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RESUMO

Neste ensaio. queremos demonstrar como a Historia da Ciencia pode ser utilizada como
urn dispositivo didittico util para levar o aluno a refletir sobre a real natureza da ciencia, seus
metodos, suas limita~oes. Partindo de uma analise do contexto social, historico e economico do
qual emergiu o Darwinismo no seculo XIX, poderemos compreender melhor os motivos que
levaram

a

aceita~ao

da teoria da evoluyao pela comunidade academica na lnglaterra.

Verificaremos tambem o efeito negativo da aceitayao desta teoria no desenvolvimento .da propria
ciencia ao assinalarmos, que no mesmo periodo em que as ideias de Darwin ocupavam uma
posi~ao central nos circulos Jtcademicos, uma importante teoria biol6gica, o paradigma

mendeliano da heran~a, estava tendo sua origem postergada em quase 40 anos.
Sugestoes tambem sao apresentadas mostrando como este tema pode ser trabalhado em
sala de aula atraves da integra~ao do ensino religioso ao conteudo de outras disciplinas.

OBJETIVOS
I. Estabelecer uma abordagem interdisciplinar para o estudo das origens por professores
do ensino medio.
2. Utilizar a Historia da Ciencia como ferramenta para compreender o desenvolvimento
da Teoria da Evoluyao Darwiniana.
3. Analisar o efeito negativo que o Darwinismo teve sobre o desenvolvimento da propria
Biologia.
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INTRODUCAO

Muitas vezes, quando olhamos para os Jivros e compendios, temos a ideia de uma ciencia
que parece transcender a existencia humana e suas

contradi~oes.

0 tipo de posicionamento

colocando a ciencia e a tecnologia como isentas dos outros acontecimentos da vida, ao qual este
ensaio busca contrapor-se, teve uma das suas fontes de origem nos escritos de Bacon, no seculo
XVI, onde ele dizia ter a ciencia somente bondade e neutralidade, inerentes ao proprio processo,
e que qualquer mal que ela causasse seria cons~qiiencia de sua rna utiliza~ao.
Tal tradi~ao seguiu ganhando adeptos e foi refor~ada por Galileu, na mesma epoca, que
dizia nao poder e nao dever a ciencia estar sujeita a nenhuma limita~ao. Deveria ter o seu
caminho livre e desinteressado. Os cientistas deveriam ter o direito de buscar e praticar a verdade
cientifica sem se preocuparem com suas possiveis conseqilencias sociais perturbadoras. Por isso
ela foi sempre tratada de maneira asseptica e completamente afastada de outras variaveis que nao
dissessem respeito exclusivamente aos resultados empiricos que confirmassem ou nao os seus
estabelecimentos te6ricos eminentemente racionais. Desta maneira, recebemos os fatos c
·jnforma~oes

cientificas protegidos pelo veu da atemporalidade era neutralidade, como se fossem

verdades absolutas.

lnforma~oes isoladas, por mais atuais que sejam, ja nao satisfazem mais.
percebermos que a ciencia nao

E necessaria

e algo acabado e sim urn processo, sujeito a inumeras influencias

que nem sempre estao comprometidas com a busca do conhecimento, mas que representam
interesses de grupos particulares.
Alem disso, o aluno precisa ser constantemente desafiado a sair de uma postura passiva ao
receber as informa~oes prontas. White ( 1996) assinala que cada ser humano criado

aimagem de

Deus, e dotado de certa faculdade propria do Criador - a individualidade - faculdade esta de
pensar e agir. Esta mesma autora continua a afirmar:
"}~· a ohra da verdadeil a educar;iio desenvolver esta faculdade, adestrar os }ovens para

que sejam pen.\·antes e niio meros re.fletores do pensamento de Olilrem. Em vez de limitar o seu
estudo ao que os homens tem dilo ou escrilo, sejam os estudantes encaminhados as follies da
verdade, aos va.\·tos campos abertos a pesquisas na natureza e na revelar;iio (pagi11a 17). ··
Urn dos possiveis caminhos que tern sido enfatizados para levar o aluno a assurnir esta
postura critica, pensante e melhorar o ensino e o uso da Hist6ria da Ciencia. Ela vern sendo
utilizada como fonte de

inspira~ao

de ensino (Gagliardi e Giordan,

para

1986~

defini~ao

de conteudos e para a

Castro, 1992).

