortodoxos, que pode
ser caracterizada como o descrito na categoria I, há um valioso convívio que se coloca muito
próxima ao que classificamos como “Deus das lacunas” (III) aos outros adeptos do judaísmo.
Desse modo, a cultura judaica tem grande precedente de enxergar a ciência como uma forma
de revelar as fórmulas utilizadas pelo divino, o que acarreta sua aceitação. Portanto, os
resultados obtidos conseguem dialogar bastante com a lógica do judaísmo não ortodoxo, uma
vez que os professores participantes desta pesquisa de fato lecionam em escolas cujo público
alvo seja essa parcela dos judeus.
Além disso, embora nas escolas pesquisadas tenhamos observado tanto as categorias II
quanto a III, aparentemente, quando os alunos judeus se abrem ao conhecimento científico, eles
conseguem utilizá-lo de modo a não o distorcer em detrimento da sua religiosidade. Ao
contrário do que aparentemente ocorre com os judeus ortodoxos. Deve-se ressaltar, também,
que novamente há uma grande importância das posições e abordagens trazidas pelo docente
para a construção da relação estabelecida pelos discentes. Ainda que grande parte dos judeus
não ortodoxos possa ser categorizada em III – como sugere indiretamente Efron (2007) – o
professor, ao estabelecer-se em II, possibilita que o educando o faça de maneira semelhante.

6.7. O que verificamos na realidade protestante
Na escola 9 (protestante) e na escola 6 (judaica, porém marcada pela presença de alunos

126

protestantes), pudemos observar diferentes relações acerca do conhecimento científico.
Tabela 6.4 - Categorias dos alunos e professores das escolas 6 e 9

Escola

Categoria docente

Categoria discente

6

II

I

9

III

III

Podemos observar, na realidade que envolve alunos com confissão protestante, que
houve, pela primeira vez, estudantes marcadamente classificados na categoria I. Essa categoria
apareceu muito timidamente na entrevista A, porém mais com sentido de indecisão e préconflito dos educandos do que como uma incompatibilidade já assumida, como foi na escola 6.
Já na escola 9, onde há marcação por uma realidade extremamente vinculada aos valores
do protestantismo, prevaleceu a classificação na categoria III, tanto por parte do docente,
apresentando uma série de questões a respeito de natureza da ciência, como pelos discentes,
que não esboçam conflito em relação à posição desenhada pelo docente.
Segundo pesquisas com estudantes protestantes e sua relação com o conhecimento
científico, há, de fato, uma maior dificuldade de compreender e até mesmo de estabelecer um
intercâmbio entre as diferentes esferas de conhecimento. Em Oliveira e Bizzo (2011), os alunos
evangélicos foram os mais influenciados negativamente pela religião no que diz respeito à
compreensão do conceito de evolução biológica.
Oliveira e Bizzo (2011) relatam também que as médias escolares desses alunos foram
substancialmente menores, reforçando um dos dados obtidos a partir da entrevista B, em que
o professor está descrevendo uma aluna protestante da escola 6, que demarcou conflito e
incompatibilidade entre a sua religiosidade e a evolução biológica:

B: “Inclusive ela teve maus resultados acadêmicos. Eu acho até que ela repetiu de
ano. Não só por conta da disciplina de biologia.”

Além disso, Oliveira e Bizzo (2011) ressaltam um aspecto que vai ao encontro dos
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resultados da presente pesquisa. Dependendo do vínculo estabelecido pelo educando com a sua
religião e, evidentemente, dos valores que ela traz, haverá escolhas de alguns conhecimentos
científicos, mas dificilmente a compreensão plena da ciência.
Nesses marcos, Oliveira e Bizzo (2011) ressaltam um aspecto fundamental que
discutimos nos tópicos precedentes. Há extrema necessidade de formulação de um currículo
que priorize esclarecimentos acerca da natureza da ciência, pois somente assim há possibilidade
de real compreensão das distinções entre a formulação dos diversos tipos de conhecimento que
perpassam a produção humana.
Sobre a realidade dos docentes religiosos, Dorvillé e Selles (2016) afirmam que
professores de ciências ou biologia cuja confissão religiosa apresente maior grau de
fundamentalismo apresentam influências e conflitos durante sua formação inicial e ao lecionar,
marcando-se ainda mais pela sua religiosidade, como foi evidenciado no caso da professora G,
por exemplo. Alguns desses conflitos são documentados por Sepulveda e El-Hani (2004),
Dorvillé (2010) e Teixeira e Andrade (2014), evidenciando ainda mais como algumas crenças
podem influenciar de maneira mais direta e efetiva do que outras.
Assim, podemos concluir que, em alguns momentos, a possibilidade de, ao menos
considerar a independência entre as formas de saber científica e religiosa, possui uma
dificuldade acentuada devido a uma possível maior influência do universo de religiosidade tanto
do docente como do educando, ressaltando as necessidades de um ensino preocupado com a
compreensão da natureza da ciência tanto na formação do professor quanto na formação do
educando.

6.8. Elaborações sobre nossas hipóteses iniciais
Inicialmente, levantamos a hipótese de que o contexto escolar mediado por um ambiente
confessional (ou não) exerceria influência no ensino e na compreensão do conceito de evolução
biológica. Estabelecemos ainda, de modo mais específico, que à medida que o meio
apresentasse maior religiosidade haveria, pelos discentes, negação ou resistência ao
entendimento dos pressupostos darwinistas e a escolha categórica pela negação do
conhecimento científico, caracterizando-se pela Tese das incompatibilidades (Categoria I). Da
mesma maneira, supúnhamos que, em um ambiente sem ou com pouca religiosidade, houvesse
menor resistência ao saber científico, marcando-se pela independência entre os saberes, que
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pode dialogar com a ideia da Mudança de perfil conceitual (Categoria II) ou ainda pela Tese
das incompatibilidades (Categoria I), com uma escolha deliberada pelas ideias científicas em
detrimento das religiosas, ressaltando uma substituição conceitual (Posner et al., 1982).
Estabelecemos ainda que a compreensão do conceito de evolução pelos estudantes trazida a partir da perspectiva do professor - poderia variar de acordo com as vivências e
significações religiosas, ou ainda a ausência delas, vividas cotidianamente pelo indivíduo.
Primeiramente, quanto aos professores, constatamos que não houve interferências
significativas geradas pelo meio escolar, ou seja, nenhum deles se sentiu pressionado ou
impelido a agir segundo os preceitos religiosos da instituição de que fazia parte. Isso não
significa dizer que não agiram segundo perspectivas religiosas em todos os casos, mas, sim,
que não foram influenciados diretamente pela confessionalidade da escola na qual lecionam ou
lecionavam.
Os únicos professores que não se caracterizaram por uma abordagem essencialmente
marcada na categoria II foram os docentes das escolas 8 e 9 (Judaica e Protestante,
respectivamente). O professor F (escola 8) é católico, de modo que não se influenciou
diretamente pela confissão da escola, mas sim, como ele mesmo apresentou, pelos preceitos da
sua formação católica.

F: “Mas também tem a questão da, eu trago também alguma coisa de religião da minha
família assim de catolicismo então [...] então acaba talvez influenciando em algum sentido
nisso.”

A professora G (escola 9) coloca-se como cristã e ressalta que a escola se encontra num
momento de moderação entre a religiosidade e a ciência, de modo que não se vê obrigada a
partilhar, nas aulas de ciência, de conteúdos religiosos. Portanto, concluímos que ela o faz,
como declarou, por uma questão de difusão de sua crença pessoal, assim como está colocado
na unidade de significado a seguir:

9.3 - “Só que, como é uma escola cristã e a pastora tem uma, uma postura bem moderada
ela fala ‘Olha Deus criou’ mas aí eu procuro dar pra eles uma visão assim, eu ensino a
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evolução como Science como a ciência diz e também dou o conceito de criacionismo.”

Desse modo, a respeito do ato de lecionar, nossa hipótese inicial não encontrou apoio
nos fatos e dados que levantamos. O ambiente escolar não alterou a forma pela qual o professor
atua em sala de aula. Contudo, como ressalta Vigotski (2010), a vivência é um elemento
significativo na formação das pessoas e em sua consequente capacidade de alterar o mundo à
sua volta. Nesse sentido, é importante recordar que os professores entrevistados possuem
concepções religiosas (ou não) e refletem tais concepções em sua prática docente.
Com relação aos estudantes, os resultados coincidiram com nossa hipótese inicial nas
escolas 1, 2 e 6. Nas escolas 1 e 2, marcadas pela ausência de realidade confessional (laicas),
houve, de fato, caracterização de alunos da categoria II, ou eventualmente I. Na escola 6,
devemos considerar que o ambiente religioso não se limita ao espaço escolar, posto que os
alunos têm suas vivências bastante demarcadas pela religião protestante. A categoria na qual
alguns destes educandos foram incluídos é a I.
Em contrapartida, nos outros ambientes de ensino demarcados por alguma confissão
religiosa (3, 4, 5, 7, 8 e 9), o que preponderou foi a posição trazida pelo professor e não a da
escola propriamente dita. Desse modo, à medida que o professor apresentava a possibilidade de
mudança de perfil conceitual (categoria II), os estudantes também a repercutiam. De forma
semelhante, à medida que o professor se caracteriza pela utilização do preceito do “Deus das
lacunas” (categoria III), os estudantes também a refletiam, sempre segundo a caracterização
estabelecida pelo docente.
Podemos, portanto, inferir que o professor é um forte elemento do meio, de modo que,
guardados todos elementos do entorno, os educandos serão influenciados, senão pela confissão
exposta na escola, pela caracterização estabelecida pelo docente.
Nesse tópico, podemos concluir que menos do que a religiosidade colocada pela própria
instituição de ensino, a caracterização do professor a respeito da relação estabelecida entre o
conhecimento religioso e o conhecimento científico acaba se mostrando bastante relevante à
formação dos alunos e à relação que estabelecem entre ciência e religião. Além disso,
dependendo do vínculo estabelecido pelos educandos com seus preceitos de religiosidade, ou
seja, com a sua vivência religiosa, posturas distintas serão conjecturadas perante o
conhecimento científico, independentemente do docente ou do “novo meio” no qual está
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inserido, conforme demonstrado no caso apresentado na escola 6 e no estudo realizado por
Oliveira e Bizzo (2011).

6.9. Proposições
Diante dos pontos discutidos anteriormente, concluímos que um dos problemas centrais
no ensino de evolução não se dá na interação direta ou exclusiva com o ambiente escolar e o
seu contexto de confessionalidade, mas sim pela atuação e pelo arcabouço científico trazido
pelo docente enquanto protagonista nesse cenário.
Desse modo, os problemas não se resolverão com iniciativas voltadas unicamente para
a Educação Básica. Precisamos mergulhar de forma mais profunda e verificar as principais
deficiências no que diz respeito à formação dos professores. Isso nos remete à necessária
verificação e admissão de problemas, contradições e lacunas no ensino superior, principalmente
nas licenciaturas, que formam os docentes da educação básica.
Possivelmente, se o professor da educação básica consolidar, na sua formação inicial,
maior compreensão sobre a construção da ciência, suas diferenças com a crença religiosa, seus
potenciais e limitações, parte de seus conflitos se dissolverão e sua prática se dará de forma
mais clara e precisa, evitando distorções, conflitos e imprecisões acerca do conhecimento
científico.
Um primeiro ponto importante recai sobre o protagonismo do professor no ensino de
evolução. Goedert et al. (2003) expõe deficiências na formação inicial do docente, seja pela
ausência de matérias que digam respeito à condução da disciplina curricular de evolução, seja
pela falta de materiais de qualidade para trabalhar a respectiva temática. Além disso, há
faculdades nas quais há pouca ligação de conteúdo entre as disciplinas e pouca conexão
explícita com evolução biológica, o que acaba por resultar na formação de professores que nem
sempre compreendem a real importância da evolução como tema centralizador na biologia
(Goedert, 2004).
Na formação inicial de professores, a compreensão sobre o processo de construção do
conhecimento científico pode e deve ser facilitada mediante o ensino de metodologias
científicas (Cicillini e Cunha, 1991). Isso não significa, que se trate de uma metodologia
baseada unicamente no empírico-indutivismo, o que acabaria por não refletir a realidade da
produção científica, incorrendo em novos erros sobre seu entendimento (Cicillini e Sicca, 1992;
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Hodson, 1985). Seria importante que, na formação de professores, existissem mais
oportunidades de desenvolver o ceticismo e a criticidade, pois tais posturas auxiliam na
formação de indivíduos mais independentes intelectualmente e menos sujeitos a crendices
gerais e infundadas (Kane et al, 2010).
Silveira (1991) sugere a existência de disciplinas de filosofia da ciência nos cursos de
graduação. Ratifica, ainda, a importância de que ocorram no fim do curso, momento no qual o
aluno estará mais preparado para compreender as ferramentas de estudo da ciência. Além disso,
filósofos têm se mostrado muito apropriados no debate sobre o entendimento da ciência de
forma geral (Kimball, 1967).
Sobre cursos de formação para professores, Tidon e Vieira (2009) sugerem aulas com
dois eixos centrais, um voltado ao conteúdo e outro à instrumentalização do docente. Para o
primeiro, é necessário que ocorra uma identificação de suas concepções prévias, - inclusive de
aspectos não voltados diretamente à abordagem científica - a mudança conceitual possível e a
atualização de seus conhecimentos. A respeito da sua instrumentalização, é necessário prover
materiais didáticos adequados, ajudar na construção de uma linguagem acessível e auxiliar na
previsão do tempo necessário e disponível em sala para trabalhar com a respectiva matéria.
Tidon e Vieira (2009) fortalecem a necessidade de verificação e correção de erros conceituais,
como, por exemplo, concepções lamarckistas, e propõe o trabalho com o “Inventário conceitual
da Seleção Natural” proposto por Anderson et al. (2002), uma lista com 20 testes de múltipla
escolha, que contrasta concepções alternativas.
Pensando na educação básica, embora não se tenha um consenso entre os filósofos de
que tipo de método científico deve ser destacado no ensino de ciências, há alguns preceitos que
não podem deixar de ser destacados, dentre eles, o entendimento do que é uma teoria científica,
quais suas diferenças com a mera observação ou, ainda, sua temporalidade, ou seja, sua
possibilidade de mudança a partir de novos dados ou evidências (Astolfi e Develay, 1991;
Hodson, 1985). Há, portanto, necessidade de que se coloque com clareza as concepções acerca
da natureza de ciência aos educandos, tornando claro o modo de funcionamento da produção
do conhecimento científico (Carneiro e Rosa, 2003; Dagher e BouJaoude, 1997; Matthews,
1994; Oliveira e Bizzo, 2011).

132

7. Conclusões

A partir da presente pesquisa, podemos tecer algumas considerações finais a respeito do
ensino de evolução, de maneira geral, e sobre os estudos de caso, de modo mais específico.
Há, muitas vezes, um tratamento cauteloso ao pautar temas científicos que perpassam
por questões religiosas. Essa precaução com a religiosidade pode ocorrer como estratégia para
prevenção de conflitos tanto quanto para evitar o apartheid cognitivo daqueles estudantes cujas
vivências sejam ricas elementos religiosos.
O ensino religioso na infância possui potencial de acentuar as vivências religiosas do
indivíduo, podendo dificultar o eventual estabelecimento da mudança de perfil conceitual do
educando à medida que entra em contato com o conteúdo científico. O mesmo podemos
observar em casos onde a vivência religiosa possui valores mais fundamentalistas.
Nas escolas católicas cujos professores participaram da pesquisa, a abordagem científica
e a religiosidade, no segmento do ensino médio, apresentam-se pouco conectadas. Desse modo,
os professores trabalham, nas aulas de ciências, conteúdos sob uma ótica essencialmente
científica. Ao mesmo tempo, os educandos não esboçam conflitos, tampouco negação do
conhecimento científico no que diz respeito ao conceito de evolução.
Nas escolas judaicas cujos professores participaram do projeto, foi identificada uma
considerável valorização do conhecimento científico. Os professores não encontram barreiras
nos marcos institucionais da escola para abordar temas científicos, ao passo que os alunos, de
modo geral, não mostraram resistência ou conflito com o conhecimento científico no que diz
respeito ao conteúdo de evolução, adotando, por vezes a mudança de perfil conceitual como
estratégia.
Na escola protestante (escola 9) e na escola cujos alunos eram majoritariamente
protestantes (escola 6) constatamos, respectivamente, concepções equivocadas por parte da
docente e negação do conhecimento acerca do conceito de evolução. Assim, os alunos
protestantes foram os únicos que demonstraram resistência e conflito com o conceito de
evolução, ainda que tivessem recebido uma abordagem baseada na possibilidade de trânsito
entre o universo religioso e o científico.
Sobre as nossas hipóteses iniciais, concluímos que o ambiente escolar não limitou a
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possibilidade de abordagem de conteúdos científicos sob a perspectiva dos professores. No
entanto, essa abordagem foi diferente nas situações em que os professores tentaram lançar mão
de elementos da sua própria religiosidade nas aulas de ciências. Em relação aos discentes, mais
do que a influência do ambiente religioso escolar, mostra-se de grande influência a abordagem
estabelecida pelo docente. Daí a importância de uma compreensão adequada acerca da natureza
da ciência.
De modo geral, a mudança de perfil conceitual mostrou-se como adequada ao ensino e
à compreensão de conteúdos científicos de modo a estabelecer limites entre a religiosidade e a
ciência sem gerar conflitos e o apartheid cognitivo. A abordagem demarcada como “Deus das
lacunas”, por sua vez, revelou-se bastante inadequada, uma vez que acaba facilmente
incorrendo em erros acerca da natureza da ciência. Desse modo, caso a mudança de perfil
conceitual não seja construída de maneira adequada, os professores podem, à medida que são
influenciados pelas suas crenças ao lecionar, elencar equívocos a respeito da natureza da
ciência. Essas incorreções serão passadas aos alunos e alunas, que, por sua vez, não terão a
compreensão correta do modo como se dá a produção do conhecimento científico.
Diante desses equívocos manifestados pelos docentes, evidencia-se a urgência da
formação continuada e de currículos que privilegiem conteúdos e disciplinas voltados à
natureza da ciência, na formação inicial. Da mesma forma, mostra-se importante que esse
conteúdo seja levado à educação básica, para que os alunos, desde sua escolarização inicial,
compreendam as diferenças na produção dos diferentes tipos de conhecimentos pela
humanidade.
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido de participação da pesquisa

Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências

Termo de consentimento livre e esclarecido de participação de pesquisa
Eu,_________________________________________________________________,
RG.:_____________________________estou sendo convidada (o) a participar de um estudo
denominado "O ensino de evolução em escolas confessionais e não confessionais" cujos
objetivos e justificativas são possibilitar a caracterização de possíveis diferenças no ensino de
evolução vislumbrando aspectos do professor e do estudante (segundo a perspectiva do
professor).
A minha participação no referido estudo será no sentido de ceder informações por meio de
entrevista realizada pelo estudante de mestrado Marco Antonio Fernandes Martin Farias,
mestrando pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades de Ensino de Ciências da
Universidade de São Paulo.
Recebi os esclarecimentos necessários sobre a utilização dos dados da entrevista na pesquisa
do referido estudante e estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu
nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar como
o nome da escola onde leciono (lecionei) será mantido em sigilo.
Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa,
não sofrerei qualquer prejuízo.
O pesquisador Marco A. F. Martin Farias encontra-se no telefone (11) 995470847 e no email:
marcoafmf@gmail.com, e se dispõe a qualquer tipo de esclarecimento no que diz respeito à
pesquisa e à minha participação.
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É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a
todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas conseqüências, enfim,
tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação.
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a
natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar,
estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por
minha participação.
Caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente
indenizado, conforme determina a lei.

São Paulo, ____de ____________________de 20____.

