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Frodo: – Não consigo fazer isso, Sam.  

Sam: – Eu sei. Isso não é justo. Na verdade, nem devíamos 

estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. 

Frodo. As que tinham mesmo importância. Eram repletas de 

escuridão e perigo. E, às vezes, você não queria saber o fim... 

porque como podiam ter um final feliz? Como podia o mundo 

voltar a ser o que era depois de tanto mal? Mas, no fim, é só 

uma coisa passageira... essa sombra. Até a escuridão tem de 

passar. Um novo dia virá. E, quando o sol brilhar, brilhará 

ainda mais forte. Eram essas histórias que ficavam na 

lembrança... que significavam algo. Mesmo que você fosse 

pequeno demais para entender por quê. Mas acho, Sr. Frodo, 

que eu entendo, sim. Agora eu sei. As pessoas dessas histórias 

tinham várias oportunidades de voltar atrás, mas não 

voltavam. Elas seguiam em frente... porque tinham no que se 

agarrar.  

Frodo: – E em que nós nos agarramos, Sam?   

Sam: – No bem que existe neste mundo, Sr. Frodo... pelo qual 

vale a pena lutar.  

(O SENHOR DOS ANÉIS: AS DUAS TORRES, 2002, 

02:44:35)  
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RESUMO 

Esta pesquisa usou a abordagem metodológica da Design Research para investigar o 

desenvolvimento de uma sequência didática sobre pensamento darwinista, racismo científico 

e processos de alterização, que tem como propósito geral promover uma compreensão crítica 

das relações CTS e a construção de uma visão equilibrada da natureza da ciência, no contexto 

do ensino superior de Biologia. Procurou-se investigar se as expectativas educacionais – 

expectativas de ação e de aprendizagem – atribuídas às atividades propostas para a sequência 

foram alcançadas ao longo das aulas. A primeira etapa da pesquisa, denominada fase 

preliminar, consistiu na elaboração, aplicação e análise de um projeto piloto da sequência 

didática construída com base em princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-

Hani (2012) e em experiências com intervenções anteriores em outro contexto de ensino. A 

segunda etapa, chamada de fase de prototipagem, inclui a reformulação dos princípios de 

design iniciais para adequação ao novo contexto, a reelaboração da sequência – seguida de 

sua aplicação como primeiro protótipo –, a construção dos questionários de pré e pós-teste e 

a análise dos resultados da aplicação desse protótipo. Diante de limitações dos resultados 

obtidos com os instrumentos de pré e pós-teste, os dados utilizados para validação dos 

princípios de design, por meio da avaliação das expectativas de ação e de aprendizagem 

alcançadas, foram provenientes da análise de interações discursivas entre estudantes e 

professora ou estudantes entre si. Essas interações foram selecionadas por meio da produção 

de seis episódios de ensino, recortados do registro audiovisual das aulas da sequência, e 

analisadas por meio da integração da ferramenta analítica do discurso em sala de aula de 

Eduardo Mortimer e Phil Scott, com categorias analíticas de uma visão crítica das relações 

CTS e de aspectos da natureza da ciência. A análise dos episódios de ensino, buscou 

investigar não apenas quais expectativas de ação e de aprendizagem – neste último caso no 

plano intermental – foram alcançadas, como também quais características substantivas e 

procedimentais da sequência poderiam estar envolvidas no fracasso ou sucesso em alcança-

las. A análise dos resultados produzidos neste trabalho indica que, dos princípios de design 

reformulados e apresentados aqui, três deles são capazes de orientar a construção de uma 

sequência didática – para o contexto específico descrito – que tenha as expectativas 

educacionais apresentadas. 

Palavras-chave: Design Research, Alterização, Racismo Científico, CTS. 

  



 

ABSTRACT 

This research uses the Design Research methodological approach to investigate the 

development of a didactic sequence about Darwinist thinking, scientific racism and othering 

process, that aims to promote a critic comprehension of the STS relations and the 

construction of a balanced vision of nature of science, in the context of a Biology’s 

undergraduate course. We sought to investigate whether educational expectations – learning 

and action expectations – attributed to the activities proposed for the sequence were achieved 

along with the lessons. The first stage of this research, named preliminary research, consists 

of the design, application and analysis of a pilot project for the didactic sequence, elaborated 

under the orientations provided by the design principles proposed by Sánchez-Arteaga e El-