proposi~ao

de estrategias
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A Hist6ria da Ciencia pode ser utilizada como urn recurso didatico util, contribuindo para
tomar o ensino da ciencia a nivel medio, mais interessante e facilitar sua aprendizagem. Martins
(1998) declara que a Hist6ria da Ciencia pode fazer bern mais pelo ensino, como por exemplo:

I. Mostrar, atraves de epis6dios historicos, o processo gradativo e Iento de constru¥80 do
conhecimento, permitindo que se tenha uma vis8o mais concreta da natureza real da ciencia,
seus metodos, suas limita¥5es. Isso possibilitara a forma¥8o de urn espirito critico, fazendo
com que o conhecimento cientifico seja desmitificado sem, entretanto, ser destituido de valor.
Assim, o estudo da hist6ria da ciencia deve evitar que se adote uma vis8o ingenua (ou
arrogante) da ciencia, como sendo a "verdade" ou "aquilo que foi provado'\ alguma coisa de
etemo e imutavel, construida por genios que nunca cometem erros e, eventualmente, por
alguns imbecis que fazem tudo errado.
2. Atraves da Hist6ria da Ciencia, o aluno ira perceber que a aceita¥80, ou a rejei¥80, de alguma
proposta n8o depende de seu valor intrinseco, de sua fundamentayio, mas que tambem neste
processo estao envolvidas outras for¥as tais como sociais, politicas, filos6ficas ou religiosas.
Nem sempre o uso de Hist6ria da Ciencia no ensino e

ad~quado.

Ha muitas coisas que se

devem evitar, pois podem atrapalhar, ao inves de auxiliar o en:,!no. Em primeiro Iugar, deve-se
fugir de biografias longas, repletas de datas, sem nenhuma referencia a filosofia e as ideias
cientificas, ao contexto temporal, social e cultural daquilo que se esta ensinando (Martins, 1993 ).
Deve-se evitar tambem mostrar aquilo que "deu certo", omitindo as dificuldades
encontradas e as propostas altemativas. Tambem e born evitar nao considerar ou mesmo
desvalorizar a experiencia do proprio aluno. Em vez disso, deve- se trabalhar com ela, procurando
mostrar que muitas vezes suas ideias sao semelhantes ·as de alguma das etapas pelas quais passou
a constru¥80 daquele conceito.
Ap6s estas considera¥5es, acredito que o professor advenlista, preocupado em integrar a
sua

fe

na Palavra de Deus ao c.onteudo de sua disciplina, deve utilizar-se da Hist6ria da Cienda

como uma importante ferram~nta capaz de mostrar ao seu alur:o que a ideia de uma ciencia
neutra e imune as influencias da sociedade n8o e verdadeira. Desta forma, o aluno passara a
desenvolver uma postura critica diante daquilo que e ensinado como sendo cientifico e que,
portanto, deve ser aceito. Ademais, ela proporciona a oportunidade de urn conteudo ser
trabalhado de forma interdisciplinar, tomando o seu aprendizado mais eficaz.
Na interdisciplinaridade, estabelecemos uma intera~8o entre duas ou mais disciplinas
proporcionando uma aprendiLagem muito rna is estruturada e rica, pois os conceitos est:' 1
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organizados em tomo de unidades mais globais, de estrutu· 'as conceituais e metodo16gicas
compartilhadas por vitrias disciplinas.
Para demonstrar como urn conteudo pode ser trabalhado interdisciplinarmente, utilizando
a Hist6ria da Ciencia, usarei .:omo exemplo, o desenvolvimento do Darwinismo, urn tema da
Biologia Evolutiva importantissimo para o adventista do setimo dia por causa das suas
implica~oes

favoreceu a

contritrias

a Palavra de Deus. Queremos analisar o contexto economico e social que

substitui~ao

do relato biblico da

cria~ao

pela teoria da

evolu~ao

nos meios

academicos na Inglaterra, durante o seculo XIX, e verificar o efeito negativo dessa substitui¥ao
no desenvolvimento da propria Biologia.
0 enfoque interdisciplinar dado a esta abordagem e fundamental para promover a
integra~ao

de conteudos de diversas disciplinas relacionados

a questao das origens. 0

profess<..r

de Ensino Religioso poderit ser o elo de liga~ao entre as demais disciplinas, pois e na cosmovisao
religiosa que elas deverao se encontrar. Sendo assim o educador podeni valer-se dos vitrios temas
transversais que a disciplina biblica oferece para fazer a ponte enrre as disciplinas.