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa

____________________________________________________________________

__________________________________________________________
Pesquisador: Marco Antonio Fernandes Martin Farias
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ANEXO B – Resumo apresentado aos sujeitos de pesquisa e as escolas visitadas
Resumo
Reflexões acerca do processo evolutivo remontam a Grécia antiga de modo que uma série de
pensadores e cientistas buscou explicar de diversas formas a origem da diversidade dos seres
vivos. Charles Darwin, a partir da publicação de “A origem das espécies” em 1859, ressalta um
modelo evolutivo não linear e traz a tona o mecanismo de seleção natural, evidenciando, não
pela primeira vez, um modelo evolucionista transformista que contrariava as ideias fixistas. A
Teoria da Evolução unifica as ciências biológicas sendo, portanto, fundamental para sua
compreensão e entendimento, tratando-se de um aspecto extremamente importante e central no
processo de ensino - aprendizagem em biologia. No entanto, é também um tema com
complexidades bastante particulares principalmente no que diz respeito às polêmicas que se
colocam entre o evolucionismo e o criacionismo, ou seja, entre ciência e religião. A partir desse
debate, há variadas formas de entendimento da maneira como se pode construir a relação entre
evolucionismo e criacionismo, desde sua conciliação até sua mútua exclusão. Diante desse
cenário, pretendemos analisar o ensino de evolução buscando identificar possíveis diferenças
no mesmo em diferentes contextos de religiosidade e caso elas existam, verificar se há relação
delas com a realidade religiosa propriamente dita. A pesquisa abrangerá entrevistas com
professores de ensino médio que lecionam biologia em colégios paulistanos com diferentes
contextos acerca da religiosidade.
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ANEXO C - Transcrição das Entrevistas

Transcrição - Entrevista A
Escola 1 (Laica)

Observação: O nome da professora entrevistada, assim como de outras professoras e escolas
citadas foram substituídos por nomes fictícios ou por *, com intuito de garantir o anonimato
na entrevista, conforme fora acordado com o sujeito de pesquisa mediante apresentação e
assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 03).

M (Pesquisador): Bom as perguntas são bem simples, são oito perguntas e ai dependendo a
gente avança pra outra parte não é muito fixo também.
A (Sujeito de pesquisa): Tá.
M: A primeira é sobre que turmas você leciona mesmo. Você pega ensino médio né?
A: Sim
M: Fund dois não?
A: Não
M: Nunca pegou.
A: Já. Já, nos 24 anos quase que eu tenho de magistério eu comecei já com o médio mas sempre
preenchia com o fundamental dois. Mas nunca foi a preferência.
M: Sempre médio
A: Sim. Sempre minha preferência foi o ensino médio. E aí as oportunidades acabaram
aparecendo sempre no médio. Eu tinha a preferência e acabei ficando. E faz uns 15 anos que eu
só to no médio que eu nunca mais dei aula no fundamental.
M: Bastante tempo.
A: Aqui eu to há 10. E já antes de entrar aqui eu só tava no médio então já faz uns 15 anos no
mínimo que eu só tenho ensino médio.
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M: Em geral sempre os três anos?
A: Sim sempre os três anos, primeiro, segundo e terceiro.
M: E aqui, que material didático vocês usam? É livro? É apostila?
A: Nós usamos o livro do Armênio que é um livro que eu quero mudar já faz um tempo. Nós
usávamos, você chegou a usar o Amabis
M: Não, eu usei o Armênio também.
A: Usou o Armênio, então. A Carol trocou depois por um tempo pelo Amabis. O Amabis assim
como eu trabalhei na editora também, então a gente sabe bem o que tá falando. Então o Amabis
ele é escrito por vários autores, que ele chama de colaboradores, então quando você pega o livro
do Amabis ele é bem retalhado, você vê que até a maneira de linguagem é bem fragmentado.
M: Certo.
A: A biologia celular dele é pra ensino, pra terceiro grau. Você pega biologia celular e fala se
eu der esse livro pro aluno estudar, até complexo antena em fotossíntese o cara dá. Fala de
bomba de hidrogênio. Eu falo que o NAD leva os hidrogênios o cara fala que não, que o NAD
bombeia com uma bomba de hidrogênio, gente. Isso pro primeiro ano do ensino médio. É de
chorar. Né? Então não dá. É muito pesado. E quando você chegava no terceiro que a gente dá
genética, pega o livro do Amabis e não tem exercício de genética pra fazer. Então você vê que
quem faz uma parte detalhada cheia de coisa, não é quem faz a outra. Porque a genética era
completamente fora do que se propunha no primeiro livro que era citologia. Então você vê que
tinha vários pesos nessa coleção. Aí, não dá esse material, a Carol sempre gostou muito do
Amabis, ela sempre foi muito conteudista mas nunca vence o conteúdo o planejamento, nunca
vencia, por conta..
M: Muita coisa, muito aprofundada.
A: Da profundidade. Então ao invés de você passar horizontal em alguns assuntos, você tinha
que verticalizar tanto porque o livro tinha tudo aquilo e você ia passar batido? Então vamos
pegar um livro mais tranquilo. Como a biologia é dividida em frentes então que tal volume
único porque o cara sempre dava aquela desculpa de “Ai eu trouxe o livro errado”. “Ai eu
estudei pra prova o livro errado, eu tinha esquecido aqui”. Sempre tinha uma desculpa, então
se nós pegássemos um livro volume único que não tivesse essa profundidade porque a
reclamação era que os alunos nunca tinha conteúdo finalizado. Então quem é a editora que

148

atende melhor? Até então era a Harbra.Todas as outras um impasse aí vem o cara não vem, e
dá livro pra professor “ai a gente não dá. Sabe ficar duelando com a editora?
M: Ahan
A: Aí quem atendia? A Harbra. Ah então é o livro do Armênio que eu vou usar, Ele foi meu
professor.
M: Ah é?
J: Chamei ele aqui na escola várias vezes.
M: Que legal!
A: Um cara extremamente acessível. De falar Armênio, me deu o telefone da casa, de falar
Armênio, tal coisa no livro, que que você acha de? “J, muito obrigado” Então de você ter esse
canal.
M: Certo.
A: Desde, a gente tá com esse livro, acho que há cinco anos. Cinco anos que nós estamos com
esse livro. Mas também quero trocar. Por que? Porque ele não me dá apoio digital nenhum.
M: Ah tá.
A: Aí agora to caindo outro ponto. Então eu preciso de um apoio digital porque eu tenho lousa
eletrônica em todas as salas e eu quero, quero animação entendeu? To falando de respiração
celular, eu sou cara de pau, eu uso os cds da Sonia,
M: Da Sonia Lopes?
A: Da Sonia Lopes. A Sonia sabe, porque ela veio aqui na escola também e eu falei “Sonia, eu
uso os seus CDs”. “Ah você podia usar meu livro né?” É outro livro extremamente conteudista.
M: Ah o da Sonia é mesmo eu conheço também.
A: Pra você ter uma ideia, É um absurdo, eu tiro dúvida lá de coisa. Atualizado, tá muito mais
que meus livros da faculdade.
M: Sim.
A: E numa profundidade, que eu não tenho aluno pra aquele tipo de livro.
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M: Não não dá. Eu tive aula com a Sonia lá na USP. E ela fala “Ah o meu livro eu tenho noção
que ele é muito pesado”
A: Nossa senhora como é..
M: “E que ele serve mais pra um professor do que pra um aluno” Assim pra montagem de aula
mesmo. Porque para um aluno pegar o livro dela e estudar, vai ficar doido.
A: Impossível. Impossível. Ela dá a classificação de Artrópoda atual.
M: É
A: É uma loucura.
M: Tem coisa que dava pra ver pra faculdade. Você olhava ali pra você matar porque era muito
aprofundado.
A: É. Nossa a classificação, ela vem com os cladogramas.
M: Tinha as polêmicas dos cladogramas né? Ela mostrava esse grupo entra em que parte.
A: Não isso tem no livro, tá no livro de uma forma mais
M: Ah é?
A: Tá no livro. Classificação de protista. Protoctista, protista. Tudo na visão mais moderna e
talz, meu, eu mato os alunos com isso. Não tenho aluno pra esse tipo de material, então é uma
coisa que eu tenho como apoio mas não tenho usado com os alunos. Então o Armênio ele me
atende bem porque, porque ele é horizontal na medida, muito ilustrado, três em um, tem um
atendimento eu tenho um retorno da editora muito rápido então é isso que eu gosto muito. Como
eu trabalhei com o Demétrio com o Gowdac que você pode até já ouvido falar.
M: Não, não conheço.
A: Um dos primeiros livros de ensino fundamental que rodaram pelo Brasil foram dele. Ele tem
quase 80 anos hoje em dia, mas o velhinho é ponta firme. E nós fizemos uma coleção, aprovada
pelo PNLD e tá muito legal. Eu sou editora assistente da FTD
M: Ah tá.
A: Externa. Então, quem sabe eu troque por esse, porque ele tem recursos
M: Digitais
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A: Digitais legais e eu tenho o canal totalmente aberto na editora. Porque boa parte do livro
quem fez fui eu e a gente pede e a gente tem um retorno, então não sei. To pra resolver isso.
Atualmente é o Armênio, o volume único da quarta edição
M: Entendi. E aí quem decide o livro é a própria equipe de biologia?
A: Sim.
M: A escola não apita em cima de material didático.
A: Olha, não gosta de algumas coisas, a escola. Não queriam que fosse volume único, aí eu
argumentei o motivo de ser o volume único, já que as frentes são divididas e você não consegue
trabalhar as duas frentes com o mesmo volume, não dá pra dividir o volume um nas duas frentes,
então precisava o aluno às vezes trazer dois livros, uns tijolões pra sala de aula. Então eu
argumentei e concordaram. Quando eu falei que queria mudar o livro foi um “Ah mas tão já?
Esse livro tá há quatro cinco anos. Será que não é melhor esperar mais um pouco?” Então assim,
eles pontuam mas não se opõem.
M: Entendi.
A: Se eu tiver um argumento de fato não tem oposição. Então eu trago, vou trazer as editoras
aqui pra mostrar pros professores, então tem umas três aqui que eu to olhando, e aí a gente vai
avaliar, então não é porque eu tenho a participação no do Demétrio que ele já tá na jogada
porque quem vai trabalhar com o livro não sou só eu né.
M: Certo.
A: E aí a gente vai fazer essa avaliação. A minha ideia é mudar o livro pro ano que vem e então
voltar o seriado, já que hoje em dia a gente usa tudo digital. Então o aluno não tem mais
necessidade de trazer o livro físico pra escola. Até a resolução de exercícios, eu abro os
exercícios no livro digital aqui, nós fazemos a leitura juntos e o cara escreve no caderno. Então
eu não preciso mais obrigá-lo a trazer aquela quantidade de material e tudo mais. Como o livro
não é consumível, então não precisa trazer mesmo. Pra escrever aqui ele olha na lousa
eletrônica.
M: Entendi. Legal! E a equipe de biologia tem quantos professores?
A: Então, aqui na escola tem Eu a Clara, no médio, o Renan, a Carla e o Jorge. Jorge ainda tá
aqui firme, 74!
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M: Que pique hein?!
A: Que pique! Impressionante. Espertão. Rápido. Você pediu é pra ontem. Não, impressionante.
M: Eu não cheguei a ter aula com ele mas eu lembro, meu irmão acho que não tem também
mas os amigos dele tem.
A: Não e se você olhar pra ele, você fala meu, parou no tempo. Desde que eu entrei aqui pra
mim ele tá com a mesma cara. A Carla você lembra dela.
M: Lembro. Eu a vi.
A: Então a Carla também já tem 64. O pessoal é tudo. Então somos nós no médio aqui de manhã
e tarde. Lá no Tremembé a Clara divide, lá só tem dois de biologia, a Clara e a Beatriz. A
Beatriz só tem o médio lá. Então somos sete. Eu, Clara, Renan, Carla, Jorge, Beatriz, não seis.
Somos seis professores.
M: É bastante também.
A: Sim é bastante.
M: Você fica com a coordenação das duas unidades.
A: Sim
M: Entendi. E eu não lembro, o Armênio a parte de evolução ele trata só pela perspectiva
científica ou ele faz algum outro tipo de abordagem.
A: Não ele cita. Ele flerta sim. Com alguma coisinha do criacionismo, do fixismo.
M: Tipo em box assim.
A: Exatamente, que é pra não dizer que não falei das flores. Entendeu? Então ele tem uma coisa
mas ele trata bem do parecer bem científico mesmo. Não levanta polêmicas não, nada. Até
acho que a proposta de um livro volume único é pegar a essência, então aí tem lá a caixinha do
fixismo, uma caixinha pro criacionismo e tal, mas assim, sem polemizar absolutamente nada.
M: Entendi. E pensando nesses temas, origem da vida e evolução, na escola tem alguma coisa
que ela fique meio assim com as polêmicas que podem surgir?
A: Nunca. Não nunca isso foi pontuado.
M: Nunca rolou nenhuma
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A: Não. Não. Eu sou muito discreta Marco. Entendeu? Até a minha relação com aluno é bem
diferente. Você foi aluno do Feliz?
M: Sim.
A: Pois é. Ele beija, abraça, grita, não sei o quê. Até o pessoal fala “Ai “J” mas você é muito
fria”. Eu não consigo trabalhar de outra maneira entendeu? Então a “J” fora da sala eu sou uma
praga, palhaça, falo um monte de besteira. A hora que eu entrei é trabalho?! Então é trabalho.
Então é disciplina, é anotar, é atenção eu não quero gracinha, eu não quero risadinha. Então eu
não permito muitas coisas e também não me exponho no sentido de dar opiniões e dar pano pra
manga. Eu tive uma coisa muito desagradável no *, porque eu dei aula no * 15 anos. E eu tinha
uns alunos evangélicos, e aí, inclusive com aquele texto, aquela matéria da superinteressante
que eu te falei. E aí eu tava, e assim, antigamente eu colocava mais opiniões quando eu falava
e que de fato eu acho aquilo um absurdo mas no sentido de você impedir o conhecimento. E o
aluno se ofendeu achando que eu tava falando de absurdo o fato de cunho religioso, que não
era. E aquilo tomou uma proporção que veio mãe. Então foi uma coisa assim, muito
desagradável, muito. Na prova se recusou a responder tudo que tivesse associado a evolução e
quando tinha dava o parecer religioso e aí eu tive que corrigir eu tive que dar errado e isso foi
outro pano pra manga, então quer dizer, aquilo me deixou muito gato escaldado sabe assim?
Então eu tenho muitos dedos pra falar desse assunto (religião) Se você acompanhar a primeira
aula você vai ver. Então assim, muito, assim, quase me desculpando caso eu fale alguma coisa
que ofenda entendeu?
M: Sim.
A: Então como isso nunca desconfortou aqui, enquanto eu dou aula pros terceiros anos que faz
cinco anos, como nunca desconfortou, nunca ninguém se sentiu, isso nunca foi levado à direção
e nem que eu tenha conhecimento disso ter acontecido pra professora anterior, que ela era
kardecista e né?! Então ela tinha uma visão, até ela tinha uns flertes violentos com o
criacionismo. E ela era uma pessoa espetacular, de uma inteligência que eu falava quando ela
for embora a área vai perder porque o que eu tinha dúvida eu ia lá perguntar pra ela “Isso daqui
é não sei o quê” E agora o pessoal acha que eu sou ela e eu falo gente vocês tão perdidos porque
igual a ela não tem. Vamos ver aqui o que que eu consigo fazer. E que eu saiba nem com ela
(teve problemas com a religião x ciência). Mas nunca, tamanha a preocupação que eu tenho de
não parecer que eu quero catequizar, que eu quero doutrinar, sabe assim?
M: Certo.
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A: Então nunca tive, nunca fui chamada atenção, nunca a escola falou pode ou não pode falar
mas eles pagam pra não ter encrenca. Pagam pra não ter encrenca pai na orelha então assim,
Acho que se eu tivesse, se eu desse uma aula, me impusesse, desse opiniões eu desconfortaria
alguns alunos e eu acho que viria um “fica na sua” “Isso não é a linha” “nós não temos aqui
nenhum tipo de partido de nada, nem religioso nem político, nem, então só passe a versão que
te cabe entendeu?” Eu acho que eles me dariam um “presta atenção” mas como isso é um
assunto que eu tenho muito cuidado, então nunca tive problema.
M: Entendi. E por parte dos alunos também no geral não tem muita resistência então?
A: Não, nunca tive porque fica essa coisa, como eu já chego desse jeito que eu to te falando
muito delicadamente colocando que essa é a versão científica da coisa, que a gente tem que na
verdade agregar, então o que eu aprendi lá na minha família que quem criou a Terra o céu e os
seres foi deus? Então eu vou continuar acreditando nisso. Só que olha que interessante a ciência
explica dessa maneira. Olha que legal eu tenho mais uma coisa pra acrescentar. Então eu quero
somar. Eu quero que você pense, se aquilo que você acreditou a vida inteira te desconfortou
agora que eu falei tudo isso? Vai atrás, busca mais informação. Quem sabe você ache respostas
agora nisso que eu to te mostrando. “Não professora eu acho tudo que você tá falando uma
besteira.” Ótimo então aquilo que você traz da sua casa é o que de fato tem valor pra você.
Então eu vou muito pisando em ovos sabe assim? Muito pisando em ovos. Então os alunos
sabem bem que o que eu to explicando eu falo pra eles que no vestibular infelizmente quem
formulou as questões de evolução não quer saber se você acredita ou não em deus. Não quer.
O cara quer saber se você tem o domínio científico se você tem o domínio disso do jeito que eu
to te ensinando. E é o que você vai responder caso você queira ser aprovado. Entendeu? Mas
como é legal a gente sempre acrescer, ter mais uma forma de enxergar, olha que interessante,
olha como o cientista vê isso, então às vezes algum aluno fala, eu tive um ano, não aqui também,
no *, um adventista do sétimo dia, que os caras são, são. Né?! Mas assim é que nem eu tenho
uma amiga judia que monta presépio. Né? Comemora o Natal.
M: Sincretismo total.
A: É. Exatamente. Então ele questionava muita coisa. Então ele vinha pra aula aberto para.
Então ele colocava contribuições muito interessantes. “Não professora, nós acreditamos em tal
coisa. Como é isso visto? Como a ciência vê?” E isso enriquecia muito a aula, então eu tenho
alunos que têm algumas colocações que né? Uns mais tímidos outros mais né? Então já surgiu
a questão de testemunha de Jeová não poder fazer transfusão então como que a gente lidaria
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com isso? “Então ah é proibido” Então imagina se é a sua mãe, se é vida ou morte ou um filho
seu, como que é? Então é uma questão que como que a gente vai lidar, a gente respeita, mas,
então quando surgem algumas coisas eu tento dar o parecer científico sem menosprezar e sem
deixar de lado o que o aluno traz de casa. E aí o que me interessa é que ele consiga ver no que
eu to passando pra ele que ele pode harmonizar com o que ele tem. Porque ai mesmo que ele
seja criacionista e enfim que religião que seja ele passa a aceitar que essa é uma versão também
possível, a olhar carinhosamente pra isso. Então eu consegui isso com muita batida de cabeça
de tanta entendeu? De tantos pequenos desgastes, esse desse aluno foi um desgaste bem grande
que você vê que determinados assuntos você tem que ir mais delicadamente.
M: Vai mais no sentido de uma ideia geral de acrescentar coisas do que, é quase como se fosse
duas visões mesmo, apresentar duas visões e aí ele vê como é que ele vai trabalhar isso né?
A: Sim. Daí você fica com a sua que você traz. Eu não quero jamais desmerecer, contestar,
mudar, jamais. Olhe essa outra. Então o que que a gente pode pontuar nas duas que tem a ver?
O que que uma tá falando que a outra não aceita? Por que será? Será que elas conseguem
conviver? Será que precisa ter essa guerra mesmo de que onde tem religião não tem ciência?
Todo cientista é ateu será que é assim? Aí eu saco meu tercinho entendeu? Porque eu tenho fé,
eu acredito em deus e os alunos ficam “oh” e eu falo gente ter fé não significa que eu acredite
em determinadas coisas ou deixe de acreditar em outras né? Então aí é muito legal. Mas é nesse
sentido. É dele somar, quem sabe até bagunçar um pouquinho o que ele tem. Porque a gente
instiga com algumas colocações. Mas o meu discurso é sempre pra ele acrescentar.
M: E usando o viés científico mesmo, mesmo que ele entre em uma contradição aí ele que vai
trabalhar com isso.
A: Exatamente. Daí você resolve. Isso mexeu com a sua cabeça? Mexeu. “Ah professora então
aquilo que eu acreditava agora é meio”. Já tive testemunhos de alunos assim.
M: Que quebraram com a ideia religiosa.
A: “Nossa professora, nunca tinha pensado dessa maneira” E aí o que que você achou de pensar
dessa maneira? “Aí cai isso, e cai aquilo e cai aquilo que eu acreditava. Não não precisa cair.
Dá pra você ver que são maneiras diferentes pra falar da mesma coisa? “Não mais agora a
resposta que eu sempre achei que era satisfatória não é mais” Então aí agora é você. Não sou
mais eu. Entendeu?
M: Aí ele resolve essa contradição.
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A: Aí agora é você. Eu semeei, mostrei um caminho e agora é você.
M: Entendi.
A: Eu não acho nem que eu tenha esse direito de mexer tanto às vezes com a cabecinha
entendeu, mas você tem que despertar né? Essa é a função de educador.
M: E as vezes é até inevitável né? Porque pra passar pelo tema você vai bagunçar a cabeça, não
tem muita opção.
A: Sim
M: Entendi. Era mais isso mesmo então.
A: Nossa achei que a tava na segunda.
M: Não não, É que eu vou perguntando muitas coisas e aí tem uma informação que você já
disse antes, aí eu não faço a, porque eu não faço muito regradinho tipo pergunta um e tal.
A: Tá você se orienta por isso.
M: Exato. Só não posso deixar escapar alguma coisa que seja importante. Mas no fim a gente
falou, falamos do material didático, falamos das aulas em geral da polêmica como é que
acontece.
A: Tá. Eu acho que essa maneira, que olha Marco, aprender a dar aula você só vai aprender
quando você der aula. Tudo que eu fiz na licenciatura na faculdade, a hora que você chega aqui
que você para na frente deles e você fala e agora José que que eu vou fazer? Aí vem uma
magrelinha dessa, entendeu? E agora né? Como que eu vou resolver isso? Então o pessoal fala
“Ai eu preciso reciclar as minhas aulas” eu falo gente eu não consigo dar de um ano pro outro
a mesma aula. Não consigo dar uma aula igual. Então pra mim, reciclar a aula é uma coisa
inevitável.
M: Sim é cotidiano.
A: Porque você lê uma coisa, você introduz, aconteceu isso, é um público diferente o assunto
que te permite então você só vai conseguir aprender a dar aula dando aula. Eu acho que o que
mais me ensinou a trabalhar esse assunto, que é um assunto que eu gosto particularmente foi
esse embate aí no * que me fez perceber que eu tinha que ser delicada pra abordar essa questão.
Então isso foi uma coisa particular minha, tem gente que acha que é uma bobagem “Não, você
tem que entrar mais de sola, essa que é a função do educador” Pra mim entrar de sola e o cara
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imaginar que eu tava contradizendo aquilo que era o preceito religioso dele, veio até mae na
escola.
M: Imagino.
A: Então não dá.
M: Não fora que tem o fator que você provavelmente perde o aluno ali. Sim, o que você falar
ele vai quebrar.
A: Sim ele não acredita mais. Então quer dizer, ele não aprendeu o que eu queria que ele
aprendesse, a outra visão. Ele pegou um bode de mim, a irma dele foi aluna minha no ano
seguinte, eu tava dando aula não importava o que eu falasse. Me ignorou, depois saiu da escola
porque sei lá, decepcionou demais sei lá, mas, complicado. Bem complicado.
______________________________________________________________________