Hani (2012) and inspired by the previous experiences with interventions in other learning 

enviroments. The second stage, named prototyping phase, includes the reformulation of the 

initial design principles in order to fit to the new learning context, the reworking of the 

didactic sequence – followed by its application as the first prototype –, the construction of 

pre-test and post-test questionnaires and analysis of the findings of the prototype. Facing 

limitations of the results obtained with the pre-test and post-test instruments, the data used 

to validate the design principles, through the evaluation of action and learning expectations 

achieved, came from the analysis of discursive interactions between students and teacher or 

students with each other. These interactions were selected by producing six teaching 

episodes, cut from the audiovisual record of the didactic sequence classes, and analyzed by 

integrating the classroom analytical speech tool developed by Edward Mortimer and Phil 

Scott, with analytical categories of a critical view of STS relations and aspects of nature of 

science. Analysis of the teaching episodes sought to investigate not only what action and 

learning expectations – in the latter case, in intermental plan – have been achieved, but also 

what substantive and procedural features of the sequence could be involved in the failure or 

success in reaching them. The investigation of the results produced in this study indicates 

that, from the design principles reworked and presented here, three of them are able to guide 

the construction of a didactic sequence – to the specific context described – that has the 

educational expectations presented here. 

Key-words: Design Research, Othering, Scientific Racism, STS. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de um longo e árduo processo de pesquisa colaborativa que se 

iniciou antes mesmo do meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia 

e História das Ciências (UFBA/UEFS) e provavelmente continuará após a publicação destes 

resultados. Ele nasceu da inquietação de membros do Grupo Colaborativo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (GCPEC) a respeito das dificuldades de ensino e de aprendizagem de 

Ciências em uma perspectiva mais ampliada, que considere a relevância do estudo sobre 

Ciência – sua natureza e suas relações com a tecnologia e a sociedade – nos currículos 

científicos. 

Esta apresentação está dividida em três subseções: a primeira esclarecerá o contexto 

dentro do qual o nosso problema de pesquisa foi desenvolvido, justificando a necessidade 

desta pesquisa e evidenciando a relevância dela para o cenário brasileiro atual no campo do 

ensino de ciências; a segunda se dedicará à apresentação do nosso problema de pesquisa e 

da metodologia usada para gerar os dados que serão utilizados para solucionar esse 

problema; e a terceira subseção explicará como este texto está estruturado e que etapas da 

pesquisa serão apresentadas aqui. 

O contexto do ensino sobre Ciência 

Por muito tempo o ensino de Ciências se focou nos conteúdos científicos, ou seja, no 

corpo de conhecimento sistematizado que as ciências produziram ao longo dos anos. Era um 

dos objetivos desse ensino que os estudantes compreendessem as explicações mais aceitas 

na comunidade científica sobre certos fenômenos e conhecessem as descobertas e os 

conceitos científicos considerados corretos e atuais – as “verdades clássicas” (Domingues, 

1998). No entanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando várias nações (sobretudo 

os Estados Unidos) se deram conta de que a manutenção do poder político e o avanço da 

indústria dependiam do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, perceberam também a 

carência de cientistas em suas populações.  

As pesquisas no campo da educação científica na época mostraram que o interesse 

nas disciplinas e nas carreiras científicas eram muito baixos entre os estudantes 

(KRASILCHIK, 1987) e que isso estava relacionado com a estrutura e funcionamento dos 

currículos escolares de ciências. Os primeiros esforços para mudar essa realidade foram 
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voltados para a perspectiva de que o ensino de ciências não deveria se limitar ao aprendizado 

dos conteúdos científicos, mas também deveria enfatizar o aprendizado sobre ciências – 

conhecer sua natureza, seus métodos, seu modo e produção de conhecimentos. 

Embora as pesquisas na área de educação científica tenham florescido e se tornado 

muito prolíficas desde a década de 1950, estudos ao longo dos últimos anos indicaram a 

persistência de visões pouco informadas sobre natureza da ciência entre estudantes, 

professores e cientistas (ABD-EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000; MATTHEWS, 2012). 

Também desde aquela época, diversas têm sido as tentativas de mudanças curriculares com 

o intuito de promover visões mais ampliadas sobre ciências. Dentre elas, destacamos a 

Abordagem Contextual e a Abordagem Ciência/Tecnologia/Sociedade. 