ABORDANDO A QUESTAO DAS ORIGENS
Uma questao que invariavelmente e colocada por aqueles que se dedicam ao estudo das
origens e saber qual ou quais as causas que levaram
aceita~ao

a rejei~ao do relato biblico da cria¥ao e a

da teoria da evolu¥ao para explicar a origem da vida. Durante muito tempo, o relato

biblico da

cria~ao

era aceito pela maioria das pessoas, mas hoje vemos urn quadro diferente.

Muitos cientistas veem urn universo govemado por leis naturais que nao necessitam da
urn Criador e a teoria da

evolu~ao

a~ao

de

e aceita como sendo capaz de explicar a origem da vida no

nosso planeta. Mas como ocorreu esta mudan~a ao Iongo do tempo?
Antes que a teoria da

evolu~ao

fosse aceita, varios conceitos, baseados em

cren~as

religiosas. tiveram que ser descartados. A teoria geocentrica, a fixidez das especies e uma
natureza perfeita sao exemplos de ideias erroneas que foram defendidas como verdades absolutas
e inquestionaveis (Gibson, 1987).
Quando Galileu apoiou a teoria do heliocentrismo, proposta por Copemico, colocou por
terra o geocentrismo e abriu urn precedente de que a verdade nem sempre residia no que a igreja
ensinava. Mais tarde, a ideia de uma natureza perfeita e de que os pr6prios organismos nao
sofriam nenhum tipo de modifica~ao ao Iongo do tempo foi totalmente descartada na revolu~ao
Darwiniana (Mayr, 1982). Desta maneira, muitos estudiosos at)ontam para a igreja dominante
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como responsavel pela mudan~a da cria~ao pela evolu~ao, sendo incapaz de separar a realidade
biblica de suas proprias especula~oes (Gibson, 1987).
Apesar desses fatos hist6ricos serem citados como causas importantes que levaram
aceita~ao

a

da teoria da evolu~ao, eu acho que a maneira isolada como sao apresentados e

desvinculados do seu contexto social e economico nao consegue demonstrar a verdadeira
dimensao da realidade dessa

mudan~a.

Afinal de contas, ideias preconizadas pela igreja durante

seculos, por mais absurdas que fossem, nao poderiam ser substituidas meramente por outras, sem
que houvesse uma tensao entre os interesses da igreja e os interesses de urn grupo opositor.

E

exatamente este conflito de interesses que acaba se refletindo em outras areas, incluindo a area
academica, onde a produ~ao do conhecimento pode ser subsidiada por urn grupo em particular a
fim de atender aos seus interesses.
Esta conclusao e apoiada numa compreensao da
1962, com a

publica~ao

ci~ncia

introduzida por Thomas Kuhn em

do livro "A Estnttura das Revolufoes Cienti.ficas". Esta influente obra

causou controversia de imediato ao introduzir uma visao subjetiva e irracional do
empreendi mento cientifico.
Kuhn propos que a ciencia, em vez
mais a

adequa~ao

d~

representar o acumulo de conhecimento objetivo, e

de dados sob conceitos amplamente aceitos denominados de paradigmas. Os

paradigmas sao visoes abrangentes que podem ser tanto falsas quanta verdadeiras, mas aceitas
como verdade. Neste sentido, focalizam
paradigma e restringem

inova~oes

aten~ao

sobre conclusoes que concordam com o

fora dele. Tais conceitos estabelecem os limites para o que

Kuhn chama de "ciencia normal", em que os dados sao interpretados dentro do paradigma aceito.
As vezes temos uma mudan~ ·de paradigma,

a qual

Kuhn chama de "revolu~ao

cientifica". A mudan~ de urn paradigma para outro e bastante dificil, uma vez que ha uma
enorme inercia intelectual a ser superarada. Kuhn tambem desafiou a acariciada ideia de
progresso da ciencia, declarando:
"Podemos. para ser mais precisos, ter que renunciar a llOflio implicita ou explicita de
que as mudan~as de paradigma transportam os cientistas e aqueles que aprendem com e/es para
mais e mais perto da verdade (pitgina 1 70). ,
As ideias de Kuhn tern gerado consideravel agita~ao e mesmo reforma, especialmente na
hist6ria. filosofia e sociologia da ciencia. Muitos sociologos veem urn forte componente
sociol6gico govemando tanto as perguntas quanta as respostas que a ciencia gera (McMullin,
1992). 0 conceito de que a comunidade cientifica regula o tipo de questoes que· os cientistas

formulam. bern como as respostas que aceitam, nao se enquadra na imagem que muitos cientista
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tern de sua ciencia como uma busca aberta pela verdade~ mesmo assim, a ideia de intluencta
sociol6gica na ciencia tern obtido considenivel

aceita~ao.