Entrevista B
Escola 2 (Laica) - Escola 5 (Judaica) - Escola 6 (Judaica)

M: Então quais são as escolas?
B: Eu dou aula em duas escolas e uma delas está com duas unidades, uma é o Escola 2 que é
no interior de São Paulo, já caracterizo a escola?
M: Pode ser.
B: Bom, a minha região lá de Amparo é uma região de colonização portuguesa e italiana e que
já teve uma igreja católica apostólica romana bastante forte, então por mais que hoje você tenha
bastante avanço dessas igrejas petencostais, eu diria que a cultura amparense ainda é uma
cultura católica apostólica romana.
M: Entendi
B: E tem uma escola que eu dou aula lá, e foi a escola em que eu estudei a minha vida inteira.
Da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. E dou aula lá desde 2008. 2008 e 2009 no
cursinho que tinha e 10, 11, 12,13,14 e 15 no ensino médio.
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M: Entendi.
B: E a outra escola é o Escola 5, que é a * que é uma escola judaica mas de ensino laico e que
tem duas unidades, uma que é dentro do * e a outra que é em Paraisópolis como projeto social.
M: A primeira escola que você falou que fica em Amparo é uma escola católica, ou não, ela só
tá inserida
B: Não, ela tá inserida numa cidade de cultura católica.
M: Entendi
B: A maioria absoluta dos alunos lá eu diria que é católico. Tem uma certa penetrância do
espiritismo na cidade, mas com um sincretismo, tem gente que vai na missa e no centro espírita.
E a maioria dos alunos lá faz primeira comunhão, faz crisma, são coisas bastante presentes na
cultura da cidade que acaba permeando, que acaba entrando na escola. Mas a escola não é, é
uma escola particular normal
M: E nas duas você pega ensino médio?
B: Nas duas eu pego ensino médio. No Escola 2 eu pego 1º, 2º e 3º. E no material Anglo no 1º
ano eu sou o responsável pela disciplina de evolução.
M: Não entendi, como que é?
B: Por conta de ser material Anglo, no 1º ano do ensino médio eu que ensino evolução. A minha
frente é a frente da evolução. E a outra professora tá na frente que não é evolução.
M: Isso na escola..
B: Na escola do interior, no Escola 2. Então no Escola 2 sou eu que ensino evolução. Aqui no
Escola 5/6 eu tenho 1º ano e 3º ano. No 1º ano a minha disciplina quando eu entrei no ano
passado eu tinha o 1º ano da unidade de, dos dois lugares tá, tanto Escola 5 quanto Escola 6 eu
dava disciplina de origem da vida e evolução. Era o nome da disciplina. Esse ano eu peguei,
mudou a grade, e eu comecei a dar a disciplina de origem da vida e citologia e não mais o
conteúdo específico de evolução no Escola 5/6. Ano passado sim, eu que dei evolução.
M: Mas isso passou pra alguém, não é que deixou de dar a disciplina certo?
B: A evolução só foi jogada pro 2º ano.
M: Entendi, e há quanto tempo você tá no Escola 5/6?
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B: 2 anos agora
M: E de material didático no Escola 2 vocês usam Anglo
B: Apostila Anglo.
M: No ensino médio todo?
B: Sim, no ensino médio todo. Fundamental e médio. Já foi o COC, ai trocou de COC pra Anglo
em 2011 ou 2012. Acho que em 2012. É, não tenho certeza, acho que 2012. Não tenho certeza
absoluta. E aqui no Escola 5/6 não tem material didático.
M: Não tem livro nenhum?
B: Não tem nenhum material didático. O material didático é da nossa própria autoria, então a
gente que escolhe os textos, e as coisas então por isso que eu usei o “Meyer” (referência ao
livro “Evolução: Sentido da biologia”), Passei capítulo do livro do Diogo Meyer e do Charbel
pra ele lerem. E esse ano não foi um livro didático para ser adotado como livro didático, mas
como livro de referência pros alunos. Pra que os alunos tenham um livro de referência de
biologia, e ai usamos o Amabis e Martho, Biologia em contexto
M: Sei
B: Mas não é material didático, eles não tem que lever na sala de aula, a gente não faz os
exercícios que estão lá, é um material de consulta.
M: Somente pra eles estudarem.
B: Exatamente.
M: Mas vocês não montam apostila assim?
B: Não. A aula é toda montada nossa. Hm, power point, lousa, tarefas de autoria própria,
apostilas ou provas também super próprias. E o que é muito comum, capítulos de livro.
M: Com xerox mesmo
B: Então eu escolho alguma coisa como eu já usei o “Meyer”, um capítulo do Meyer e do
Charbel daquele livrinho que até foi você que me indicou e usei muito pra origem da vida o
livro do Oparin, que a gente tem aqui no Lab Lic (Laboratório de Licenciatura do Instituto de
Biociêncais da USP).
M: Paradidático também?
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B: Não, ele é o livro do próprio Oparin, da teoria do Oparin
M: Ah tá. Entendi
B: O original, traduzido, claro. Não vai ser em russo também. Eles até leem em hebraico mas
russo não. Então é isso, o material didático é a gente que monta.
M: E vocês, é a equipe de professores que senta e monta ou cada professor que monta o seu?
B: Não, cada professor tem o seu curso. A ideia, bom, hoje o Escola 5/6 tá adotando aquele
Geek que é uma avaliação externa.
M Sei.
B: E o Geek começa a delimitar coisas que pra mim a escola tá perdendo um pouco a identidade
dela. Porque antes ela se assemelhava muito a uma universidade onde você tinha uma cátedra,
Eu dava aula de Origem da vida e evolução e eu dava o que eu quisesse de origem da vida e
evolução. Era o meu curso de origem da vida e evolução, tá? Inclusive era diferente de outro
professor que fosse dar o curso de Origem da vida e evolução.
M: Quer dizer era super livre.
B: Era da forma como eu quisesse, hoje por conta das avaliações externas principalmente do
geek que teve essa reestruturação do 1º e do 2º ano pra encaixar os conteúdos que caem no Geek
na grade.
M: ele começou a balisar a matéria
B: Exatamente. O que eu acho uma judiação porque eu acho bem legal você ter uma cátedra e
você dar aula do jeito da forma como você quiser.
M: É, e com a sua cara né?
B: Exatamente.
M: E no Escola 2 a escolha do material vem dos professores também?
B: Não.
M: Desceu da direção?
B: Desceu da direção.
M: E todas as matérias usam o material Anglo?
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B: Todas as matérias usam. O que eles têm de postura que é legal é que os coordenadores dão
um certo respaldo para que você diga o seguinte. Você é o detentor do conhecimento, você faz
o que você quiser na sua disciplina, então se você quiser suprimir uma parte ou colocar uma
outra coisa você tem liberdade para isso. O que é verdade porque eles te dão respaldo, mas o
que vai sofrer uma pressão dos pais então é incomum que a gente modifique muita coisa em
relação ao que tá na apostila, principalmente na ordem, mas aí a forma ou o que eu quiser tratar
e como eu quero tratar lá, se eu quiser trazer coisas de fora
M: Entendi, tem uma certa liberdade, dentro da
B: Acho que é a maior liberdade possível dentro de um colégio apostilado. É, você continua
preso à apostila, mas você tem uma certa liberdade.
M: E na apostila Anglo acho que eu até tenho uma ideia da abordagem na parte de evolução.
Ela é completamente, ela é darwinista do começo ao fim?
B: Sim, sim. Ela compara o Lamarck com o Darwin, e depois especiação né, o darwinismo,
bem quadradinho, bem bem. Bem o livro didático também eu acho que o Amabis e Martho não
é tão diferente disso. Nem na verdade o meu curso foi tão diferente disso.
M: Na apostila não chega ne a falar de criacionismo?
B: Marco eu não tenho certeza, eu não vou lembrar de cabeça, exatamente se sim ou se não mas
eu falo. Eu falo como uma das ideias sobre origem da vida. Não sobre evolução tá. Eu não trato
criacionismo como uma teoria evolucionista. Eu trato ela como uma das ideias, não como uma
das teorias, acho que não é uma teoria porque pra mim teoria pressupõe que você tem um
raciocínio científico por traz disso, e eu não acho que seja o criacionismo isso, mas ele é, eu
acho que ele é tratado sim na apostila e eu abordo ele como uma das ideias pra origem da vida.
M: Ahan
B: Origem da vida no material anglo por uma excrescência pra mim ele é dado na outra frente
então uma professora dá origem da vida e eu dou evolução. O que pra mim é muito louco porque
eu não consigo falar de evolução sem falar de origem da vida. Então eu acabo gastando um
tempo das minhas aulas pra falar um pouquinho de origem da vida pra inserir a evolução e aí
quando eu to tratando disso, eu trato das três ideias, eu trato da panspermia, do criacionismo e
da evolução.
M: Certo.
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B: Tá? Isso depois de trabalhar, que aí como é que eu estruturei, aí no caso é comum pros dois
cursos, o meu curso de evolução.
M: Aí você diz as duas escolas?
B: As duas escolas, eu estruturei bastante parecido. Claro que no Escola 5/6 eu tive muito mais
tempo e trabalhei muito mais aprofundadamente do que no apostilado mas a ideia geral é a
mesma tá? Trabalho origem da vida como? Falando do Big Bang, do surgimento do planeta e
aí do surgimento dos primeiros seres vivos, falando primeiro da abiogênese versus biogênese,
Redi, Spallanzani, Pasteur, aquela seara toda, aí a teoria do Oparin, é, antes disso eu teria
trabalhado, é desculpa. Vou colocar a evolução e depois eu volto. E aí quando surgem os
primeiros seres vivos, os coacervados, uma ideia mais ou menos de um ser vivo, eu falo e como
é que desse ser vivo, e aí eu tenho até a pergunta anotada, como é que esse ser vivo simples
como um coacervado, como é que se transformou e gerou essa variedade de seres essa
complexidade de seres que a gente tem hoje. Eu falo que tudo isso aconteceu por evolução. E
aí eu começo o curso de evolução, mas antes disso tudo, antes de apresentar o Big Bang, Redi,
Spallanzani e tudo, eu trago as outras duas ideias de evolução que é o criacionismo e a
panspermia. No criacionismo trazendo ele como uma ideia não conflitante com o pensamento
evolucionista por conta de serem coisas de raízes epistêmicas diferentes. Eu até falo pra eles,
olha, o criacionismo é uma questão de fé, é uma questão de você acredita ou não, evolução não
é uma questão de você acredita ou não é uma questão de você entender e aceitar ou não, então
como são coisas diferentes não são necessariamente conflitantes o criacionismo e a evolução,
aí eu brinco com eles uso uma analogia, é como se você tivesse alguém dizendo que o São
Paulo é o melhor time do mundo porque o Rogério Ceni é o melhor goleiro que tem e outro diz,
não não, meu rebatedor do Lakers é muito melhor do que o Rogério Ceni. São esportes
diferentes, são coisas, não dá pra você comparar por isso não são necessariamente conflitantes.
Mas ai eu trago a teoria fixista como uma teoria pseudocientífica e aí eu imponho um pouco
mais no sentido de dizer, aí é, aí é quando fazem merda, porque tentam se basear numa coisa
dogmática pra tentar ser ciência. Quando na verdade não dá. O fixismo diz que as espécies são
fixas, que elas não se transformam, que espécies não surgem nem desaparecem, e aí eu pego
fósseis, pangeia e outras coisas que demonstram que as espécies se transformam, então por isso
fixismo é conflitante com a evolução mas o criacionismo não é porque são coisas de raízes
epistêmicas diferentes.
M: é uma questão religiosa, é uma outra forma de conhecimento
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B: Tem a esfera da religião e tem a esfera da ciência
M: E aí fica em aberto pros alunos como é que eles vão trabalhar isso.
B:Exato. Como eles vão lidar com isso
M: E em geral você tem alguma, é, nas duas escolas você tem algum conflito com os alunos
como que foi?
B: Olha, vou entrar, aí na verdade eu vou separar em três ambientes de trabalho tá? Escola 2;
Escola 5 por ser o colégio judaico e Escola 6, Paraisópolis por ser o projeto social que não tem
judeus.
M: Sim.
B: Escola 2, zero conflito.
M: Tranquilo?
B: Tranquilo. Acho que a escola, a cultura católica lá nesse ponto não, não dá nenhum xabu,
nunca tive nenhum aluno de lá. São sete anos do colégio mais dois anos no cursinho, mas no
cursinho era um outro público e eu não tratava evolução no cursinho, não fazia parte do meu
setor.
M: Nem por parte da direção?
B: Nem por parte da direção.
M: O que você vai falar, você dava a cara pro seu curso e pronto.
B: Exatamente.
M: Entendi.
B: A direção lá muito respaldo nesse sentido e ée muito legal. Você fala o que você quiser
M: Entendi.
B: Com rigor, mas digamos assim você é contratado eles confiam que você não estpa fazendo
merda
M: Tá.
B: No Escola 5/6 como direção nenhum problema. Imagina que eles montaram uma disciplina
chamada origem da vida e evolução. Que é pra trazer o conhecimento ocidental acumulado

163

sobre evolução, então não tem problema nenhum. No primeiro ano tratando de evolução, na
Escola 5 nenhum comentário, parece que os alunos judeus no caso, são todos judeus, tem uma
relação com o conhecimento muito interessante, eles querem aprender o que, e não e a
preocupação com o vestibular mas com o conhecimento acumulado ocidental, é bem legal. Esse
ano teve uma aluna que fez um comentário nesse sentido que eu achei bem interessante, que
ela disse “Entendo, o que você tá dizendo, faz todo sentido, mas pra mim foi o deus o Javé.”
Então eu entendo mas pra mim quem criou a vida, quem fez a vida ser como ela é foi Javé.
Mas eu entendo evolução.
M: E você acha que isso predomina pros alunos no geral? Você acha que rola esse pensamento?
B: Não sei. Porque não dá pra saber. Foi uma única aluna e eu gostaria até de entender se eles
entram em conflito com as duas coisas, se eles carregam elas por eu dar esse tom tão dizendo
que são coisas separadas e eles entendem e tratam de forma separada, se eles resolvem os
conflitos deles em casa ou com o rabino ou não sei. Mas não chega a conflito pra mim. Nunca
chegou conflito.
M: Entendi.
B: Em Paraisópolis eu tive um, eu não tive conflito com a direção até porque a direção é a
mesma, mas eu tive alguns alunos que olharam feio.
M: E aí o que predomina na religião dos alunos?
B: Tem muito petenccostal.
M: Mais evangélico?
B: Tem evangélico e o caso foi com uma menina evangélica que falou, “Não eu discordo disso”.
M: Não era nem, que nem essa primeira aluna a impressão que eu tenho, no Escola 5 é ok. Tem
o ponto de vista científico o ponto de vista religioso entendi perfeitamente o que você tá falando,
eu acredito nesse aqui e vou usar o conhecimento científico sempre que necessário mas, é isso?
B: Exatamente. A ideia é muito essa, mas na minha vida eu vou tratar com ose a vida tivesse
surgido por deus, por Javé da forma como ele fez.
M: Ahan.
B: Mas isso aqui eu entendo
M: No momento em que eu precisar usar eu uso e ok. Agora na comunidade evangélica.
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B: Também pouquíssimo, não chegou a ser um problema, um embate, ou alguém duvidando ou
me contestando, mas senti um pouquinho mais o peso disso. O qie pra mim foi surpreendente
porque, eu tava dando o mesmo curso e falando a mesma coisa num colégio judaico e aí foi
num colégio de periferia que por conta do contexto ali a menina “não acredito nisso”
M: E a questão não é nem a aparentemente a questão de vou tratar como conhecimentos
diferentes né. A relação é outra.
B: A relação é outra. Parece uma negação àquilo
M: E é engraçado né. Porque é o mesmo curso, você não trata como o conflito, você não colocou
um contra o outro, ela colocou.
B: Ela colocou. Ela colocou.
M: E isso assim, não dá pra saber também, se predomina mas
B: Eu acho que é a minoria
M: Entendi.
B: Até porque eu não acho que a maioria seja, e esse petencostal também é muito amplo né?
Tem muitas igrejas e eu acho que pra algumas delas isso é mais ou menos conflitante. Eu nunca
fui rastrear isso de qual era cada um deles ou de qual era a dessa menina. Mas foi lá que
apareceu. E pra mim é diferente da menina judia. Ela tava entendendo e bem Mortimer de perfil
conceitual, na aula de ciências eu uso evolução e na minha vida fora da aula de ciências eu uso
religião. Essa menina ela tinha pra ela o conflito que é conflito.
M: Ahan
B: Criaccionismo e
M: Versus né?
B: É versus. Exatamente.
M; E o interesse dela pelo conhecimento ele se nega ela quebra aí.
B: Inclusive ela teve maus resultados acadêmicos. Eu acho até que ela repetiu de ano. Não só
por conta da disciplina de biologia.
M: Mas também esse é o máximo de conflito que chega né?
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B: Que eu presenciei até hoje na minha vida como professor foi o máximo. Aí dei aula em Serra
Negra em um outro colégio também por vários anos ensinei evolução lá também e nunca teve
conflito nenhum.
M: Não religioso?
B: Não.
M: Entendi.
B: Tive um conflito uma vez em um colégio que eu nem cheguei a ser professor. Eles me
convidaram pra ir dar aula no colégio pra ir fazer uma fizeram uma entrevista pra ser contratado
tudo e aí me deram uma fichinha pra eu preencher. E na fichinha tinha; Religião. E eu coloquei
ateu que é o que eu sou e eu nunca fui contratado e eles nunca ligaram pra dar a resposta. E esse
era um colégio evangélico. E o engraçado é que na hora que eu preenchi o negócio Marx juro
eu olhei e hm.
M: Se eu falar a verdade eu to fora do processo seletivo.
B: Ah fazer o que? Vou ser sincero. To com bastante aula, não preciso tanto.
M: Em Paraisópolis você também chegou a usar o livro do Diogo, não?
B: Sim sim, Usei lá também. Os cursos eram iguais. Eu montei tudo igual.
M: E nas apresentações das evidências de evolução corria como uma aula normal?
B: Nenhum problema. O Dawkins tem um caso que ele conta que é muito legal que ele diz que
uma vez ele tava num avião e um outro passageiro perguntou pra ele com o que ele trabalhava
e ele foi explicando e o outro passageiro foi achando o máximo o máximo e teve uma hora que
o cara falou, “Mas isso que você tá falando não tem um nome?” E o Dawkins respondeu “Sim
chama evolução” E aí o cara parou de falar com ele. O raciocínio lógico tava ótimo. E o conflito
acho que depois que você passou a nominar evolução como evolução e passou a falar de origem
da vida segundo a evolução como você já vai dar as evidências da evolução aí já foi. Palpite
meu ou o conflito já ocorreu ou ele não vai ocorrer mais. É na hora que você nomeia. É muito
mais de algumas religiões ou de algumas pessoas de algumas religiões na direção da ciência do
que da ciência contra.
M: E você acha que pra você funciona assim? Do ponto de vista de conhecimentos. Como é
que você, você acha que ok vamos conviver os conhecimentos ou
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B: Não eu acho que eles são absolutamente passíveis de conviver. Uma vez um aluno meu me
disse um negócio que eu achei muito legal. No colégio Escola 5, no colégio judaico. Ele disse
que ele enxergava preceitos de Javé na evolução. Como se deus tivesse dado as regras para que
os seres evoluíssem. Eu achei uma forma muito, muito interessante e aí quando ele disse isso
em aula alguns outros alunos disseram que também conviviam com as duas coisas dessa forma.
M: Eles casam as
B: Eles casam as coisas. Eu acho que a maioria ainda trata como coisas separadas mas tem
alguns que casam as coisas. E um uma vez me disse que via deus antes do Big Bang. Que dali
em diante, como se deus colocasse as leis ali, físico químicas, desse as regras e deixasse a
evolução acontecer.
M: E aí o que a gente tá descobrindo na verdade são essas regras que foram tá dentro
B: A gente tá descrevendo um processo
M: Ahan.
B: E aí pra ele tá confortável. Ele era um aluno brilhante
M: E tá dentro né?! A gente não tem como brigar com isso.
B: Né?! Também não temos como brigar com isso.
(...)
M: Eles tem aula de religião lá?
B: Tem. Uma coisa que é louca da cultura judaica é que cultura e religião não são separadas.
Então o que eles tem é aula de cultura judaica. Só que ai cultura judaica inclui todos os feriados
judaicos são respeitados todas as normas judaicas. Eu não posso levar um pão com presunto e
queijo lá porque é porco e não se mistura carne e queijo. Eles são super laicos, tem professores
lá com biótipos que eu diria que a maioria dos colégios não aceitaria tem com dreds enorme,
tem meninas todas tatuadas tinha algumas meninas que eram hare krichnas que iam vestidas.
M: Então eles são bem abertos.
B: Bem abertos. Abertura total. Essas meninas de cabelo raspado não sei se na escola de
Amparo elas seriam contratadas. Homens mulheres, gays, uma diversidade. Parece até que eles
prezam a diversidade. Que na hora de contratar eles pesam você é negro então a gente quer você
ao invés de um cara branco porque a gente tem muita gente branca. Parece que eles têm essa.
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M: Isso é diferente.
B: É diferente. Agora, esqueci o que eu ia falar. Ah lembrei. E uma vez pensando nisso eu fui
conversar com pessoas que dão aula no fundamental dois e no fundamental um e aparentemente
o peso da religião no fundamental um é muito maior no dois ainda tem um teco e no médio ela.
Parece que eles têm a inteligência de perceber que é quando a criança tá se formando que isso
importa.
M: Entendi. Aí entram os preceitos e.
B: Exatamente. Eu acho que isso vem mais do, tá? Tanto que com os professores do ensino
médio religião nunca foi perguntada, tanto que você tem muito ateu e pessoas de outras
religiões, hare krishna, umbanda, é bem diverso etc. E não tem nenhum professor ou professora
de fundamental um que não seja judeu. Os assistentes são diversificados, um monte de gente
que, aí era livre mas as professoras todas judias.
M: Aí fecha um pouco mais o cerco
B: Exatamente. O cerco fica fechado antes. E eu respeito cada vez mais a cultura judaica, eu
acho eles extremamente inteligentes
M: É, eles tem uma questão bastante forte com o conhecimento né?! Aparentemente. Eles são
ok temos nossa religiosidade só que a questão do conhecimento pra eles é muito importante. É
uma questão da intelectualidade aparentemente né?!
B: É. Tanto que eu não sou chamado de professor. Eu sou Moré.
M: Moré que que é?
B: Moré é mestre. É o cara que tem o conhecimento que eu preciso. De vez em quando eles me
chamam de Morá, acho que é o feminino. Eles continuam sendo crianças.
M: E é bom que sejam né?!
B: Com certeza.
M: Muito obrigado. Mesmo pela entrevista e pelo tempo.
B: Magina se precisar de mais alguma coisa pode falar.
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Entrevista C
Escola 3 (Católica)

M: Então vou pro começo e aí a gente vai desenvolvendo ok?
C: Ok.
M: Então primeiro, que turmas que você leciona hoje?
C: Eu leciono só pros terceiros anos.
M: Só pro terceiro.
C: Só pros terceiros.
M: E você já pegou primeiro e segundo?
C: Já. Eu to aqui há dezoito anos, não dezessete anos, aí eu comecei com os primeiros. Eu dava
prática pros primeiros, teoria pros segundos, e terceiro a gente trabalha em duas frentes. E isso
eu fiquei um ano. Aí um ano eu fiquei sozinha aí eu dei aula pra todas as séries, aí depois a
gente voltou de novo a ter dois professores só que aí inverteu que é a estruturação mais ou
menos que ficou agora, os primeiros e segundos ficaram com outro professor e eu fiquei só com
os terceiros.
M: Entendi. E essa prática dos primeiros era como? Era separada das aulas teóricas é isso?
C: Na realidade assim; a gente tem uma obrigatória aqui na escola, e aí, então por exempli o
primeiro ano, a sala tem vamos supor trinta alunos, então quinze alunos eles vão pra aula prática
de biologia e quinze vão pra aula prática de química pra não ficar muita gente no laboratório e
ficar mais fácil da gente trabalhar.
M: Certo.
C: Na semana seguinte é invertido, então quem foi pra uma aí vai pra outra.
M: Então tem toda semana?
C: Toda semana eles tem uma aula prática e aí é subdividido. Aí normalmente é de acordo com
o conteúdo que eles estão tendo.
M: Certo
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C: Então vamos supor, eles tão tendo aula de carboidratos e proteínas, aí o professor ou elabora
um experimento ou eles elaboram alguma aula prática alguma atividade correspondente a isso.
M: Entendi.
C: Aí os terceiros que aí é evolução, eles trabalham com essa caixinha, eu dou aula pra eles de
processo de fossilização, aí eu peço pra eles identificarem o que que eles acham que é esse
processo de fossilização.
M: Entendi. E essa caixinha é um material que a escola mesma comprou né?
C: Isso a escola mesma comprou.
M: Certo. E de material didático vocês usam livro didático, apostila como é que funciona?
C: Vou falar de agora, agora a gente adota um volume único, aí desde o primeiro até o terceiro
ano eles usam um volume único. Agora vamos supor, como no último ano eu trabalho duas
frentes então normalmente como que a gente fez aqui na escola. Primeiro ano ele tem cito, histo,
embriologia e a gente traz ecologia pro primeiro ano. Aí no segundo ano ele vai ter botânica,
zoo, aí ele começa a ter um pouco de fisiologia, que não dá tempo. Aí no último ano eu dou
genética, biotecnologia pra eles, evolução e aí eu dou aula de revisão. Aí nessas aulas de revisão
eu tento rever os conteúdos do primeiro e segundo ou dar o conteúdo do segundo que ele não
conseguiu ter no tempo hábil. Porque o último ano eles tem quatro horas aulas e o primeiro e o
segundo eles tem três horas aulas.
M: Certo. No terceiro tem mais uma. E que coleção que é o livro didático que vocês usam?
C: Agora o próximo ano nós vamos entrar na Hasbra. Esse último ano era da editora moderna.
M: Entendi. Que é do Amabis.
C: Isso. Aí o próximo vai ser do Armênio.
M: Do Armênio Uzunian. Entendi. E o material ele é escolhido como? Como que vocês fazem
pra escolher o material?
C: Por exemplo, quando a gente trouxe ecologia pro primeiro ano só tinha um livro de primeiro
ano que tinha ecologia no primeiro ano. Então a gente usou esse livro da editora moderna. Aí
não houve uma boa adaptação nem por parte do professor nem por parte do aluno. Aí nos
resolvemos adotar o volume único que aí fica mais fácil pra você poder trabalhar o ano inteiro
e o aluno não se comprometer com o conteúdo. Mas a escolha normalmente é dos dois
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professores. Então por exemplo eu como to no último ano, eu deixo mais pro professor que tá
no primeiro e no segundo opinar porque ai fica mais fácil você se moldar do que querer que ele
se molde já que eu to com uma série só né.
M: Entendi. Aí de evolução você tem quantas aulas mais ou menos porque em geral é bem
pouco tempo
C: Então na realidade se a gente colocar dá mais ou menos um mês, um mês e um pouquinho,
mais ou menos isso.
M: E em geral esses livros que vocês adotaram tanto o do Amabis quanto o do Armênio como
que eles tratam os temas de evolução? Como que eles abordam?
C: Aquela coisa bem básica né. Ele vai colocar por exemplo, começa com um pouquinho de
origem da vida então a gente faz uma recapitulação sobre isso, aí ele começa a falar um pouco
então sobre o Darwin e o Lamarck aí as teorias novas evolutivas aí vem as evidências que
provam a evolução.
M: Certo.
C: Né, que aí a gente acaba abordando os fósseis, aí vem a questão da datação. Como o professor
de química trabalha datação absoluta e datação relativa então tá coincidindo o conteúdo no
mesmo período, então a gente evita ficar trabalhando meia vida, essa parte aí já facilita pra
gente aí a gente já fala um pouquinho da escala do tempo geológico que normalmente o
professor no segundo ano quando ele já vai dando zoo ele já vai falando indiretamente dessa
escala.
M: Certo.
C: Então a gente já dá a escala do tempo geológico, aí a gente fala das questões das especiações
do isolamento, uma coisa assim bem...
M: E a direção por estar em um colégio com um contexto de religiosidade a direção tem alguma
interferência?
C: Não.
M: Bem tranquilo.
C: Quando eu entrei aqui, o que que acontecia. A gente tinha um pouco de interferência da
professora de religião em alguns aspectos.

171

M: No ensino médio?
C: É, no ensino médio. Mas na realidade assim, quem comandava mais era uma irmã, aí ela
pedia algumas vezes alguma aula pra ela falar alguma coisa. Mas assim a irmã que controla
tudo que é a irmã Verônica*, ela fez enfermagem então ela tem um ponto de vista totalmente
diferenciado, então ela nunca interferiu assim nesse sentido “não pode falar disso”, mas assim
por trabalhar em uma escola religiosa no começo eu perguntava “No que que você acredita?”
alguma coisa assim, se o aluno colocasse criacionismo eu também não poderia, né.
M: Entendi.
C: Mas assim acho que foi logo no comecinho que eu entrei, mas hoje já tem isso bem, porque
assim aqui é uma escola indiretamente do catolicismo mas a gente tem alunos evangélicos,
alunos espíritas, então hoje isso já tá bem mais aberto, nunca tive problema.
M: Nunca apareceu nada.
C: Nesse sentido não.
M: Nem por parte dos alunos?
C: Nem por parte dos alunos. Mas eu tenho um negócio que assim, você vai aprendendo
conforme você vai trabalhando né. Então por exemplo no segundo ano, na época que eu dava
aula pro segundo ano aí teve um grupo que foi fazer sobre doenças sexualmente transmissíveis,
não tem nada a ver com evolução, e aí eles traziam brindes pra dar e trouxera, camisinha, então
que que aconteceu na época essa irmã que tava na época e agora não tá mais, aí ela proibiu. Aí
que eu descobri que a igreja católica proíbe o uso de camisinha. Então tem uns lances assim
que eu pensou como é que eu vou dar a aula de sexualidade.
M: De contraceptivos ne?
C: É, e não falar pra eles usarem camisinha. Então a gente tenta assim mas assim, foi a única
vez, e questão de aborto que elas tem medo que a gente né, coloque assim que a gente incentive
isso, que na realidade né, mas assim aspecto evolutivo assim, Darwin, Lamarck, inclusive o
Darwin já tinha esse problema político desse questionamento então não é. Eu até comento com
eles “Olha quando eu vou dar aula de evolução aqui ninguém tá querendo te convencer a nada,
você tem o seu aspecto religioso e a gente tá dando um aspecto científico aqui a gente coloca o
que tem uma prova científica então a gente trabalha com eles e eles levam numa boa.
M: Então é como se eles, é hora de trabalhar o conhecimento científico
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C: É como se eles tivessem separando o aspecto religioso do outro
M: Entendi.
C: Eu falo pra eles, mesmo na faculdade vamos nos colocar. A hora que você entra daqui pra
cá você tem que ter uma visão a hora que você sai você pode criar uma alternativa que coloque
e sobrepõe as duas e que você possa trabalhar. Principalmente na paleontologia que a gente tem
um padre que trabalha com fóssil né?
M: Ah é?
C: Sim. Um dos que fez as pegadas de dinossauro aqui do Brasil é um padre.
M: Nossa.
C: Então eu falo pra eles, se ele pode trabalhar e ele não tem crise, quanto mais eu ne? Então
eu tento colocar bem assim pra eles
M: Entendi. E pra eles funciona bem isso?
C: Funciona. Nunca teve problema.
M: Legal.
C: Esse ano que teve uns que ficaram com medo de colocar a mão no fóssil, aquelas coisas
assim sabe?
M: Coisa de aluno.
C: É. Pois é.
M: E mesmo no livro ele também não vai abordar, ele não coloca nem, eu não lembro direito,
no Armênio até lembro, mas do Amabis não. Ele não coloca nenhum aspecto sobre o
criacionismo né?
C: Fala.
M: Fala?
C: Todos os livros começam, principalmente no primeiro ano a gente começa com criacionismo
aí depois a gente passa pras etapas científicas então a mesma coisa evolucionismo então a gente
tá dando evolução, aí eu faço uma revisão de origem da vida, aí eu falo do criacionismo aí eu
falo da abiogênese biogênese, as visões que tem, e aí por exemplo Lamarck eu coloco “Olha o
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Lamarck quando ele começou a trabalhar que que era? Era a igreja católica. O que que era
colocado na época?” A teoria da abiogênese. Então o cara via lá a água parada de repente
aparecia, então ele fazia essa associação porque era isso que eles tinha na época.
M: Entendi. Então vai mais no sentido de apresentação pra eles? Como que é colocado quando
vai falar do criacionismo assim? Na aula dá uma pincelada?
C: É, a gente oloca bem o basicão porque aí a gente coloca assim “Como é que é a visão do
Adão na bíblia?” Aí eles falam, “ah era um homem e tal”. Daí a gente fala “então, esse homem
não é igual você?” Então que que a gente coloca, criacionismo veio de um criador, só que esse
homem não se modificou ao longo da linha evolutiva, seria um homem igual ao que a gente
tem hoje. Aí eu começo a colocar pra eles, vamos lá o homem da pré história a gente acredita
que ele tinha um outro dente depois do sizo, então vamos ver vocês agora quem tem o dente
depois, então eu vou mostrando que tem aspectos de mudança. Aí coloco pessoas que não tem
esse dente que não vão formar então significa que (inaudível). Então eu vou mostrando que teve
mudança, então a gente não pode falar que esse homem é fixo.
M: Entendi. Tá ótimo. Acho que era isso mesmo. Só uma pincelada geral sobre evolução.
C: Então tá bom. Para o que você precisar, mesmo por email. Se precisar de alguma coisa.
M: Tá. Eu vou ver direitinho, eu to escrevendo e continuando com as entrevistas e assim que
eu tiver um recorte eu te mando.
C: Tá jóia. Sempre que precisar de alguma coisa, se precisar fotografar.
M: Eu ia perguntar, posso tirar uma foto da caixa de fósseis?
C: Claro que pode.
M: Porque aí eu já coloco nas imagens e dados também.
C: Fica à vontade. O único problema que elas não queriam é que você entrasse em contato com
os alunos não sei porque mas.
M: Tudo bem. De fato uma arte do projeto a ideia era assistir algumas aulas se desse, mas eu
tive que abrir mão porque as escolas não deixam, ainda que aqui foi super receptivo.
C: É na realidade eles abrem precedente, é que você indicou o Jorge né. O Jorge é um expert
aqui na escola. Eles abrem mais precedente aqui na escola pra ex-aluno.
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M: Pra ex-aluno né. Nossa teve escolas que eu falei é um projeto de mestrado, eu nem expliquei
o que que era, e a resposta foi “não, não pode”
C: Mas eles têm medo de expor o nome da instituição.
M: É, acho que sim, eu entendo, afinal vai saber o que que eu vou fazer né, ou o que que vai
acontecer.
C: É então, bom, mas aí qualquer coisa que você precisar é só falar.
M: Tá certo, muito obrigado.
C: Magina, que é isso.
Entrevista D
Escola 4 (Católica)