OLHANDO UM POUCO MAIS PARA A HISTORIA

Por que urn govemo, como o brasileiro, destina recursos para a pesquisa de
microrganismos que realizam
microrganismos para a
seria uma boa

fermenta~ao

produ~ao

explica~ao.

alco61ica? 0

imediato aproveitamento desses

de alcool, economizando divisas com combustive} irnportado,

No entanto, se o micr6bio nao tiver

aplica~ao

economica imediata,

pode parecer que a pesquisa nao tern vinculo algum com interesses que permeiam a

sociedade~

seu unico objetivo seria o de ampliar os horizontes do conhecimento humano. Para ilustrar o que
acabamos de dizer, tomemos como exemplo urn caso ocorrido no seculo passado e que foi objeto
de considera~ao por Bizzo ( 1996).
Na mesma epoca em que Pasteur apresentava seus resultados sobre a
na

Fran~a,

gera~ao

na lnglaterra

come~avam

Gera~ao

Espontanea

os estudos de urn microrganismo que se originaria por

espontanea a partir do lodo oceanica. Por qual razao aquele pais destinava recursos para

o estudo desse misterioso microrganismo? Nao existiam razoes economicas diretas que
justificassem essa iniciativa, pelo menos nos mesmos moldes dos micr6bios fermentadores da
atualidade. Seria apenas para ampliar os horizontes do conhecimento humano? Na tentativa de
r~aproximar

a Ciencia e a Hist6ria, Bizzo procura compreenrier este fato dentro do contexto

hist6rico e social em que ocorreu.
Em meados do seculo passado, a lnglaterra foi palco de acontecimentos que tiveram
repercussao em muitas outras areas do planeta. No campo da Biologia, o fato mais marcante foi,
sem duvida, o estabelecimento da teoria da evolu~ao. Ela permitiu que urn grande numero de
informa~oes

fossem reinterpretadas

que os agentes que atuaram na

a luz da nova doutrina.

transforma~ao

Urn dos principios desta teoria dizia

das especies no passado ainda estariam atuando no

presente. A questao da descendencia entre as especies remetia para urn problema fundamental:
como teria se originado o primeiro ser vivo do planeta? Como os evolucionistas descartavam
qualquer tipo de interven~ao divina nos processos biol6gicos, supunham que o primeiro ser vivo
tivesse aparecido por gera~ao espontanea, atraves da combina~ao de compostos quimicos
elementares. De acordo com aquele principia, se esse processo de origem de micr6bios ocorreu
no passado, ele ainda continuaria a ocorrer no presente.
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Mas Pasteur tinha comprovado experimentalmente que a geravao espontanea era urn mito.
0 argumento dos evolucionistas utilizava urn outro principia retirado do darwinismo. Era
praticamente impossivel demonstrar experimentalmente a geravao espontanea, porque os
micr6bios assim formados seriam muito primitivos e estariam sendo constantemente eliminados
pelos micr6bios ja evoluidos, melhor adaptados as condivoes ambientais atuais. No entanto,
alguns cientistas postulavam a existencia desses micr6bios gerados espontaneamente em
ambientes onde nao existisse competivao, desde que estivessem intocados durante milhares de
anos.
Em 1866, Ernst Haeckel apresentava, em seu livro Morfologia Geral dos Organismos,
uma descrivao minuciosa do que seriam esses micr6bios. Eram urn pouco mais simples do que
uma ameba, mas nao apresentavam a estrutura central, o nucleo, que lhe era caracteristica. Seu
'

protoplasma era gelatinoso e amorfo, possuindo algumas granulavoes. Haeckel chegou ate a
designar urn novo reino para abrigar esses microrganismos mais simples que a ameba. Era o rei no
Monera. No ano seguinte, Thomas Huxley, que se notabilizara pela defesa publica de Darwin,
teve a ideia de procurar esses micr6bios em amostras de lodo oceanica, que tinham sido
recolhidas pelo navio "Cyclops" alguns anos antes. Como elas tinham sido cuidadosamente
preservadas em alcool, Huxley presumiu que os .seres vivos eventualmente presentes nas
amost~as

poderiam ainda ser encontrados em born estado. Para seu espanto, muitos micr6bios