M: E que turmas você pegou?
D: Primeiro, segundo e terceiro do médio. Só que assim tinha diversos tipos de aula né. Tinha
o curso regular de biologia que eu dava no segundo. Eu dei aula de laboratório no primeiro ano.
M: Ah é separado né.
D: É que é separado. Sim. Eu comecei como laboratorista mas aí o professor que dava aula de
laboratório especificamente ele saiu e eu entrei no lugar. E no terceiro ano tem umas aulas
extras, que são aulas que a gente chama de aprofundamento, são temas que não caem no
vestibular e aí você escolhe dar. Dei bastante aulas dessa também.
M: Entendi. E quanto tempo você ficou lá?
D: Fiquei seis anos.
M: Desde que você começou como laboratorista.
D: Desde que eu comecei como laboratorista. Comecei dar aulas no segundo ano. E no terceiro
eu já tava dando umas aulas pro terceiro ano com uma participação maior. Aí o quarto, quinto
e sexto ano eu dei aula pro segundo ano.
M: Entendi. E como você acha que se dava a relação, porque dentro de uma, tinha ensino
religioso na escola?
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D: Tinha até o fundamental dois. Eu não sei como no ensino infantil isso funciona. Acho que
tem no ensino infantil.
M: No médio não?
D: No médio não.
M: E como que, você acha que tinha alguma relação do médio com essa religiosidade da escola
ou era bem desligado?
D: No ensino médio era bem desligado. Eu não sei muito como que é no fundamental porque
nunca trabalhei no fundamental. Mas eu conheço professores eu sei que tem professores de
ciências que dão aula de religião também, então deve ser legal né?! Então não tinha, apesar de
a escola ser católica não era nada, não tinha nenhuma obrigação de ensinar criacionismo ou não
ensinar evolução. No médio não tinha esse problema.
M: E de atividades gerais não tinha tipo congresso, sei lá encontro religioso, não sei as vezes
nessas escolas tem.
D: Tem.
M: No médio?
D: Tem, só que assim, Não era obrigatório a presença de todos alunos eram só os católicos
mesmo.
M: Entendi. Quase que voluntário.
D: É. As partes que eu vejo que os padres, as congregações de padres mais influenciavam, eles
tinham uma influência muito maior no passado e alguns programas durarão ainda, bem por
tradição, mas tem, trabalho voluntário, trabalho social, essas coisas começaram a ser aberto pra
qualquer pessoa e esses eventos tipo crisma, primeira comunhão lá na escola, tem um curso a
tarde que é opcional para os alunos do fundamental também voltado pros alunos católicos mas
é nada de obrigatório assim. E no médio não tinha nada, era tudo muito solto.
M: E de material didático vocês usavam o que? Livro, apostila?
D: De material didático depende do grupo de professores que assim cada área optava por uma
coisa e cada professor podia optar por pegar um material diferente ou não, dependendo do que
o professor precisava.
M: Pra turma que você dava aula?
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D: É. Exemplo: a professora de biologia dava um texto um livro que era um livro narrativo que
falava sei lá da guerra da vacina que era algo mais literal. E era só ela, e ela escolhia dar isso
aí. Mas paralelamente a área de biologia tinha o livro didático que a gente escolheu.
M: E vocês que escolheram? Não foi a direção nada assim?
D: Não. A gente que escolheu. A direção deixa a cargo dos professores escolherem. Só que
assim esse livro já tá lá há vários anos. Eu quando entrei lá eu não mudei porque já tinha uma
sequência então nem me dei ao trabalho de procurar porque os outros dois professores já tavam
há muito tempo. Então eles já usavam esse e eu pensei eu vou pegar uma outra série só pra
mim? Não fazia sentido.
M: Entendi.
D: Eu usava muito pouco o livro. Então não era obrigatório mas a gente tinha como material de
apoio e as vezes era bom porque a, checa isso aqui ou as vezes pra dar uma lição de casa ou
outra então geralmente, eu geralmente pegava o meus exercícios e deixava num portal e os
alunos acessavam lá e entregavam a ficha pra mim.
M: Entendi. E você sabe se no livro, como que era essa parte do ensino de evolução? Que as
vezes tem sei lá um box do criacionismo, como que funcionava?
D: Então o livro era a série do Amabis e Martho
M: Ah tá.
D: A parte de evolução eu não cuidava especificamente então nem lembro direito mas acho que
não né?! Espero que seja bom o negócio pô. Porque a parte de genética que eu usava retomava
um pouco a parte de evolução né?! Genética de populações e tal, e era bem explicado. Acho
que pro nível do ensino médio acaba sendo explicado até demais. Não sei.
M: Muito conteúdo?
D: Muito conteúdo pra pouca página fica muito denso.
M: Ahan. Entendi. E na sua aula quando surgia alguma coisa mais polêmica a escola dava,
metia o bedelho em alguma coisa?
D: Era difícil. Eu não podia fazer essas coisas sem avisar antes.
M: Sem ter uma aprovação.
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D: E foi meio complicado porque eu fui o primeiro professor a querer falar de aborto lá de uma
forma mais séria assim com discussão, aí eu descobri que a orientação sexual já fazia isso antes.
Só que na hora que eu fui pedir autorização tal nossa foi um rolo. Os professores ficaram me
kikcando de um lado pro outro, aí uma hora uma professora que era mais amiga minha de
filosofia falou “Olha, você deve perceber que ninguém tá querendo falar nada, ninguém quer
se meter nisso aí porque é meio complicado e tal, a gente não sabe como é que a direção vai
aceitar ou não porque ninguém nunca fez isso aqui em uma aula regular” Então ela sugeriu que
eu falasse com uma orientadora que é mais de boa assim. Aí eu fui na orientadora e ela deu
uma, e eu cheguei muito, é foda, porque eu tinha que ir sem falar direito o que eu queria fazer
na cara dura mas eu tinha fazer de uma maneira que ela me ajudasse e ela dava aula de
orientação sexual. Aí eu perguntei se ela podia ir comigo na aula que teria uma debate assim
assim assado, pra ajudar a fazer o debate. Aí ela topou. Aí eu fui falar com a diretora, pra ver
se agora, eu falei com a orientadora, ela falou que podia ir comigo pra fazer esse debate sobre
isso isso e aquilo sobre aborto e tudo mais topa? Topou. Então assim, apesar de ser complicado,
eles foram liberais, não teve nenhuma complicação. A diretora até falou, “foi legal que você
veio falar comigo porque se desse algum problema eu autorizando a gente te defende”
M: Ah sim.
D: “Agora se você falasse alguma coisa e aí eu não soubesse nada e ai chega aqui na escola a
culpa cai em você”. Então isso foi bacana.
M: Ahan.
D: Mas por exemplo teve uma aula que eu falei coisas e eu não tinha combinado com a direção
mas foi uma coisa muito espontânea vinda dos alunos que foi sobre depressão sobre
esquizofrenia, na verdade começou como esquizofrenia e depois partiu para algumas outras
coisas relacionadas à genética. Aí eu expliquei o que eu sabia né. Porque eu também não sou
nenhum especialista nisso, mas eu sou curioso então eu tinha lido já a respeito.Vi umas coisas,
mostrei o que eu tinha visto, aí eu parei pra ressaltar também que depressão é um mal muito
comum, eu tenho reparado que muitos alunos já conhecem ou conviveram ou tiveram ou têm,
muito mais comum do que eu achava que era normal. Isso numas conversas com séries
anteriores, expliquei enfim mais ou menos que não é só você ficar muito triste e que não é falta
de força de vontade da pessoa ou qualquer coisa assim, não é frescura é muito complicado a
pessoa tem dificuldade de tratar, vai pedir ajuda tem n problemas, as vezes os pais não
entendem, enfim, a aula causou uma comoção muito grande, muito maior do que eu esperava.
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Vários alunos vieram falar comigo depois. Nessa classe vieram uns sete alunos, a classe tem
quarenta. Então sete vieram falar nem todos estavam com, mas alguns, tinha uma menina que
claramente estava com depressão e ela falou pra mim que ela não tinha falado pra ninguém ai
eu pensei “nossa né, tá tão óbvio será que ninguém perguntou pra ela” Não sei pra mim é óbvio.
Enfim teve isso e aí eu fui chamado pela direção pra eu nunca mais dar essa aula. Nunca mais
não mas, eu não posso dar essa aula. Não falaram que eu não posso dar essa aula porque essa
aula tem um tema delicado você tem que preparar assim assim assado, mexeu muito e pode ser
algo muito ruim. Aí eu entendi a preocupação mas no momento eu fiquei meio puto porque
ninguém fala sobre essas coisas.
M: Sim. E a menina abriu uma porta e pediu uma ajuda aí né?!
D: Então. Sim aí ficou meio esquisito porque aí pelo que eu entendi os professores eles podem
falar mas particularmente com um aluno ou outro uma coisa mais privada, não pode dar uma
aula sobre isso. Mas aí também, eu sei lá, porque essa não é a visão da escola porque a escola,
foi a visão de um profissional ou outro da direção. Então nesse caso específico teve esse veto,
no caso do aborto que era mais polêmico tinha um certo medo de entrar no assunto mas, não
vou falar aqui o que tá certo e o que tá errado porque assim, tem os prós e contras dos dois lados
né. Mas acho que é isso. Acho que eu respondi sua pergunta.
M: Você acha que falar de evolução e contrapor eventualmente com ideia religiosa pode dar
essa polêmica, você acha que precisaria preparar alguma coisa antes?
D: Então, eu acho que deveria ser melhor pelo que eu percebo deveria ser mais preparado uma
forma respeitosa de tratar religião cara. Não é nem evolução porque os professores que dão
evolução eles sabem bem o que falam geralmente e não tem muito problema mas em geral eles
acabam ridicularizando outros tipos de visão.
M: Meio Richar Dawkins assim?
D: É. Tipo Richard Dawkins.
M: Você acha que é diferente?
D: Eu acho que, meio que é como se ser religioso demais é ser meio idiotia sabe? Mesmo na
escola que é católica. Porque como tem esse desvínculo da parte religiosa da escola com o corpo
docente ali com o ensino médio pelo menos. Então fica meio solto. Então tem professor que
fala mesmo, fala que é bobagem o criacionismo que tudo isso é bobagem, que outras formas de
ver não fazem sentido e assim, eu também não acredito em outras formas. Nas outras formas
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que eu vi eu não acredito mas é ruim porque tem alunos religiosos. E aí desmoraliza o aluno
não necessariamente porque ele acredita em criacionismo mas porque ele é religioso, e aí você
já linka por tabela né, ele e a religião dele, e aí é como se ele fosse idiota porque ele é religioso
e porque consequentemente ele deve acreditar no criacionismo que não tem nada a ver com
evolução.
M: Entendi.
D: Não vejo, não vi nenhum professor sendo vetado de ensinar evolução de maneira alguma,
eu lembro que quando eu estudei nessa escola ainda no ensino fundamental eu tive uma palestra
só sobre evolução. E pra mim foi muito confuso porque eu meio que aprendi e não aprendi
direito evolução e eles deram essa palestra, então eu não sei se é porque foi uma lacuna e eu
não entendi direito mesmo ou se os professores explicam meio rápido e nem, só lembro que
basicamente a palestra não fazia sentido velho (Risadas). O cara falando, não porque ele deu
um exemplo que pra mim era muito, não fazia sentido mesmo.
M: O da girafa.
D: Não, até tinha o da girafa, mas era um assim, “imagina um cão ele tem muito pelo, é uma
raça muito peluda vai porque ela veio de um lugar frio aí se você deixa ela num ambiente quente
aí os filhotes vão nascer como?” aí eu pensei “ah vão nascer igual o pai mas acho que só uma
geração, mas na minha cabeça era só por algumas gerações porque como tava falando de
evolução eu imaginava que eles iam evoluir.
M: Que teria alguma mudança né?
D: É. E ai seu neto vai vir com menos. Não e aí ele falou eles quase sempre vão vir, o neto não
vai ser diferente do vô, vai ser muito parecido com o avô. E aí a argumentação do cara, pra
mim, não fazia sentido (risadas).
M: Entendi.
D: Apesar de eu estar aprendendo evolução na época. Ficou só claro assim no ensino médio né.
Mas desculpa perdi a pergunta.
M: Não. Tudo bem. Bom então a escola, os padres não apitam nada, fica um ambiente
totalmente livre, se os professores quiserem meter o pau, ou se ele quiser ser polido e tomar
mais cuidado com a questão religiosa.
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D: É. Na escola é assim, se tiver algum tipo de reclamação acaba caindo pro professor né.
Tiveram alunos que reclamaram. Ele tá sendo desrespeitoso, por causa disso disso e daquilo e
aí o cara toma mais cuidado mas aí pelo que eu fiquei sabendo o professor toma mais cuidado
mas no ano seguinte ele, pelo jeito de falar ele acaba cometendo a mesma gafe. Porque aí no
ano seguinte não vira uma super briga porque o aluno que comprou briga já passou de ano e já
M: Se tiver outro, vai passar.
D: Vai passar.
M: Entendi. É então só viraria eventualmente alguma treta se desse reclamação né?
D: Exatamente
M: Porque pela escola não tem
D: Que eu saiba não
M: Entendi. E pros alunos você acha que, como você acha que funciona essa assimilação essa
percepção do conceito de evolução neles, como que eles recebem o conceito? Pensando na
religiosidade.
D: Ah pensando na religiosidade?
M: Sim.
D: Não vejo problema.
M: Sem problemas?
D: Não. Isso daí. Classe média alta, de famílias muito religiosas poucos, mas tem. Tem muito
judeu.
M: Tem o quê:
D: Tem muito judeu. Não muito muito mas tem razoável né. Tanto que alguns alunos, toda série
a gente recebia o carômetro dos alunos e falavam esse, esse e esse não vão vir nas provas de tal
dia porque tem feriado judaico e assim sempre mais de uma dezena sabe.
M: Ahan.
D: É bastante.
M: É bastante coisa.
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D: Mas isso nunca influenciou nada.
M: Entendi.
D: A maior parte dos alunos que eu saiba ou é católico não praticante, ou é esse grupo de judeus,
tem muito aluno ateu.
M: Mas você acha que esses que são religiosos você acha que eles substituem a ideia da ciência
pela da religião se houver um conflito, ou não?
D: Geralmente sim.
M: Substituem.
D: É. Poucos dos que eu vi eram religiosos praticantes mesmo. Muitos frequentavam as vezes,
tipo “você vai na missa?” “Ah vou de vez em quando”, ou “vou porque minha família vai”
M: Então o perfil dos alunos também não é de uma religiosidade muito grande né?!
D: Não é. Não que eu saiba. Nunca reparei. E aqueles que eu sabia que eram muito religiosos
nunca vi nenhum problema. Tinham alguns lá que estavam na sua época de conflito né.
M: Sim sim.
D: Normal.
M: Talvez nesses com conflito eles fiquem adaptando uma coisa na outra né. Entendi. Bom
então era isso.
D: Só?
M: Só. Rapidinho né?
D: Tem uma coisa.
M: Fala
D: Lembrei que o professor de física, ele tem uma certa proximidade com as populações
indígenas tanto que ele trabalha com educação indígena, fez pesquisa em cima disso. Eu lembro
que na aula dele ele dava uma explicação assim de refração da luz. Porque que você mira aqui
se o peixe que você tá vendo tá ali. Pra acertar ele. Aí ele explica lá a questão das ondas da
refração e tudo mais e ele fala “tem um povo tal” ai ele sabe os nomes, “tem um povo tal que
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diz que você tem que mirar na alma do peixe” e aí ele fala que essa explicação é tão válida
quanto porque ela funciona. Muito legal né?!
M: O cara acerta o peixe né.
D: Acerta. Dá certo. Me prova que tem alma. Bom aí é outra coisa.

Entrevista E1
Escola 7 (Judaica)

1. Para que turmas você dá aulas?
Ensino médio, mas há algumas diferenças para o ensino tradicional. Há um 4° ano, com
trabalhos diferentes, como uma espécie de TCC, etc.
2. Há quanto tempo você leciona nesta escola?
6 anos
3. Como você descreveria a relação Escola/ensino/religião? É bem consolidada a questão religiosa
na escola? Ela permeia as atividades gerais da escola?
A questão religiosa permeia bastante a vida geral dos alunos. Eles têm bastante relação com o
rabino que é um dirigente geral da escola e, a princípio, dos conteúdos que serão ensinados.
4. Qual material didático é utilizado na escola para as aulas de biologia?
Hoje é um livro didático, importado dos EUA, que por sinal fala muito de evolução, evidências
de evolução, tempo evolutivo, etc. Trata-se do Science Fusion.
5. Quem escolheu esse material?

1

Na entrevista E, houve tomada de notas, pois o professor pediu que não houvesse
gravação de áudio.
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A equipe de ciências. Em relação à essa escolha não houve resistência da escola. A equipe
resolveu bancar um material que daria grande ênfase aos aspectos evolutivos. Eles tinham como
intuito comprar a briga mesmo, caso houvesse necessidade. Sabiam que podia haver algum
desgaste, mas resolveram utilizar esse material.
6. Como esse material aborda questões sobre evolução? Há um recorte religioso?
Não aparece recorte religioso. Há grande ênfase em vários aspectos evolutivos.
7. Há alguma “interferência” da direção, direta ou indireta, nos conteúdos de ciência? Alguma
polêmica, etc. / Como a escola “interfere” no conteúdo das suas aulas?
A direção tem dirigido menos os conteúdos. Há certo tempo todas aulas deviam passar pelo
rabino, hoje está mais tranquilo. Hoje passa pela direção mas não há elementos de censura.
8. E como você lida com a religiosidade trazida pelo contexto da escola, direta ou indiretamente,
nas suas aulas em temas como Evolução e Origem da vida por exemplo?
O prof. disse que passa o conteúdo normalmente, às vezes deve tomar alguns cuidados porque
dependendo dos alunos, há uma questão religiosa muito forte (relacionada a famílias mais
tradicionais). O mais difícil é deixar claro a questão temporal da evolução, pois isso traria mais
problemas dado que significaria um enfrentamento mais concreto com a linha criacionista.
O educador destaca: “Fico atento com possíveis temas que podem gerar conflito com o
judaísmo, mas nunca tive problema.”

9. Como você lida com a sua religiosidade na sala de aula? Por exemplo em uma aula de Evolução
ou Origem da vida.
O professor relatou que passa o conteúdo normalmente porém ficando atento a pequenos alertas
de polêmicas. Como há outros espaços na escola voltados à questão religiosa, ele garante que
o espaço da aula de biologia seja essencialmente de biologia.
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“Nas aulas de ciências, estudamos o caráter científico do conteúdo, em outros momentos, eles
podem utilizar outro tipo de material.”
Ainda sobre esse ponto ele coloca: "Caso ele (estudante) prefira, para a sua vida, utilizar suas
ideias religiosas, pode ficar à vontade, mas que naquele momento trabalharemos com as ideias
que a ciência trouxe."
E ressalta que: “Religião e ciência são coisas de natureza diferente, então não podem ocupar o
mesmo espaço de discussão.”; “Dificilmente há momentos de embate entre religião e ciência.”
10. Para os alunos, há ampla aceitação da teoria evolutiva ou há alguma resistência baseada em um
sentimento religioso?
O professor relatou que “aparentemente, eles (estudantes) conseguem separar muito bem a
natureza científica da natureza religiosa, então eles provavelmente usam cada uma delas em um
momento da sua vida.”
Nunca passou por momentos complicados de natureza combativa entre ciência e religião. De
acordo com a sua percepção os estudantes conseguem separar adequadamente os
conhecimentos científico e religioso, pois “mesmo tendo valores criacionistas, eles têm uma
relação interessante com o conhecimento e sabem que, naquele momento, é o conhecimento
científico que será utilizado.”
Ele destacou também que isso pode ter uma relação bastante direta com o próprio feitio da
cultura judaica. Aparentemente, segundo ele, os judeus apresentam grande interesse em
reconhecer e compreender o conhecimento científico construído, de modo que ainda que sejam
ou tenham valores criacionistas eles sabem que naquele espaço o conhecimento a ser utilizado
é o conhecimento essencialmente de natureza científica.