foram encontrados. Mas o que era realmente espantoso era a notavel semelhanva com os
desenhos profeticos de Haeckel. Em sua homenagem, ele os chamou de Bathybius haeckelli.
Nos anos seguintes, muitas pesquisas foram desenvolvidas, comprovando a existencia do
microbia numa serie de lugares e criando toda uma terminologia para designar as granulavoes
citoplasmaticas. Nos mais importantes encontros cientificos da epoca foram apresentados
trabalhos sobre o Bathybius, existindo relatos de sua ocorrencia ate em rochas do pre-cambriano
do Canada. Assim, alem de ser o mais simples dos seres vivos, ele tambem seria o mais antigo.
Em outras palavras, estava comprovada que a evoluvao tinha comevado por esse organismo.
Embora sua ocorrencia fosse verificada facilmente em amostras, conservadas em alcool,
de lodo oceanica, ninguem tinha conseguido capturar o Bathybius vivo. Assim, nao existiam
informavoes sobre seu modo de vida, alimentavao, reproduvao, etc. Uma famosa expedivao
inglesa partiu, em 1872, no navio Challenger, para explorar o Atlantica, o indico e o Pacifico,
percorrendo locais em que ja havia sido relatada a ocorrencia do JJathybius.
Apesar de todo o esforvo, nenhum microbia foi encontrado no material fresco. No
entanto, analisando-o depois de adicionado o alcool, os naturalistas de bordo ficaram
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simplesrnente chocados. Com a adi~ao do alcool, os tais "rnicrorganismos" apareciarn. 0 quimico
que fazia parte da

tripula~ao

analisou a

composi~ao

de material e constatou que se tratava

sirnplesmente de urn composto de calcio, que assume estado coloidal na

presen~a

de itlcool.

Apesar de ter sido comunicada a descoberta do equivoco, numa reuniao cientifica muito
prestigiada, ela nao foi aceita por muitos pesquisadores, entre eles Haeckel. Leota e
silenciosamente, o Bathybius foi sendo esquecido. Posteriormente, o termo Monera foi
reabilitado, designando hoje o grupo dos seres vivos de estrutura celular mais simples, como as
bacterias e cianoficeas.

0 QUE HA POR TRAS DA HISTORIA?
Qual a razao de se investirem tantos recursos em pesquisas e ate mesmo em

expedi~oes

maritirnas para estudar esse "microrganismo"? Acredito que a resposta a esta questao nao pode
ser procurada fora do contexto do darwinismo e das

rela~oes

sociais nas quais ele emergiu. Na

Inglaterra, o darwinismo teve uma importancia muito grande, fornecendo elementos para a
consolida~ao

e

justifica~ao

de praticas sociais particulares. A lgreja Anglicana, por exemplo,

detinha todo o Sistema educacional do pais. Os professores das universidades, como Cambridge.
onde Darwin estudou, eram todos ligados ao clero. A teologia era disciplina obrigat6ria.
0 desenvolvimento do capitalismo exigia, no entanto, urn novo perfil educacional para o
pais.

Interpreta~es

da natureza de cunho ·cientifico, que entrassem em

contradi~ao

com os

ensinamentos religiosos praticados na epoca, interessavam muito a classe burguesa que estava em
ascen~ao.

Para ela era importante convencer os ingleses de que o clero nao tinha

educacional. Enquanto se discutia
parlamento ingles

designav~

a boca

voca~ao

pequena se o Bathybius existia mesmo ou nao, o

uma comissao para apresentar propostas de

reformula~ao

do ensino

superior. Thomas Huxley fazia parte desta comissao.
0 Darwinismo oferecia ainda outra vantagem

a burguesia

alem da sua utilidade

anticlerical. Os organismos competiam por recursos sempre limitados e, justamente por isso,
evoluiam com o passar das gera~es. Isso constituia urn apelo muito forte: o binomio escassezevolu~ao

poderia se transformar em outro mais interessante: miseria-progresso. Na sociedade

inglesa daquela epoca, os cidadaos viviam em condi~oes muito precilrias, principalmente os
trabalhadores. Eles tinham sido atraidos do campo para as cidades. 0 sofrimento da miseria era
anestesiado, em grande parte, pela ideia de progresso futuro. 0 conceito central do Darwinismo. a
competi~ao,

era muito util

a classe

dominante. principalmente quando contraposto

a ideia

de
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solidariedade. Com ele era possivel enfrentar os movimentos varedistas sem derramamento de
sangue.
Pesquisas como a do Bathybius nao tinham importincia economica direta e, ao nosso ver.
muito menos com a amplia~ao do conhecimento, mas contribuiam para justificar praticas sociais
de urn grupo particular. Em outros paises como a Italia e Alemanha, naquela mesma epoca, esses
elementos anticlericais burgueses tinham tambem sua utilidade. Na Fran~a. por outro lado, a
queda da Bastilha tinha tido urn significado de ruptura muito grande e.m

rela~ao

ao sistema

medieval. Logo no inicio do seculo XIX, Napoleao tinha tornado para o Estado as

fun~oes

educacionais. Na epoca de Pasteur, o problema maior da burguesia francesa era conquistar a
estabilidade politica. 0 clero nao atrapalhava tanto quanto os anarquistas e os outros combatentes
do Estado burgues. Nao admira, portanto, o fato de Pasteur estar desenvolvendo pesquisas sobre a
fermenta~ao

do vinho e produ~ao de vacinas, enquanto os ingleses procuravam seu Bathybius.

Ao analisarmos estes fatos, podemos tirar uma

li~ao

importante. Devido

a complexidade

do fenomeno. das origens, duas ou mais teorias que sao antagonicas podem explicar os mesmos
fatos ocorridos na natureza e a rejei~ao de uma ou outra pode estar ligada a interesses que
necessariamente nao estao preocupados somente com a
conhecimento ou com alguma
conquistar o

espa~o

aplica~o

educacional para a

amplia~ao

dos horizontes do

economica direta. A necessidade da burguesia em

amplia~ao

dos seus interesses foi determinante para dar

toda a for~a ao Darwinismo e romper definitivamente com o poder eclesiastico.
A partir de uma compreensao hist6rica fundamentada no ensino biblico do grande
conflito, podemos compreender estes fatos como uma deriva~o da luta sobrenatural entre Cristo
e Satanas. Carla urn exercendo sua influencia de maneira imperceptive}, procurando atingir seus
objetivos na hist6ria que caminha para seu climax escatol6gico. Para o professor e importante
notar a rela~ao deste periodo hist6rico com a prega~ao da ttiplice mensagem angelica de
Apocalipse 14, conclarnando todos os homens a adorarem o Criador pois e chegada a hora do seu
juizo. Este periodo marca tambem o surgimento do Movirnento Adventista.
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NA CONTRAMAO DO DESENVOLVIMENTO DA ClENCIA
Para mi~ a aceita~ao da teoria da evolu~ao teve urn efeito negative sabre o
desenvolvimento de outra teoria biol6gica, o paradigma mendeliano da heran~a, cujos principios
nao apresentavam uma certa relevancia aos interesses da burguesia naquele momenta.
Mendel explicou seus resultados experimentais com crvilhas a partir das seguintes
premissas: a) as caracteristicas hereditarias sao condicionadas por pares de fatores hereditarios
(atualmente conhecidos como genes)~ b) plantas puras sao portadoras de apenas urn tipa.de fator,
enquanto plantas hibridas sao portadoras de dois tipos (urn dominante e outro recessivo) e c) cada
gameta e portador de apenas urn fator para.cada caracteristica.
Este trabalho, considerado hoje em dia como urn dos mais importantes no
desenvolvimento da Biologia moderna, ficou relegado ao esquecimento por quase 40 anos entre
os naturalistas do seculo XIX, ate que Hugo de Vries e Karl Correns, em 1900, se deram conta de
que Mendel ja havia

res~lvido

o problema que eles estavam investigando (Jimenez Aleixandre e

Fernandez Perez, 1987). As razoes pelas quais nao se prestou

aten~o

a urn trabalho tao rigoroso

e inovador como Experimentos sobre vegetais hibridos tern sido objeto de urn Iongo debate entre
historiadores e epistem6logos da Biologia, gerando grande quantidade de trabalhos.

0 trabalho de Mendel foi lido em algumas sessoes da

Sc~iedade

de Hist6ria Natural de

Brunn, nos meses de fevereiro e mar~o de 1865, e publicado nas atas da sociedade do ano
seguinte, e distribuido para 134 institui~oes cientificas (Kruta e Orel, 1976), incluindo
universidades -e duas prestigiosas sociedades inglesas com sede em Londres, a Royal Society e a
Linnean Society (Brannigan, 1979). Apesar de sua ampla divulga~ao, o trabalho de Mendel ficou
relegado ao esquecimento ate o inicio do seculo XX.
Por que as importantes descobertas de Mendel nao foram reconhecidas por urn Iongo
periodo de tempo, ap6s seus estudos estarem completos e publicados? Na segunda metade do
seculo XIX, outras areas da Biologia tiveram seu desenvolvimento tais como a Citologia, a
Sistematica e a propria Evolu~ao Darwiniana. Mas o fenomeno da hereditariedade ainda era
interpretado de diversas maneiras.