Entrevista F
Escola 8 (Judaica)
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M: Há quanto tempo você dá aula?
F: No geral, eu dou, bom eu comecei no Pentágono em 2008 então já faz nove anos;
M: Nove anos. E que turma que você tem hoje?
F: Hoje em dia aqui no Pentágono eu tenho oitavo ano, e todas do médio e na Escola X eu tenho
segundo e terceiro anos do médio.
M: Tá. E que material didático vocês usam na escola X?
F: Didático a gente usa o Amabis.
M: Só o Amabis?
F: Só.
M: Não tem tipo material extra pro professor levar.
F: Não a gente usa, a gente produz lista.
M: A tá.
F: Mas de livro didático mesmo é só o Amabis.
M: Só o Amabis. E pra escolher o material quem escolhe? É você, é a equipe ou é a direção que
F: É a equipe, a direção não, mas a equipe pedagógica, os professores de biologia com o
coordenador pedagógico de ciências, o coordenador de área de ciências.
M: Tá
F: E aí tem que ficar com esse livro por uns três anos assim.
M: É o mesmo esquema daqui (Pentágono) mesmo, como uma parceria mesmo.
F: É. E também fica difícil de trocar muito porque aí o aluno compra o volume único.
M: Sim. E você tem uma ideia assim de cabeça como que o Amabis pega essa parte de
evolução?
F: Sim, é que eu trabalho com ele faz tempo. Agora que eu to com a Sonia Lopes aqui no
primeiro ano.
M: Aqui (Pentágono)?
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F: É.
M: Ah que legal!
F: A gente adotou o da Sonia Lopes aqui pro médio.
M: Nossa que legal! O Bio?
F: O Bio volume único. Bem melhor que o Amabis. Tá bem mais atual assim. Bem mais.
M: E traz uma discussão bem aprofundada né.
F: É, mas é uma relação que ela estabelece mais vínculo com sociologia, acho mais “da hora”
assim.
M: Que legal.
F: O do Amabis é mais fechado na evolução e tecnologia.
M: Certo.
F: Mas é, o Amabis pega, ele apresenta meio que o clássico né.
M: Certo.
F: O Darwin com Lamarck, sem muito contexto histórico assim, mais direto ao ponto das teorias
lamarckistas e darwinistas. É isso que eu sinto assim, acho que o da Sonia Lopes tem um pouco
mais de, tem uma contextualização melhor que a do Amabis.
M: Entendi. E de parte com o criacionismo no livro do Amabis chega a ter alguma coisa?
F: Sim.
M: Fala?
F: Fala, mas com certeza não é a vertente que ele foca assim.
M: Esquema box?
F: É, então. Mas eu falo pros alunos na escola X por exemplo, são correntes diferentes a
criacionista e a evolucionista. Tem escolas internacionais que às vezes focam mais no
criacionismo do que no evolucionismo. As brasileiras talvez foquem mais nessa escola laica,
foque bem mais no evolucionismo do que no criacionismo. Mas como eu to por exemplo na *
que é o ensino religioso eu falo que é uma outra proposta que é diferente do criacionismo, então
mas se eles acreditam no criacionismo eles vão continuar seguindo, mas é uma proposta nova
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que eles tem que ver, tem que, é, até pra contra argumentar e refutar algumas coisas do
evolucionismo
M: Entendi.
F: Então aí eles não refutam, não ficam muito ariscos com isso.
M: Então você coloca meio como uma, como que eu vou dizer?
F: Uma alternativa.
M: Certo, uma alternativa. E por parte da direção você sente que tem alguma interferência nessa
parte de
F: Nossa bem tranquilo.
M: Bem tranquilo.
F: Nossa, inclusive tem o rabino lá que cuida da parte religiosa, ele não interfere em nada os
conteúdos que a biologia seleciona ou mesmo a química e a física. Na questão de evolução ele
não seleciona nada assim. Questão também com métodos contraceptivos, sistema reprodutor
também.
M: Bem tranquilo?
F: Bem tranquilo, porque mesmo porque é uma escola religiosa mas não é tão ortodoxa quanto
outras.
M: Tá.
F: Então, deve ter algumas escolas judaicas que isso daí pega mais, mas essa escola judaica é
mais light assim.
M: Entendi.
F: Então ele nem chega a falar, eu encontro o diretor ele fala “Não, fica tranquilo”, então é uma
outra vertente, com outros pensamentos, ele (o diretor) deixa bem à vontade assim.
M: Eu não sei, eu tava, os professores, veja se isso acontece lá também. Alguns professores que
eu conversei de escolas judaicas, eles falaram bastante assim que a cultura judaica tem uma
relação com o conhecimento de bastante importância assim.
F: É sim. Total.
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M: É?
F: Eles valorizam muito assim o conhecimento que ele adquire assimilado assim. Então apesar
de não, apesar de ir contra o pensamento dele, ele quer saber o que que os outros falam, outros
pensadores, outra corrente de pensamento diz. É uma relação, os judeus têm muito essa relação
com o livro com o conhecimento, com
M: Da importância do conhecimento.
F: É. Que vai levá-los (os judeus) a alcançar por exemplo posições melhores sociais, eles
valorizam muito.
M: Tem muita relação com o econômico no fim das contas então?
F: Tem.
M: Status social né?
F: No final tem (o interesse dos alunos com o conteúdo tem relação com o interesse em uma
“ascensão social”). Mas eles prestam atenção mesmo de fato, não ficam zuando também não.
Eles querem saber como o outro lado pensa.
M: Legal. E pra você, na aula como que você acha que, pensando eventualmente na sua
religiosidade, como que você consegue trabalhar isso?
F: Eu trabalho e eu levo muitos textos que trabalham visões diferentes pra eles né. Por exemplo,
mesmo acreditando bastante no evolucionismo eu também levo alguns trechos da “Caixa preta
de Darwin” que questiona essa questão da evolução molecular da microevolução, levo textos
criacionistas também, levo textos evolucionistas, e aí eu acabo fazendo, lógico que como eu
creio em evolução nenhum discurso é neutro né.
M: Sim
F: Acaba meio que pendendo pro outro lado (“Evolucionismo”), mas eu tento ao máximo expor
as várias faces assim do pensamento. Um criacionista, um evolucionista, tem uns que às vezes
mistura os dois né.
M: Certo.
F: Uma linha de criacionismo científico.
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M: Se você fosse se classificar assim pensando nos extremos vai, tipo estritamente científico
ou muito religioso, eu sei que não é assim mas pela sua participação, ou um diálogo e esse
diálogo sendo. Não melhor, se você fosse pensar assim, tipo, ou estritamente científico ou o
casamento das duas assim no sentido de soma, você colocaria
F: Como se fosse uma escala de pH, assim,
M: Isso, é.
F: De um a catorze eu, sendo o um o religioso e o catorze o estritamente científico acho que eu
estaria no doze assim.
M: Tá.
F: Eu taria pendendo mais.
M: Pra ciência
F: Mas ainda, algumas coisas, o que a gente ainda não sabe ainda explicar, talvez ache até
evidências assim, mas tem algumas coisas por exemplo essa questão de de de de por exemplo
cascatas muito minuciosas que são formadas durante a evolução assim, ainda tenho o meu “quê”
de descrença assim.
M: Entendi.
F: Sei lá cascata de coagulação sanguínea, cascata de ciclo de Krebs assim, umas coisas muito
detalhadas que tão na microevolução assim.
M: Entendi.
F: Agora na macroevolução eu sou totalmente, eu sou estritamente científico assim, já me
convenci.
M: Certo.
(Pequena interrupção na sala)
M: E você acha que em alguns momentos então tem como fazer uma somatória assim?
F: Sim.
M: Entendi. Mas não sempre?
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F: Não mas acho que a apresentar todas e tentar discutir mesmo com eles o que se aproxima, se
se aproxima de determinada situação ou não. Né, até jogo essas questões do desse livro que eu
citei aqui das cascatas de coagulação.
M: Certo.
F: Se é possível ou não ter evoluído, se transformado nessa direção de ficar tão complexo assim.
M: Tá.
F: Tento discutir com eles essa questão.
M: Legal. E você acha que pros alunos fica como essa questão, você acha que eles tem uma
linha de tipo “beleza a ciência e é isso” ou eles casam as duas e somam as duas, ou eles usam
meio que na linha de mudança de perfil conceitual assim?
F: É, eles vão mais nessa, bom depende do aluno, é que tem alunos que são muito religiosos
dentro de uma sala e tem alunos que não são.
M: Certo.
F: Esses muito religiosos eles continuam ali crendo no criacionismo assim mas também não
desvalorizam por exemplo essa outra corrente mas eles ainda acreditam piamente no
criacionismo.
M: E na sala de aulas eles são como?
F: Eles vão normal.
M: Vão por na prova sem grandes polêmicas.
F: Sem grandes polêmicas. Vão acertar o exercício da prova assim mas não é de fato o que eles
creem assim.
M: Entendi.
F: Outros eles costumam até mudar assim de perfil conceitual, eles conseguem junto com a
religião adicionar alguns elementos do evolucionismo, assim eles conseguem fazer um mix
assim.
M: De um jeito saudável?
F: De um jeito saudável. Nenhum entrou em atrito nunca assim.
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M: Nenhum problema você teve?
F: Nunca. Bom, a maioria que não é religioso, eles conseguem, eles ainda puxam alguma coisa
da religião do criacionismo mas eles mesmo em aulas de rabino que eu sei, eles começam a
discutir assim a ciência e começam a levar o termo científico pro rabino e discutir nas aulas de
judaísmo e outras coisas assim.
M: Isso eu ia te perguntar também, na escola tem bastante atividade ligada à religiosidade né?
F: Tem.
M: É uma relação bem, pensando em evento, e tem aula pra ensino médio todo de religião?
F: Tem. Tem de judaísmo, de língua hebraico, isso diminui muito no médio em relação ao
fundamental dois mas tem. Tem atividade ligada à reza, tem essas coisas que não podem faltar.
Mas diminui muito do ensino fundamental dois pro médio porque tem essa questão de vestibular
que eles são muito focados, então a grade curricular meio que dilui essa questão religiosa no
ensino médio.
M: Tá.
F: Mas ainda tem. Sempre tem.
M: Tá e aí então só pra eu entender e não ficar em dúvida, você falou assim, pra você dentro de
uma escala você teria mais tendência pra ciência assim mas é num sentido de mudança de
contexto ou é num sentido de dentro do possível do que a gente sabe e do que a gente não sabe,
de juntar algumas ideias e
F: Sim.
M: De possíveis explicações de coisas que não são explicadas ainda e
F: É, que podem ser explicadas e
M: E aí a gente vai vendo
F: E aí a gente desmonta aí nesse sentido. Mas no sentido de não ter ainda uma explicação
plausível científica.
M: Certo. Você acha que vai ter ainda? Você acha que são coisas que são possíveis assim de
ter?
F: Ah fico em dúvida.
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M: Certo.
F: Mas também tem a questão da, eu trago também alguma coisa de religião da minha família
assim de catolicismo então.
M: Você é católico?
F: É, então acaba talvez influenciando em algum sentido nisso. Mas é, eu vejo possibilidade de
achar, se achar eu vou falar então beleza, tá tudo certo, a ciência conseguiu explicar.
M: Beleza. É isso então. Muito obrigado.
F: Magina, precisando é só falar.

Entrevista G
Escola 8 (Protestante)

G: Aqui para ciências a gente usa, pra ciências a gente usa uma editora chamada (inaudível)
que é a editora número um dos Estados Unidos você sabe que aqui é uma escola bilíngue né?
M: Sim. Tem dois currículos.
G: Exato. Internacional e Nacional. A primeira parte do dia quatro aulas o fund dois, fund um
e fund dois passam quatro aulas no internacional e quatro aulas no nacional, aí quatro aulas e
eles trocam o currículo.
M: Médio também?
G: Médio são seis aulas no nacional e três no internacional, por dia. É uma escola cristã e
bilíngue, e nós somos acreditados por uma certificadora chamada Advanced, que é uma
creditadora cristã, segue preceitos cristãos, só que nessa parte deles forçarem o criacionismo
era muito mais forte na escola e foi perdendo isso porque a pastora adotou uma postura
moderada porque quando ela estava, porque quando ela está aqui ela tem uma postura moderada
mas ela teve que se ausentar da escola por um tempo e o diretor que ficou no lugar dela ele
tinha a postura mais conservadora. Mas a pastora e a dona da escola ela tem uma postura
moderada com relação a isso. Somos cristões, temos aulas de Bible, eles adoram, só que nós
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temos alunos, a própria missão da escola fala em diversidade então temos alunos judeus, temos
alunos muçulmanos, temos espíritas budistas.
M: Entendi. Diversidade religiosa grande.
G: Grande. E tem uma diversidade social também, tem o sobrinho neto do Abílio Diniz e tem
o aluno que é “Adote”. Entendeu? Então é muita diversidade.
M: O aluno que é o que? Desculpa não entendi. Adote?
G: É, que é o aluno que recebe bolsa. Que a escola virou agora fundação então a gente faz um
projeto adote que são uma pessoa que adota um aluno. Além desse “adote um aluno” temos
bolsas. Então tem dois programas pra assim acesso aqui à escola. Então fica bem, uma
diversidade bem grande. E esse ano a gente adotou a (Inaudível) que é a principal editora
americana, nos Estados Unidos eles estão fazendo agora o Common Core e como eu to inserida
agora no currículo internacional.
M: Tá.
G: Como os Estados Unidos está adotando um Common Core porque antes era cada estado
tinha a sua o que ia cobrar do aluno, agora não, agora eles fizeram um currículo.
M: Unificado.
G: Unificado. E essa editora ficou em primeiro lugar e lançou esse programa deles que é
Biology, álgebra que é esse common core, eles dão esse common core mesmo.
M: Então é um livro americano.
G: É um livro americano, e aqui assim, do fund um, do primeiro ano do fund um até o nono ano
é o Science Fusion.
M: Eu conheço essa coleção.
G: É o Sceince Fusion que a gente usa. Aí no primeiro ano ele só tem Biology, no segundo ano
é chemstry e no terceiro ano é physics. Então é biology, álgebra one and two chemistry,
chemstry and physics.
M: Entendi.
G: Entendeu? E ele dá atpe uns standards e assim, é um material maravilhoso pra ensino de
ciências e eles falam em evolucionismo
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M: Trabalha só a parte científica?
G: Só a parte científica. Entendeu?
M: Sim.
G: Só que, como é uma escola cristã e a pastora tem uma, uma postura bem moderada ela fala
“Olha Deus criou” mas aí eu procuro dar pra eles uma visão assim. Eu ensino a evolução como
Science como a ciência diz e também dou o conceito de criacionismo.
M: Certo entendi
G: Entendeu? Então eu sou bem moderada nisso. E ele eu falo tem essas duas tá aqui o que é e
quais as consequências. Você escolhe o que você quer pra sua vida por que tecnicamente não
são mais criancinhas do fund um, eu trabalho só com primeiro ano do ensino médio. No, em
biology e Science e você escolhe o que você quer da sua vida.
M: Entendi.
G: Entendeu?
M: Você trabalha como se fossem dois, duas concepções diferentes mesmo, tem essa daqui
G: e essa e você vai escolher. Porque o que acontece eu dou aula de inglês, de LSP que é
Language Support Program, então das minhas 38 aulas semanais só duas é em Science. O resto
é tudo no LSP que é inglês, só que eu tenho que entrar com um vocabulário de math, eu tenho
que entrar com o vocabulário de social studies e vocabulário de Science.
M: Entendi.
G: Entendeu? Acaba dando tudo isso. Então por isso que acaba ficando no meio a meio mas eu
sempre do as duas versões pra eles e eles decidem.
M: Mas eu não entendi uma coisa, essa parte você traz na aula de ciências é isso?
G: Isso na aula de ciências que eles escolhem o que querem. Só que muitos deles, a cabeça tá
sendo formada, tá formando opinião e tal tal tal, e eles me perguntam o que que eu sou?
M: Ah sim eles são loucos pra saber a opinião do professor.
G: Exato. Muitas vezes eu falo, minha opinião é minha. Qual que é a sua? É a sua que me
interessa. Procuro fazer isso e procuro expor, eu acredito em deus mas eu acredito que por que
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deus na sua infinita sabedoria e poder não pode criar o Big Bang e a partir daí. Aí eles ficam
achando que eu sou meia louca e eu desconverso e acaba aí. E eu falo qual que é a sua opinião.
M: E esse material no fim das contas foi a escola que trouxe né?
G: Foi a escola que trouxe, foi a nossa coordenadora.
M: E aí funciona pra todas as matérias.
G: Só no internacional, no nacional a gente adota o material Anglo.
M: Ah sim.
G: E anglo é só.
M: Conteúdo mais pesado.
G: Conteúdo.
M: Sim. Mas você pega só o internacional.
G: Só o internacional.
M: Que é com esse livro.
G: com esse material, que também, não é que ele é conteúdo, ele é meio handzone activitie.
M: Qual?
G: O internacional. Ele tem um conceito que é o seguinte, você tem que instigar o seu aluno e
fazer ele pensar. Tanto que tem uma sessão, as perguntas são tipo analyse, apply, critical taking,
compare and contrast, tudo pra fazer o cara pensar mesmo, desenvolver uma capacidade de
raciocínio porque tanto esse material quanto o SAT que é a prova internacional não é por
conteúdo é habilidade.
M: Tipo um ENEM?
G: Não. Porque ENEM não deixa de ser conteúdo, é o seguinte por que aqui como é um curso
internacional, muitos dos nossos alunos eles vão pra fora do Brasil.
M: Certo.
G: Eu tenho uma média assim, quatro alunos por sala fazendo intercâmbio no momento.
M: Numa sala de quanto mais ou menos?
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G: Vinte.
M: Nossa um quinto da sala.
G: Entendeu?
M: Sim.
G: A nossa maior sala tem vinte e cinco alunos, então um quinto da sala está fora do país agora.
Entendeu?
M: Sim.
G: E aí os que estão no terceiro ano, metade vai estudar fora e a outra metade fica no Brasil.
M: Entendi.
G: Entendeu?
M: Sim, vai ficar dividido mesmo.
G: Vai. Então eu tenho alunos que agora está em Taiwan, tem um que agora está na Áustria,
metade está nos Estados Unidos, Canadá, Toronto. Entendeu? E as provas de lá não são por
conteúdo. Aí não interessa o conteúdo, por que pra eles nos Estados Unidos conteúdo se acha
na internet, agora e habilidade?
M: Faz todo sentido.
G: E habilidade de pensar? De ler um gráfico e entender o que você tá lendo.
M: Sim, faz todo sentido.
G: E é isso que a Roberta* quer trazer pra gente.
M: Roberta é a?
G: Coordenação. Que é o que a gente quer, que é o que o AdvancED quer. Tanto que eles tem
Elt, que é Envireonment Learning Tool, que é a sala, como você faz uma sala de aula. Não é
todos alunos fazendo a mesma coisa como um robozinho, um tá no computador pesquisando o
outro tá escrevendo o que ele aprendeu, o outro tá lendo. Então na minha sala de aula eu tenho
quatro mesas, eu tenho um tatame, e eles ficam sentados no tatame.
M: O formato da sala de aula não é aquele tradicional?
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G: Eu tenho gente no tatame deitado, lendo, fazendo exercício deitado, tenho um que tá no
computador, tenho outro que tá sentado na mesa ou outro que tá sentado na minha mesa
comigo. Então não é carteira o professor lá na frente
M: Alguém lá falando.
G: Não. É raro, é raro eu ir pra frente da lousa, pra explicar alguma coisa, entendeu? No geral,
eu dou minhas instruções da cadeira e eu fico passando pela sala pra ver se eles tão fazendo.
M: Certo.
G: Ou eu tenho um Work Station, olha, esse grupo aqui vai fazer um pôster, esse grupo aqui
vai fazer uma apresentação de power point e esse grupo aqui vai fazer um resumo daquilo. Que
é o que esse material propõe pra gente. É fazer isso e discussão, muita discussão.
M: Bem legal.
G: Todas as minhas aulas eu começo com uma quick question que eles tem que discutir.
M: Então é bem dialogado mesmo né?
G: É totalmente assim.
M: Nossa legal!
G: Bem diferente.
M: E o material que você tinha falado é ele que faz, ele que busca esse ferramental de análise
de aplicar um conceito e tal.
G: Já vem tudo pronto.
M: São todos exercícios do livro e mesmo as discussões são propostas pelo próprio material
então?
G: São propostas pelo material. Ele tem assim a parte “discuss” que eu tenho perguntas chaves
que eu tenho que fazer pra eles pra engajar eles numa discussão.
M: E aí isso dá o norte da aula.
G: É o norte da aula. Porque aí é o seguinte, eles usam a metodologia científica, tanto o Science
Fusion quanto o material do ensino médio você tem aquela “Quick question” que é pro aluno
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responder, aí ele levanta a hipótese, ele faz experimentos pra provar aquela hipótese e chega a
uma conclusão. Todo material é baseado justamente nesse
M: Nessa metodologia.
G: Nessa metodologia científica. Entendeu? Tudo, todos, todos os capítulos, desde o Science
Fusion do Kinder 1 lá pro
M: Médio
G: Médio. Tanto que os alunos do “kinderzinho”, do fund I, um dos “Lab activities” deles que
que é, “O que que tem nessa terra?”
M: Aí eles tem que procurar?
G: A gente dá um pote cheio de terra, pedrinhas tal, dá umas lupas pra eles, e eles em grupos
tem que ir lá. “Quem que tem nessa terra?” “Ah o que que você observou”, “O que que você
achou?”
M: Nossa que legal!
G: “Quais são suas conclusões?” “Você gostou da lupa, você precisou da lupa? Ou você
conseguiu ver a olho nu?”
M: Nossa é bem prático mesmo.
G: É pra ser prático, pra ele entender essa coisa no Kinder 1.
M: E na parte de evolução esse material que você tinha falado ele fica com o trabalho científico,
ele tem somente o viés científico esse material, o livro, e a discussão que você tem que colocar,
que você acaba trazendo na aula é por conta do contexto da escola.
G: Exato. Pela postura da escola.
M: E aí você traz as duas formas.
G: Exato.
M: E você acha que pros alunos como é que fica isso?
G: É porque depende pra cada um, porque eu tenho os mais religiosos que vem de famílias mais
tradicionais. Eu tenho os que não são apegados,
M: Que abrem mão
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G: Que abrem mão. Tenho os que são muçulmanos.
M: Nossa tem até muçulmano?
G: Eu tenho o que é judeu, então
M: Não tem nenhum predominância?
G: Cristãos. Aí eu tenho católico, tem isso, e dentro da sala eu tenho os níveis. Olha no primeiro
ensino médio eu tenho meia dúzia que é realmente religiosa e o resto
M: Aberto total.
G: Total. Entendeu? Crê em Deus mas assim,
M: Não tem grandes discussões sobre religião?
G: Exato.
M: Aí você traz, ficam os dois vieses ali e eles
G: Eles discutem, se engajam, mas assim de ter problema eu não
(Interrupção de algumas alunas que passaram pelo local)
M: Entendi. E então pra eles fica em aberto.
G: E eles realmente escolhem
M: E eles tem aula de religião?
G: É bible.
M: Ah é bible.
G: Tem bible.
M: No médio?
G: Todos.
M: Ah todos.
G: Todos, do fund I ao terceiro ano do ensino médio.
M: No americano e no brasileiro?
G: No americano.
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M: No americano.
G: Só no americano. É uma aula de bible por semana.
M: E você tem ideia de como que funciona essa aula se são preceitos cristãos ou se é uma
leitura?
G: É que depende. É bible. A pastora fala a gente não ensina religião.
M: Certo.
G: A gente tem essa postura a gente não ensina religião. A gente ensina a bíblia.
M: Tá. Entendi.
G: Entendeu? Então a gente dá história da bíblia. Os professores assim, bem moderados então
eles tem essa postura moderada e ensinam a bíblia. E engajam eles em discussão.
M: Entendi.
G: Porque a gente trabalha com traços de caráter. Que é basicamente os traços que ele teria que
desenvolver pro caráter dele. A gente passa, a gente tenta passar valores.
M: E aí tá ligado com a religiosidade né?
G: Não.
M: Não?
G: Não necessariamente. Honestidade, quer ver? Tem os traços do mês que eu não trouxe.
Obediência, amor ao próximo. O desse mês é felicidade, é graça. São os valores da bíblia então
a gente tenta trabalhar com isso com eles.
M: Certo.
G: Que é promover os valores que uma pessoa adulta
M: Sim.
G: E com caráter deveria ter.
M: Certo.
G: Ser razoável, bom senso.
M: Sim. E aí a ideia é trazer nessa aula de bible que você tinha falado.
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G: Trabalha-se mais na aula de bible. Mas todos os professores teriam que trabalhar.
M: Fica uma espinha, todos os professores permeiam essas questões.
G: Exato. E uma vez por ano a gente tem a festa da família que aí a gente trabalha isso, todos
eles fazem trabalho ligado a isso, ao que eles aprenderam dos traços de caráter no ano e tem
essa exposição numa festa da família.
M: E aí os pais vem assistir,
G: Os pais vem, o ano passado teve um aluno nosso que ele é muito bom em áudio visual, então
ele fez um filme, com efeito especial e tudo.
M: Que legal.
G: Entendeu?
M: Entendi.
G: E eles fazem.
M: Entendi. E de evolução mesmo você trabalha só no primeiro ano ou acaba voltando em
outros momentos?
G: Só no primeiro ano. É trabalhada evolução de, da planta, da alga, do mamífero mais evoluído
é só no primeiro ano.
M: Entendi, e você, pra você, você falou que eles perguntam né sua religião, o que que você
acredita e tal. Voce tenta não falar muito mas você acaba trazendo você acha, pra eles fica
como?
G: Então na perspectiva deles eles tem curiosidade mas eu não, eu não exponho muito.
Entendeu?
M: Certo.
G: Eles têm a curiosidade eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu não posso
ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que o Big Bang
surgiu.
M: Certo.
G: Porque não foi Deus que criou? Até hoje a ciência não conseguiu refutar que Deus existe.
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M: Mas na sala de aula você disse que leva pra eles uma ideia de que existem os dois
conhecimentos né, pra eles escolherem uma forma e tal. Você acha que pra você, isso se
encaixaria mais como uma escolha entre os dois ou você tenta, como se fosse uma junção dos
dois.
G: Eu tento juntar os dois.
M: Juntar os dois. Entendi. E aí entraria mais numa questão de, pelo que você falou, até onde a
ciência explicar, eu vou com a ciência mas tem um limite, o Big Bang por exemplo.
G: Basicamente isso.
M: Entendi. Tá. Colocar um cenário religioso até onde a ciência tem o seu limite, a sua
fronteira.
G: Exato.
M: Entendi. E você acha que pra eles faz sentido bastante de eles encaixarem?
G: Porque tecnicamente, pra mim faz, assim, eles como eu falei, muitos já tem a sua religião
definida.
M: Sim, sim.
G: E os que não tem. Não vão ligar muito. Entendeu? Mas eu tento sim porque aqui a ciência
explica e aqui a religião me explica então . Então tecnicamente está tudo explicado.
M: Certo.
G: Então tem uma justificativa. Contanto que eu dê uma justificativa pra eles, um porquê. O
que eu não posso deixar pra eles é não responder. Deixar um vazio.
M: Deixar em aberto?
G: Deixar em aberto. Contanto que eu responda, pra eles faz sentido.
M: Entendi. Então você iria mais por essa ideia de juntar mesmo. Porque eles sempre acabam
perguntando né? Em qualquer aula né. Pra mim eles ficam, eu dei evolução, sei lá, nesse mês
ainda e pra eles é muito, sei lá, eu senti que pros alunos era muito importante eu falar. Eles
sempre falavam “mas e você né?” E você o que você acha?” E aí eu ia numa linha assim né,
vamos separar, vamos ver, cada um aqui vai ter sua crença. Então vamos ver a ciência e aí cada
um. Mas pra eles fica muito essa necessidade né.
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G: Uma coisa que eu mostrei pra eles que selou bem isso foi; Stephen Hawkins, Darwin, Watson
e Crick, principalmente o Stephen Hawking vai e volta na religião. Chega uma hora que, ele
estuda, estuda estuda o universo, estuda, estuda, estuda, estuda, chega uma hora que ele fala
Deus não pode existir, mas chega uma hora que ele fala que existe, porque não tem como ele
explicar o que ele ta vendo se não tiver uma coisa superior pra explicar aquilo.
M: A-hã.
G: Se você pensar, gente, é impossível ter toda essa vida e não ter alguma coisa por traz. É
impossível. Não tem como. Entendeu? E um negócio desse jeito, tudo que a gente estuda, vai
do microelemento da árvore pra xilema e floema, estômago, DNA. Gente é impossível tudo
isso ter surgido do nada do caos. Planetas, constelações,
M: Bastante coisa né?
G: É impossível.
M: Você chega a falar em Desgn Inteligente com os alunos? Ou fica na ideia do criacionismo
assim?
G: Não.
M: Que tem ideias meio próximas né.
G: É então, mas eu fico assim, por ser, eu por um pouco das duas eu fico com pouco tempo.
M: A tá.
G: Então tem coisa que eu não consigo dar. Entendeu?
M: Entendi.
G: O livro é desse tamanho, então tem tudo. É literalmente completíssimo é maravilhoso o
material, precisaria de uns cinco anos pra dar um livro.
M: Entendi.
G: Então eu tenho que ir cortando coisa. Duas aulas por semana e um ano só. Então eu preciso
dar o básico o que eles realmente precisam fazer, habilidade. Tenho que treinar a habilidade
que eles realmente precisam saber pra prestar o SAT, porque como eu falei muitos vão embora
no terceiro ano e eu tenho que cobrir essa habilidade porque embora o exame do nacional pro
internacional seja mais fácil que é só o TOEFFL e o SAT, entendeu?