0 livro de Charles Darwin, Origem das Especies, exen. ..:.u grande influencia sabre os
pesquisadores da epoca. Darwin deu continuidade a certos aspectos da evolu~ao que nao tinham
sido tratados adequadamente e tiividiu cada capitulo da Origem pata formar outras obras. Sobre

!\

origem da varia~ao e sua consequente transmissao, Darwin produziu uma obra em dois volumes-
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A variafiio dos animais e plantas domesticados ( 1868). No

s~gundo

volume. ele discute as

causas da variayao e sua heranya, apresentando a hip6tese da pangenese.
De acordo com essa hip6tese, todas as unidades do corpo contribuem para a formayao do
novo ser, ou seja, todas as partes do corpo produzem minusculas particulas - as gemulas caracteristicas daquelas partes; essas gemulas reunem-se nos gametas e sao transmitidas para as
gerayoes seguintes, sendo que algumas podem ficar dormentes e outras, apresentar certa
predominancia. Essa ideia fora amplamente difundida ate o final do seculo XIX, porem Darwin
nao foi o primeiro autor a descreve-la, mas o primeiro a elaborar urn mecanismo que explicasse a
heranya de caracteres adquiridos, baseado na ideia acima.
A hip6tese da pangenese s6 pode ser descartada, em 1892, quando August Weismann
expos sua teoria do plasma germinativo, que, nao contemplando a heranya dos caracteres
adquiridos, ate entao aceita, apresentou fortes argumentos contrarios.
Ap6s o descobrimento do trabalho de Mendel, o numero de pesquisas nesta area cresceu
muito e, em 1915, Bateson publicou urn livro de 400 paginas, intitulado Principios Mende/ianos

da Hereditariedade, no qual ele enumera uma vasta quantidade de pesquisas realizadas desde
1900. Por outro Iado, o evolucionismo darwiniano comeyou a entrar em declinio ate a decada de

30, quando passou por urn recrudescimento. A minha opiniio e a de que a enfase dada a hip6tese
da pangenese, que explicava parcialmente os fatos, e aceita por aqueles que esposavam a ideia
Iamarquista da heranya dos caracteres adquiridos, entre eles o proprio Darwin, foi urn dos fatores
que contribuiram para que

OS

pesquisadores da epoca nao reconhecessem

0

trabalho de Mendel

como sendo mais consistente com os fatos observados em relayio a variayao das especies.

INTEGRANDO A FE AO ENSINO DAS ORIGENS

Os primeiros capitulos do Genesis sao extremamente importantes para o adventista do
setimo dia. Eles oferecem a base para a construyio de uma cosmovisao fundamentada na Biblia
como relato hist6rico fidedigno das nossas origens.

E

evidente que esta cosmovisao afeta grandemente o ensino de conteudos que

aparentemente sao vistos isoladamente e nao apresentando relayio entre si. Esta Fragmentayao do
conhecimento, fruto da revoluyao cientifica do seculo XVII, hoje se constitui num grande
obstacu1o para integrar a fe ao conteudo de outras disciplinas.
Concernente
implementa~ao

aintegrayao da fe ao ensino e aprendizagem,

desenvolveu-se urn modelo de

deliberada por parte do docente, fundamentado em Holmes ( 1975, 1977), Hord e
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outros (I 987). Korniejczuk (1998) aplicou este modelo em escolas adventistas e descobriu a
inexistencia de professores que estejam no nivel mais elevado de implementa~ao deliberada,
tambem denominado

implementa~ao

compreensiva. De acordo com estes autores. o nivel de

implementa~ao compreensiva pressupoe urn trabalho cooperativo entre dois ou mais docentes. A

institui~ao em sua totalidade (ou pelo menos urn grupo de docentes) proveem uma cosmovisao