204

M: Entendi.
G: E aí é bem mais fácil que é só inglês e matemática. Entendeu? E aí eles tem redação de
admissão e o vídeo e o currículo. Endendeu?
M: Sim
G: Então aí é mais fácil. Eu não to me preocupando com conteúdo eu to me preocupando com
a habilidade.
M: E na parte do conteúdo a ideia é de que pra além da parte dos dois conhecimentos pra trazer,
pra ficar mais aberto, a parte de bio, você leva pra, porque que nem a maioria das escolas leva
pra Lamarck e Darwin ou as vezes tem escolas que não tratam Lamarck, falam só do Darwin,
como é que é lá no livro? Ou é diferente e nem fala os nomes?
G: Então, eu não cheguei nessa parte mas ele fala de Lamarck e Darwin.
M: Lamarck e Darwin mesmo.
G: Eu não cheguei nessa parte com eles ainda. Essa parte eu vou chegar mais lá pra metade do
ano, começo do segundo semestre, mas assim, tem Lamarck, tem Darwin e ele compara os dois,
porque o objetivo nessa aula é comparar a habilidade que ele quer fazer pro aluno é comparação.
Então ele dá o Lamarck e dá o Darwin e pede pro aluno comparar os dois.
M: Entendi.
G: E analisar qual que é a teoria mais relevante.
M: Entendi.
G: Mais correta.
M: Entendi.
G: Entendeu?
M: Dentro da ideia dos caras qual que se aplica, é tipo isso?
G: Exato. A habilidade que ele tá pedindo ali é comparação, não é conteúdo por si.
M: Entendi. E eles estudam grupos de seres vivos, vai se lá, na minha escola a gente fala de
poríferos, cnidários?
G: Normal.
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M: E vai indo um grupo por vez?
G: Vai normal, começa lá dos fotossintetizantes, bactérias e vamos até gimnosperma e ser
humano. A gente encerra o ano com sistemas.
M: Certo.
G: Então eu dou toda diversidade e encerro com ser humano.
M: Entendi. E aí evolução, evolução foi a primeira coisa então?
G: Sim, evolução eu dou na metade do ano. Eu começo com célula,
M: Isso tudo no primeiro ano.
G: Só no primeiro ano do ensino médio.
M: Certo.
G: Eu comecei com célula, dou genética, transcrição e tradução, aí vem diversidade e evolução
e aí fechamos com, aí vou indo com diversidade e evolução, dou alguns capítulos que eu
também acho relevante no livro e fecho com corpo humano e sistemas.
M: Entendi, aí no terceiro e segundo anos, você pega segundo e terceiro também, não?
G: Não. Tem um professor de química e tem um professor de física.
M: Ah é você me falou.
G: Se você quiser, eu apresento eles pra você.
M: Não tudo bem. Só pra saber. E aí muda a área mesmo, vai trabalhar outra área.
G: Aí no segundo ano ele trabalha química, só química e no terceiro ele trabalha física. Por que
que a gente pegou física no terceiro ano, porque como eu falei, no internacional o que interessa
pra gente é o SAT, que é mandar o aluno pra fora, então a prova do SAT é matemática e
tecnicamente física e matemática tão casadas entendeu? Então a gente foi e seguiu essa ideia.
M: Entendi. Tá certo. No fund II é o Fusion né que você falou?
G: Fusion. Fund I e II.
M: I e II. É esse eu conheço esse material, super legal também né? Super aprofundado. Teve
uma escola que eu conversei com o professor e nossa, só que o dele era de ensino médio, o
Fusion.
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G: Tem o Fusion pro ensino médio mas a gente não pegou, o que a gente pegou foi esse material
que é um novo, que aí eles lançaram o Science Fusion, o Science Fusion não, esse Biology que
é da coleção Collecions na metade do ano passado pra esse ano, então é um material novo.
M: Ah sim, então ainda tá até.
G: Entendeu? Entendeu?
M: Entendi.
G: E a gente começou esse ano a trabalhar com ele. Tanto que a gente teve que importar o livro
e ele demorou mais que um mês pra chegar aqui. Entendeu?
M: Sim.
G: Aí tinha que conferir tudo, ver se está tudo bonitinho. Entendeu?
M: Um trabalho.
G: Plataforma digital. Porque o livro ele é digital.
M: A tá, os alunos levam um
G: Não. É pela internet, tem toda plataforma lá, eles acessam o livro, tem é,
M: Eles têm tablet alguma coisa assim?
G: Não, tem o notebook na sala. No internacional é um notebook por aluno, aí a gente tá
tentando trocar os notebooks porque eram todos da Dell, mas eles eram fixos porque não tinha
Wi Fi pro google Chrome, pro Chromebook.
M: Certo.
G: Aí vai ficar um Chromebook por aluno.
M: Entendi.
G: Mas todos eles podem ter o computador lá pra acessar o livro na hora, pesquisar e a
plataforma deles têm recursos que é atividades, quizzes.
M: Aí vai ter um monte de, é bem legal quando o livro tem plataforma digital né? Porque aí
tem atividade pro aluno mesmo né?
G: Tem atividade, eles fazem “Concept maps”, aí tem a parte de (incompreensível), que é o que
acontece, que é aqueles alunos que não tem inglês e vem pra escola, não tem inglês nenhum. E
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nos Estados Unidos o programa é deles com mexicanos. Porque principalmente nos estados de
fronteira tem muito mexicano entrando.
M: Certo.
G: Tanto que Miami e Los Angeles tão falando mais espanhol do que inglês. Entendeu? Eu
tenho aluno que foi pra lá ficou dois anos e aprendeu mais espanhol do que inglês. Porque na
cidade é basicamente o espanhol.
M: Mudou bastante culturalmente né?
G: Exato. Então eles têm essas sessões que é pra fazer o aluno aprender inglês. Que é English
Learner.
M: Entendi. Legal. E aí você tinha falado na direção da escola, quem que você tinha falado que
era um pouco mais conservador e depois mudou?
G: É o seguinte a escola, tem uns quinze anos.
M: Certo.
G: E aí há uns cinco anos atrás mais ou menos, um pouco mais, a pastora ficou muito doente.
M: Que era a dona.
G: A dona. E ela teve que se ausentar e ela deixou um diretor aí meio louco. Entendeu? E o
cara,
M: E era um funcionário dela, o cara não tinha nada.
G: Não, era o diretor da escola. Só que o cara era
M: “Fora da caixa”?
G: Exato. E ele fez coisas assim que foi sem noção, sem noção, tanto que a escola quebrou na
mão desse cara, financeiramente a gente quebrou.
M: Nossa.
G: Entendeu?
M: Ele foi sem noção economicamente mesmo?
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G: Não, total, pedagógico. Sem noção nenhuma. Aí entrou, aí a pastora ficou estabelecida de
saúde, aí entrou, aí primeira coisa que ela fez quando ela chegou aqui foi colocar esse cara pra
correr. Entendeu?
M: Imagino.
G: A primeira coisa que ela fez. Aí entrou uma diretora Marta* e como ela era muito
conteudista.
M: Certo.
G: Entendeu? E ela dava ênfase ao currículo nacional e não internacional, ou nem tratava os
dois justamente. Aí ducou cinco anos na mão dela sendo cristã pesada. Só que a pastora nesses
cinco anos que tava na mão dessa Marta ela também ia e vinha porque ela também não estava
bem de saúde.
M: A tá.
G: Foi nos últimos acho que três anos que aí ela melhorou que aí ela bate o cartão aqui todo dia
com a gente sete horas da manhã e sai na hora que Deus manda ela sair.
M: Entendi.
G: Entendeu? Aí ela conseguiu convencer a Paula Castro, que é uma das melhores diretoras do
Brasil, tanto que ela fez um trabalho revolucionário lá na, no pan-americano da Bahia, ela era
da Bahia então ela fica indo e vindo da Bahia entendeu?
M: E aí agora ela é diretora.
G: Diretora daqui. Diretora pedagógica e a pastora é diretora executiva. E melhorou muito a
escola.
M: Entendi.
G: Entendeu? Mas assim, ela conseguiu tirar a escola e colocar a escola num caminho assim
agora a gente tá dando educação de qualidade.
M: Certo.
G: Entendeu?
M: E ela é mais conservadora?
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G: A pastora? Moderada.
M: Moderada, entendi.
G: Ela é moderada, era os outros diretores que tavam aqui que tinham uma visão conservadora.
M: Certo. Interessante. Deixa só eu entender uma coisa que eu fiquei em dúvida, o currículo,
que nem o aluno que se matricula, ele se matricula em um dos currículos ou ele faz tudo?
G: Tudo.
M: Ah.
G: Tudo é obrigatório.
M: Então ele vai ter aula com você no currículo americano e depois
G: Com o professor Carlos* de biologia usando a metodologia do Anglo. Entendeu? Desde o
nursery one lá, do kinder dos pequenininhos até o terceiro ano do médio bilingue, todos é
período integral. Acho que só o nursery que é o berçário que não é assim e o pai pode deixar
vespertino, a tarde,
M: Fica na escola um único período né.
G: Escolhe um período ou deixa um período integral.
M: Entendi.
G: Entendeu? Mas a partir do kinder um até o terceiro ano do médio integral pbrigatório.
M: Entendi. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa mas eu acho que não. Então é isso. Muito
obrigado viu?!
G: Entendeu?
M: Muito obrigado.
G: Magina.

*O nome foi alterado para garantir o anonimato da pessoa citada na entrevista.
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ANEXO D – Unidades de Significado formuladas a partir das entrevistas
Unidades de significado da Entrevista A

1.1 - “Não me exponho no sentido de dar opiniões e dar pano pra manga.”
1.2 - “Eu tive uma coisa muito desagradável no *, porque eu dei aula no *15 anos. E eu tinha
uns alunos evangélicos, e aí, inclusive com aquele texto, aquela matéria da superinteressante
que eu te falei. E aí eu tava, e assim, antigamente eu colocava mais opiniões quando eu falava
e que de fato eu acho aquilo um absurdo mas no sentido de você impedir o conhecimento.”
1.3 - “Eu tenho muitos dedos pra falar desse assunto (...) quase me desculpando caso eu fale
alguma coisa que ofenda.”
1.4 - ”Mas nunca, tamanha a preocupação que eu tenho de não parecer que eu quero catequizar,
que eu quero doutrinar, sabe assim?”
1.5 - “Mas como isso é um assunto que eu tenho muito cuidado, então nunca tive problema.”
1.6 - “Eu já chego desse jeito que eu to te falando muito delicadamente colocando que essa é a
versão científica da coisa, que a gente tem que na verdade agregar, então o que eu aprendi lá na
minha família que quem criou a Terra o céu e os seres foi deus? Então eu vou continuar
acreditando nisso. Só que olha que interessante a ciência explica dessa maneira.”
1.7 - “Olha que legal eu tenho mais uma coisa pra acrescentar. Então eu quero somar.”
1.8 - “Eu quero que você pense, se aquilo que você acreditou a vida inteira te desconfortou
agora que eu falei tudo isso? Vai atrás, busca mais informação. Quem sabe você ache respostas
agora nisso que eu to te mostrando.”
1.9 - “Não professora eu acho tudo que você tá falando uma besteira.” Ótimo então aquilo que
você traz da sua casa é o que de fato tem valor pra você.”
1.10 - “Então eu vou muito pisando em ovos sabe assim? Muito pisando em ovos.”
1.11 - “Então os alunos sabem bem que o que eu to explicando eu falo pra eles que no vestibular
infelizmente quem formulou as questões de evolução não quer saber se você acredita ou não
em deus. Não quer. O cara quer saber se você tem o domínio científico se você tem o domínio
disso do jeito que eu to te ensinando. E é o que você vai responder caso você queira ser
aprovado.”
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1.12 - “Mas como é legal a gente sempre acrescer, ter mais uma forma de enxergar, olha que
interessante, olha como o cientista vê isso.”
1.13 - Às vezes algum aluno fala, eu tive um ano, não aqui também, no *, um adventista do
sétimo dia (...) Então ele questionava muita coisa. Então ele vinha pra aula aberto para. Então
ele colocava contribuições muito interessantes. “Não professora, nós acreditamos em tal coisa.
Como é isso visto? Como a ciência vê?” E isso enriquecia muito a aula.”
1.14 - “A gente respeita, mas, então quando surgem algumas coisas eu tento dar o parecer
científico sem menosprezar e sem deixar de lado o que o aluno traz de casa.”
1.15 - “O que me interessa é que ele consiga ver no que eu to passando pra ele que ele pode
harmonizar com o que ele tem.”
1.16 - “Porque ai mesmo que ele seja criacionista e enfim que religião que seja ele passa a
aceitar que essa é uma versão também possível, a olhar carinhosamente pra isso.”
1.17 - “Então eu consegui isso com muita batida de cabeça de tanta entendeu? De tantos
pequenos desgastes, esse desse aluno foi um desgaste bem grande que você vê que
determinados assuntos você tem que ir mais delicadamente.”
1.18 - “Eu não quero jamais desmerecer, contestar, mudar, jamais.”
1.19 - “Olhe essa outra. Então o que que a gente pode pontuar nas duas que tem a ver? O que
que uma tá falando que a outra não aceita? Por que será? Será que elas conseguem conviver?
Será que precisa ter essa guerra mesmo de que onde tem religião não tem ciência?”
1.20 - “Todo cientista é ateu será que é assim? Aí eu saco meu tercinho entendeu? Porque eu
tenho fé, eu acredito em deus e os alunos ficam “oh” e eu falo gente ter fé não significa que eu
acredite em determinadas coisas ou deixe de acreditar em outras né?”
1.21 - “Mas é nesse sentido. É dele somar, quem sabe até bagunçar um pouquinho o que ele
tem. Porque a gente instiga com algumas colocações.”
1.22 - “Mas o meu discurso é sempre pra ele acrescentar.”
1.23 - “Daí você resolve. Isso mexeu com a sua cabeça? Mexeu. ‘Ah professora então aquilo
que eu acreditava agora é meio’. Já tive testemunhos de alunos assim.”
1.24 - “Nossa professora, nunca tinha pensado dessa maneira” E aí o que que você achou de
pensar dessa maneira? ‘Aí cai isso, e cai aquilo e cai aquilo que eu acreditava.’ ‘Não não precisa
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cair. Dá pra você ver que são maneiras diferentes pra falar da mesma coisa?’ ‘Não mas agora a
resposta que eu sempre achei que era satisfatória não é mais’. ‘Então aí agora é você. Não sou
mais eu. Entendeu? Aí agora é você. Eu semeei, mostrei um caminho e agora é você.’”
1.25 - “Eu não acho nem que eu tenha esse direito de mexer tanto às vezes com a cabecinha
entendeu, mas você tem que despertar né? Essa é a função de educador.”
1.26 - “Eu acho que o que mais me ensinou a trabalhar esse assunto, que é um assunto que eu
gosto particularmente foi esse embate aí no * que me fez perceber que eu tinha que ser delicada
pra abordar essa questão.”
1.27 - “Tem gente que acha que é uma bobagem “Não, você tem que entrar mais de sola, essa
que é a função do educador.”
1.28 - “Então quer dizer, ele não aprendeu o que eu queria que ele aprendesse, a outra visão.
Ele pegou um bode de mim.”