crista coerente. Eu acredito que uma abordagem interdisciplinar do ensino das origens, feita por
professores com a cosmovisao crista possibilitara urn maior aprendizado por parte do aluno.
No ensino de Hist6ria Geral e Hist6ria do Brasil, por exemplo, o professor poaera usar a
origem da vida ja no primeiro ano do ensino medio como tema gerador de discussoes tais como:
Qual o conceito de origem da vida entre o.s nativos brasileiros a partir do seculo XVI? Qual o
conceito ou conceitos de origem da vida entre os europeus que vieram para o Brasil ap6s o seculo
XVI? Qual o efeito ideol6gico da teoria de Darwin durante o Neocolonialismo (seculos XIX e
XX)? Como relacionar as guerras de conquistas da lnglaterra sobre a China e paises europeus sob
essa perspectiva? Como a questao da origem da vida pode detonar questoes graves de
intolerancia e discrimina~ao entre povos de diferentes concep~oes quanto a esta questao?
0 professor de Geografia podera abordar com seus alunos outras discussoes, como por
exemplo: qual a rela~ao da ado~ao de uma teoria sobre a origem da vida por uma comunidade e
sua postura frente ao meio ambiente? Explora~ao, administra~ao ou indiferen~a. Como se explica
uma maior concentra~ao de petr61eo na regiao do Golfo Persico? Por que os elos da corrente
evolucionista estao distantes da regiao do Tigre e Eufrates (Ira e lraque )? Existiram hom ens da
cavema? Quem eram? Como a cosmovisao pode determinar o estilo de vida social, economico e
religioso de urn povo? 0 professor pode fazer esta

rela~ao

tendo em vista as principais culturas

do planeta.
Quanta ao ensino de Biologia, o professor pode demonstrar que a ideia da gera~ao
espontanea nao foi totalmente abolida por Luis Pasteur. Ela continuou presente nos ensinos do
Darwinismo. 0 professor tambem deve mostrar como ela e defendida atualmente pela ciencia e
quais os termos usados para ela.
U rna questao muito importante que tambem pode ser abordada e a dicotomia entre as
ideias de Lamarck e de Darwin quando se estuda as teorias da evolu~ao no terceiro ano do ensino
medio. Os livros didaticos geralmente afirmam que a heran~a dos caracteres adquiridos foi
defend ida por Lamarck e rejeitada por Darwin. Surpreendentemente, no entanto, a simples leitura
de A Origem das F:.v,ecies nos mostra justamente o contrario: Darwin tambem acreditava que
caracteristicas adquiridas poderiam ser transmitidas de uma gera~ao

aseguinte (Bizzo, 1992).
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Ja o professor de Matematica quando estiver ensinando analise combinat6ria e
probabilidade, podera rnostrar quao improvaveis sao as chances de uma simples proteina se
forrnar por acaso.
0 professor de Ensino Religioso, por sua vez, podera le,·:-tr os alunos

a retlexao sobre as

seguintes questoes: que rela~ao podemos encontrar entre o casal aJdmico descrito no Genesis e as
ideias de origem comum das

ra~as?

Como o relato do diluvio pode ajudar na compreensao e

estudo de certas paisagens como os canyons, vulcoes montanhas etc.? Como a

no~ao

de urn Deus

Criador de todas as coisas pode ser harrnonizada com os conceitos modemos da biogen.se? E. por
fim, como a no~o de pecado nos ajuda a compreender as rela~oes desarmonicas na natureza e os
efeitos de entropia vistos em nosso planeta?

E importante salientar que a vida do professor dentro e fora da sala de aula precisa estar
em harmonia com seus ensinamentos. Em outras palavras, o professor precisa ser transformado
pelo Espirito Santo para que Jesus Cristo seja uma realidade em .:;ua vida, testemunhada por todos
os que o cerc~m. Somente assim a

integra~o

fe e ensino atingir& seus objetivos.

CONCLUSAO

A teoria da evoluvao, Cipesar de nao explicar o surgimento da vida, teve a sua
nos meios academicos, nao

so

aceita~ao

pelas ideias erroneas defendid:..3 pela igreja, mas tambem por

servir aos interesses da burguesia que ansiava por espayo nas instituiyoes de ensino. Alem disso.
a atenyao que foi dada

a teoria da evolu~ao, na segunda metade do seculo XIX,

prejudicou o

desenvolvimento da ciencia, ao desviar a aten~ao da maioria dos pesquisadores de uma rota que
levaria ao estabelecimento mais nipido do paradigma mendeliano da heran~a.
Este terna, quando trabalhado de maneira interdisciplinar por professores de diferentes
areas com uma cosmovisao crista. demonstra a utilidade da Hist6ria da Ciencia como uma
importante ferramenta na integrayao do ensino religioso ao contcudo de outras disciplinas. Isso
permite ao aluno desenvolver uma cosmovisao crista ao mesmo t~mpo que encara a ciencia como
urn processo dimimico. em constante muta~ao.
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