Unidades de significado da Entrevista B

2/5/6.1 - “Eu falo como uma das ideias sobre origem da vida. Não sobre evolução tá. Eu não
trato criacionismo como uma teoria evolucionista. Eu trato ela como uma das ideias, não como
uma das teorias, acho que não é uma teoria porque pra mim teoria pressupõe que você tem um
raciocínio científico por trás disso, e eu não acho que seja o criacionismo isso, mas ele é, eu
acho que ele é tratado sim na apostila e eu abordo ele como uma das ideias pra origem da vida.”
2/5/6.2 - “Trato das três ideias, eu trato da panspermia, do criacionismo e da evolução.”
2/5/6.3 - “No criacionismo trazendo ele como uma ideia não conflitante com o pensamento
evolucionista por conta de serem coisas de raízes epistêmicas diferentes”
2/5/6.4 - “Eu até falo pra eles, olha, o criacionismo é uma questão de fé, é uma questão de você
acredita ou não, evolução não é uma questão de você acredita ou não é uma questão de você
entender e aceitar ou não, então como são coisas diferentes não são necessariamente conflitantes
o criacionismo e a evolução, aí eu brinco com eles uso uma analogia, é como se você tivesse
alguém dizendo que o São Paulo é o melhor time do mundo porque o Rogério Ceni é o melhor
goleiro que tem e outro diz, não não, meu rebatedor do Lakers é muito melhor do que o Rogério
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Ceni. São esportes diferentes, são coisas, não dá pra você comparar por isso não são
necessariamente conflitantes.”
2/5/6.5 - “Mas ai eu trago a teoria fixista como uma teoria pseudocientífica e aí eu imponho
um pouco mais no sentido de dizer, aí é, aí é quando fazem merda, porque tentam se basear
numa coisa dogmática pra tentar ser ciência. Quando na verdade não dá. O fixismo diz que as
espécies são fixas, que elas não se transformam, que espécies não surgem nem desaparecem, e
aí eu pego fósseis, pangeia e outras coisas que demonstram que as espécies se transformam,
então por isso fixismo é conflitante com a evolução mas o criacionismo não é porque são coisas
de raízes epistêmicas diferentes.”
2/5/6.6 - “Tem a esfera da religião e tem a esfera da ciência”
2/5/6.7 - “Eu acho que eles são absolutamente passíveis de conviver.”
2.8 - “escola 2, zero conflito.”
5.8 - “No primeiro ano tratando de evolução, na Hebraica nenhum comentário, parece que os
alunos judeus no caso, são todos judeus, têm uma relação com o conhecimento muito
interessante, eles querem aprender o que, e não é a preocupação com o vestibular mas com o
conhecimento acumulado ocidental, é bem legal. Esse ano teve uma aluna que fez um
comentário nesse sentido que eu achei bem interessante, que ela disse “Entendo, o que você tá
dizendo, faz todo sentido, mas pra mim foi o deus o Javé.” Então eu entendo mas pra mim quem
criou a vida, quem fez a vida ser como ela é foi Javé. Mas eu entendo evolução.”
5.9 - “Mas na minha vida eu vou tratar como se a vida tivesse surgido por deus, por Javé da
forma como ele fez.(...) Mas isso aqui eu entendo.”
5.10 - “Ela tava entendendo e bem Mortimer de perfil conceitual, na aula de ciências eu uso
evolução e na minha vida fora da aula de ciências eu uso religião.”
5.11 - “No colégio *, no colégio judaico. Ele disse que ele enxergava preceitos de Javé na
evolução. Como se deus tivesse dado as regras para que os seres evoluíssem. Eu achei uma
forma muito, muito interessante e aí quando ele disse isso em aula alguns outros alunos
disseram que também conviviam com as duas coisas dessa forma.”
5.12 - “Eles casam as coisas. Eu acho que a maioria ainda trata como coisas separadas mas tem
alguns que casam as coisas.”
5:13 - “E um uma vez me disse que via deus antes do Big Bang. Que dali em diante, como se
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deus colocasse as leis ali, físico químicas, desse as regras e deixasse a evolução acontecer.”
6.8 - “Em escola 6 eu tive um, eu não tive conflito com a direção até porque a direção é a
mesma, mas eu tive alguns alunos que olharam feio.”
6:9 - P: E aí o que predomina na religião dos alunos?
B: Tem muito pentecostal.
P: Mais evangélico?
B: Tem evangélico e o caso foi com uma menina evangélica que falou, “Não eu discordo disso”.
6:10 - “Não chegou a ser um problema, um embate, ou alguém duvidando ou me contestando,
mas senti um pouquinho mais o peso disso. O que pra mim foi surpreendente porque, eu tava
dando o mesmo curso e falando a mesma coisa num colégio judaico e aí foi num colégio de
periferia que por conta do contexto ali a menina “não acredito nisso”
6:11 - “A relação é outra. Parece uma negação àquilo.”
6:12 - “Eu acho que é a minoria.”
6:12 - “Essa menina ela tinha pra ela o conflito que é conflito.”

Unidades de significado da Entrevista C

3.1 - “Eu até comento com eles “Olha quando eu vou dar aula de evolução aqui ninguém tá
querendo te convencer a nada, você tem o seu aspecto religioso e a gente tá dando um aspecto
científico aqui a gente coloca o que tem uma prova científica.”
3.2 - “A gente trabalha com eles e eles levam numa boa.”
3.3 - “É como se eles tivessem separando o aspecto religioso do outro.”
3.4 - “A hora que você entra daqui pra cá você tem que ter uma visão a hora que você sai você
pode criar uma alternativa que coloque e sobrepõe as duas e que você possa trabalhar.”
3.5 - “Na paleontologia que a gente tem um padre que trabalha com fóssil né?
P: Ah é?
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C: Sim. Um dos que fez as pegadas de dinossauro aqui do Brasil é um padre.”
3.6 - “Então eu falo pra eles, se ele pode trabalhar e ele não tem crise, quanto mais eu ne? Então
eu tento colocar bem assim pra eles.”
3.7 - “E pra eles funciona bem isso?
C: Funciona. Nunca teve problema.”
3.8 - “No primeiro ano a gente começa com criacionismo aí depois a gente passa pras etapas
científicas então a mesma coisa evolucionismo então a gente tá dando evolução, aí eu faço uma
revisão de origem da vida, aí eu falo do criacionismo aí eu falo da abiogênese biogênese, as
visões que tem, e aí por exemplo Lamarck eu coloco “Olha o Lamarck quando ele começou a
trabalhar que que era? Era a igreja católica. O que que era colocado na época?” A teoria da
abiogênese. Então o cara via lá a água parada de repente aparecia, então ele fazia essa
associação porque era isso que eles tinha na época.”
3.9 - “É, a gente coloca bem o basicão porque aí a gente coloca assim “Como é que é a visão
do Adão na bíblia?” Aí eles falam, “ah era um homem e tal”. Daí a gente fala “então, esse
homem não é igual você?” Então que que a gente coloca, criacionismo veio de um criador, só
que esse homem não se modificou ao longo da linha evolutiva, seria um homem igual ao que a
gente tem hoje. Aí eu começo a colocar pra eles, vamos lá o homem da pré história a gente
acredita que ele tinha um outro dente depois do siso, então vamos ver vocês agora quem tem o
dente depois, então eu vou mostrando que tem aspectos de mudança. Aí coloco pessoas que não
tem esse dente que não vão formar então significa que (inaudível). Então eu vou mostrando que
teve mudança, então a gente não pode falar que esse homem é fixo.”

Unidades de significado da Entrevista D

4.1 - “Pelo que eu percebo deveria ser mais preparado uma forma respeitosa de tratar religião
cara. Não é nem evolução porque os professores que dão evolução eles sabem bem o que falam
geralmente e não tem muito problema mas em geral eles acabam ridicularizando outros tipos
de visão.”
4.2 - “Eu acho que, meio que é como se ser religioso demais é ser meio idiota sabe? Mesmo na
escola que é católica. Porque como tem esse desvínculo da parte religiosa da escola com o corpo
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docente ali com o ensino médio pelo menos. Então fica meio solto. Então tem professor que
fala mesmo, fala que é bobagem o criacionismo que tudo isso é bobagem, que outras formas de
ver não fazem sentido e assim, eu também não acredito em outras formas. Nas outras formas
que eu vi eu não acredito mas é ruim porque tem alunos religiosos. E aí desmoraliza o aluno
não necessariamente porque ele acredita em criacionismo mas porque ele é religioso, e aí você
já linka por tabela né, ele e a religião dele, e aí é como se ele fosse idiota porque ele é religioso
e porque consequentemente ele deve acreditar no criacionismo que não tem nada a ver com
evolução.”
4.3 - “Na escola é assim, se tiver algum tipo de reclamação acaba caindo pro professor né.
Tiveram alunos que reclamaram. Ele tá sendo desrespeitoso, por causa disso disso e daquilo e
aí o cara toma mais cuidado mas aí pelo que eu fiquei sabendo o professor toma mais cuidado
mas no ano seguinte ele, pelo jeito de falar ele acaba cometendo a mesma gafe.”
4.4 - P:“Entendi. E pros alunos você acha que, como você acha que funciona essa assimilação
essa percepção do conceito de evolução neles, como que eles recebem o conceito? Pensando na
religiosidade.
D: “Ah pensando na religiosidade? (...) Não vejo problema.”
4.5 - “É. Poucos dos que eu vi eram religiosos praticantes mesmo. Muitos frequentavam as
vezes, tipo ‘você vai na missa?’ ‘Ah vou de vez em quando’, ou ‘vou porque minha família
vai.’”
4.6 - “Não é. Não que eu saiba. Nunca reparei. E aqueles que eu sabia que eram muito religiosos
nunca vi nenhum problema.”
4.7 - “Tinham alguns lá que estavam na sua época de conflito né.”
4.8 - “Lembrei que o professor de física, ele tem uma certa proximidade com as populações
indígenas tanto que ele trabalha com educação indígena, fez pesquisa em cima disso. Eu lembro
que na aula dele ele dava uma explicação assim de refração da luz. Porque que você mira aqui
se o peixe que você tá vendo tá ali. Pra acertar ele. Aí ele explica lá a questão das ondas da
refração e tudo mais e ele fala “tem um povo tal” ai ele sabe os nomes, “tem um povo tal que
diz que você tem que mirar na alma do peixe” e aí ele fala que essa explicação é tão válida
quanto porque ela funciona. Muito legal né?! (...) Acerta (o peixe). Dá certo. ‘Me prova que
tem alma’. Bom aí é outra coisa.”
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Unidades de significado da Entrevista E

7.1 - “Nas aulas de ciências estudamos o caráter científico do conteúdo, em outros momentos
eles podem utilizar outro tipo de material.”
7.2 - "Caso ele prefira, para a sua vida, utilizar suas ideias religiosas pode ficar à vontade, mas
que naquele momento trabalharemos com as ideias que a ciência trouxe"
7.3 - “Religião e ciência são coisas de natureza diferente então não podem ocupar o mesmo
espaço de discussão.”
7.4 - “Fico atento com possíveis temas que podem gerar conflito com o judaísmo mas nunca
tive problema.”
7.5 - “Dificilmente há momentos de embate entre religião e ciência”
7.6 - “Aparentemente, eles (estudantes) conseguem separar muito bem a natureza científica da
natureza religiosa então eles provavelmente usam cada uma delas em um momento da sua
vida.”
7.7 - “Mesmo tendo valores criacionistas eles têm uma relação interessante com o conhecimento
e sabem que naquele momento é o conhecimento científico que será utilizado.

Unidades de significado da Entrevista F

8.1 - “Fala, mas com certeza não é a vertente que ele foca assim.”
8.2 - “São correntes diferentes a criacionista e a evolucionista. Tem escolas internacionais que
às vezes focam mais no criacionismo do que no evolucionismo. As brasileiras talvez foquem
mais nessa escola laica, foque bem mais no evolucionismo do que no criacionismo.”
8.3 - “Eu falo que é uma outra proposta que é diferente do criacionismo, então mas se eles
acreditam no criacionismo eles vão continuar seguindo, mas é uma proposta nova que eles tem
que ver, tem que, é, até pra contra argumentar e refutar algumas coisas do evolucionismo.”
8.4 - “Então aí eles não refutam, não ficam muito ariscos com isso.”
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8.5 - P”: Então você coloca meio como uma, como que eu vou dizer?
F: Uma alternativa.”
8.6 - “Eles valorizam muito assim o conhecimento que ele adquire assimilado assim. Então
apesar de não, apesar de ir contra o pensamento dele, ele quer saber o que que os outros falam,
outros pensadores, outra corrente de pensamento diz. É uma relação, os judeus têm muito essa
relação com o livro com o conhecimento (...) Que vai levá-los (os judeus) a alcançar por
exemplo posições melhores sociais, eles valorizam muito.”
8.7 - “Eles querem saber como o outro lado pensa.”
8.8 - “Eu trabalho e eu levo muitos textos que trabalham visões diferentes pra eles né. Por
exemplo, mesmo acreditando bastante no evolucionismo eu também levo alguns trechos da
“Caixa preta de Darwin” que questiona essa questão da evolução molecular da microevolução,
levo textos criacionistas também, levo textos evolucionistas, e aí eu acabo fazendo, lógico que
como eu creio em evolução nenhum discurso é neutro né.”
8.9 - F: “Acaba meio que pendendo pro outro lado (“Evolucionismo”), mas eu tento ao máximo
expor as várias faces assim do pensamento. Um criacionista, um evolucionista, tem uns que às
vezes mistura os dois né.
P: Certo.
F: Uma linha de criacionismo científico.”
8.10 - “De um a catorze eu, sendo o um o religioso e o catorze o estritamente científico acho
que eu estaria no doze assim.”
8.11 - “Mas ainda, algumas coisas, o que a gente ainda não sabe ainda explicar, talvez ache até
evidências assim, mas tem algumas coisas por exemplo essa questão de de de de por exemplo
cascatas muito minuciosas que são formadas durante a evolução assim, ainda tenho o meu “quê”
de descrença assim.”
8.12 - “Sei lá cascata de coagulação sanguínea, cascata de ciclo de Krebs assim, umas coisas
muito detalhadas que tão na microevolução assim.”
8.13 - “Agora na macroevolução eu sou totalmente, eu sou estritamente científico assim, já me
convenci.”
8.14 - P: “E você acha que em alguns momentos então tem como fazer uma somatória assim?
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F: Sim.”
P: Entendi. Mas não sempre?
F: Não mas acho que a apresentar todas e tentar discutir mesmo com eles o que se aproxima, se
se aproxima de determinada situação ou não.”
8.15 - F: “Até jogo essas questões do desse livro que eu citei aqui das cascatas de coagulação.
P: Certo.
F: Se é possível ou não ter evoluído, se transformado nessa direção de ficar tão complexo assim.
P: Tá.
F: Tento discutir com eles essa questão.”
8.16 - F: “Esses muito religiosos eles continuam ali crendo no criacionismo assim mas também
não desvalorizam por exemplo essa outra corrente mas eles ainda acreditam piamente no
criacionismo.”
P: E na sala de aulas eles são como?
F: Eles vão normal.
P: Vão por na prova sem grandes polêmicas.
F: Sem grandes polêmicas. Vão acertar o exercício da prova assim mas não é de fato o que eles
creem assim.”
8.17 - Outros eles costumam até mudar assim de perfil conceitual, eles conseguem junto com a
religião adicionar alguns elementos do evolucionismo, assim eles conseguem fazer um mix
assim.”
8.18 - “Nunca. Bom, a maioria que não é religioso, eles conseguem, eles ainda puxam alguma
coisa da religião do criacionismo mas eles mesmo em aulas de rabino que eu sei, eles começam
a discutir assim a ciência e começam a levar o termo científico pro rabino e discutir nas aulas
de judaísmo e outras coisas assim.”
8.19 - P: “ó pra eu entender e não ficar em dúvida, você falou assim, pra você dentro de uma
escala você teria mais tendência pra ciência assim mas é num sentido de mudança de contexto
ou é num sentido de dentro do possível do que a gente sabe e do que a gente não sabe, de juntar
algumas ideias e
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F: Sim.
P: De possíveis explicações de coisas que não são explicadas ainda e
F: É, que podem ser explicadas e
P: E aí a gente vai vendo
F: E aí a gente desmonta aí nesse sentido. Mas no sentido de não ter ainda uma explicação
plausível científica.
P: Certo. Você acha que vai ter ainda? Você acha que são coisas que são possíveis assim de
ter?
F: Ah fico em dúvida.”
8.20 - “É, então acaba talvez influenciando em algum sentido nisso. Mas é, eu vejo
possibilidade de achar, se achar eu vou falar então beleza, tá tudo certo, a ciência conseguiu
explicar.”

Unidades de significado da Entrevista G

9.1 - “Nessa parte deles forçarem o criacionismo era muito mais forte na escola e foi perdendo
isso porque a pastora adotou uma postura moderada.”
9.2 - “Mas a pastora e a dona da escola ela tem uma postura moderada com relação a isso.”
9.3 - “Só que, como é uma escola cristã e a pastora tem uma, uma postura bem moderada ela
fala “Olha Deus criou” mas aí eu procuro dar pra eles uma visão assim, eu ensino a evolução
como Science como a ciência diz e também dou o conceito de criacionismo.”
9.4 - “Eu falo tem essas duas tá aqui o que é e quais as consequências. Você escolhe o que você
quer pra sua vida por que tecnicamente não são mais criancinhas do fund um, eu trabalho só
com primeiro ano do ensino médio. No, em biology e Science e você escolhe o que você quer
da sua vida.”
9.5 - “Você vai escolher.”
9.6 - “Mas eu sempre dou as duas versões pra eles e eles decidem.”
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9.7 - “Na aula de ciências que eles escolhem o que querem.”
9.8 - “Procuro expor, eu acredito em deus mas eu acredito que porque deus na sua infinita
sabedoria e poder não pode criar o Big Bang e a partir daí. Aí eles ficam achando que eu sou
meia louca e eu desconverso e acaba aí. E eu falo qual que é a sua opinião.”
9.9 - G: “É porque depende pra cada um, porque eu tenho os mais religiosos que vem de famílias
mais tradicionais. Eu tenho os que não são apegados.
P: Que abrem mão
G: Que abrem mão. (...) Total. Entendeu? Crê em Deus mas assim.”
9.10 - “Eles realmente escolhem.”
9.11 - “Eles têm a curiosidade eu falo eu sou cristã, acredito, mas assim como cientista eu não
posso ignorar as evidências. Mas nada me diz até hoje a ciência não explica como que o Big
Bang surgiu.”
9.12 - “Porque não foi Deus que criou? Até hoje a ciência não conseguiu refutar que Deus
existe.”
9.13 - “Eu tento juntar os dois.”
9.14 - G: “Porque tecnicamente, pra mim faz, assim, eles como eu falei, muitos já tem a sua
religião definida.
P: Sim, sim.
G: E os que não tem. Não vão ligar muito.”
9.15 - “Mas eu tento sim porque aqui a ciência explica e aqui a religião me explica então . Então
tecnicamente está tudo explicado.”
9.16 - “Então tem uma justificativa. Contanto que eu dê uma justificativa pra eles, um porquê.
O que eu não posso deixar pra eles é não responder. Deixar um vazio. (...) Contanto que eu
responda, pra eles faz sentido.”
9.17 - “Uma coisa que eu mostrei pra eles que selou bem isso foi; Stephen Hawking, Darwin,
Watson e Crick, principalmente o Stephen Hawking vai e volta na religião. Chega uma hora
que, ele estuda, estuda estuda o universo, estuda, estuda, estuda, estuda, chega uma hora que
ele fala Deus não pode existir, mas chega uma hora que ele fala que existe, porque não tem
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como ele explicar o que ele ta vendo se não tiver uma coisa superior pra explicar aquilo.”
9.18 - “Se você pensar, gente, é impossível ter toda essa vida e não ter alguma coisa por traz. É
impossível. Não tem como. Entendeu?”
9.19 - “E um negócio desse jeito, tudo que a gente estuda, vai do microelemento da árvore pra
xilema e floema, estômago, DNA. Gente é impossível tudo isso ter surgido do nada do caos.
Planetas, constelações (...) É impossível.”