A Abordagem Contextual propõe a introdução e integração da história e filosofia das 

ciências nos currículos de ciências, procurando contextualizar a produção científica de 

acordo com seus aspectos históricos, filosóficos, sociológicos e epistemológicos, 

caracterizando, pois, um estudo sobre a Natureza da ciência (MATTHEWS, 2012). Já a 

Abordagem C/T/S procura promover a compreensão crítica e equilibrada das relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade o que auxiliaria os estudantes a construírem conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência 

e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões (SANTOS, 2008). 

Ainda que essas duas abordagens ofereçam suporte teórico para a seleção e inserção 

de conteúdos sobre aspectos epistemológicos, históricos, éticos e socioculturais das ciências 

nos currículos de educação científica, elas não limitam nem apontam estratégias ideais para 

que isso seja feito. Além do mais, a despeito de terem origem em movimentos críticos ao 

ensino de ciências centrado exclusivamente na abordagem de conteúdos factuais e 

conceituais, são poucas as iniciativas em propor diálogos teóricos e práticos entre 

abordagens curriculares CTS e contextual (SANTOS, 2008), ou mesmo propostas 

integradoras. Portanto, pode-se dizer que há ainda um campo de investigação em aberto a 

respeito da questão de como integrar conteúdos de natureza da ciência e de relações C/T/S 

aos currículos de ciências afim de promover uma compreensão ampliada, crítica e 

equilibrada da ciência. É exatamente no contexto desse problema – que exige uma solução 

teórica e prática – que desenvolvemos este trabalho de pesquisa.  
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Racismo científico e Design Research 

Conforme dito anteriormente, esta pesquisa teve início antes da minha entrada como 

colaborador. Em 2012, os pesquisadores Juan Manuel Sánchez-Arteaga e Charbel Niño El-

Hani, que também participam do GCPEC, escreveram um artigo no qual propõem que o 

racismo científico pode servir como uma “plataforma para uma apreciação crítica das 

contribuições e riscos associados ao conhecimento científico e sua relação com a sociedade 

e a tecnologia, tanto no passado como no presente” (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 

2012, p. 9). Isso significa que o racismo científico poderia ser um tema a ser trabalhado no 

ensino de ciências que daria suporte para discussões que envolvessem também tópicos sobre 

a natureza da ciência e sobre as relações C/T/S. 

Também nesse artigo, os autores propuseram sete princípios de design que poderiam 

orientar a elaboração de intervenções pedagógicas que tivessem como tema o racismo 

científico e o objetivo de promover uma visão crítica e equilibrada da natureza da ciência e 

suas relações com a tecnologia e a sociedade. Esses princípios serviram para dar início a esta 

pesquisa, que adota a metodologia de Design Research. 

Nesse tipo de pesquisa, é realizado um estudo sistemático do desenho, 

desenvolvimento e avaliação de intervenções educacionais com o objetivo de apresentar 

soluções para problemas complexos da prática educacional para os quais ainda não há 

soluções disponíveis e que busca também avançar o conhecimento sobre as características 

dessas intervenções e os processos para desenhá-las e desenvolvê-las (PLOMP, 2009). Um 

dos aspectos chave da Design Research é ser iterativa: ciclos de com micro fases de desenho-

implementação-avaliação, são repetidos até que se alcance um equilíbrio satisfatório entre o 

que foi idealizado e o que foi realizado. 

Com base nos princípios de design de Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012), foi 

construída uma sequência didática com o tema “teoria darwiniana da evolução e relações 

CTS” para ser aplicada em uma turma de alunos de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. A sequência foi elaborada por mim, pelos 

pesquisadores Juan Manuel Sánchez-Arteaga, Charbel El-Hani e pela professora Claudia 

Sepúlveda, sendo aplicada por ela em uma turma da disciplina Docência em Ciências: Saber 

Científico/Saber Escolar I. Para esse contexto específico, o objetivo da intervenção era 

discutir a pertinência, possibilidade e desafios de abordar o tema do racismo científico no 
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ensino de evolução como meio de promover uma visão crítica e equilibrada da relação 

ciência, tecnologia e sociedade. 

Nesta pesquisa, foram desenvolvidos dois ciclos iterativos de investigação da 

sequência didática, o que significou o desenho-implementação-avaliação de dois protótipos 

desta intervenção pedagógica. O objetivo desta pesquisa foi buscar a validação dos 

princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani no contexto específico no 

qual a sequência seria aplicada, o que, na Design Research, foi traduzido como responder à 

questão “Quais são as características que uma sequência didática sobre pensamento 

darwinista, racismo científico e processos de alterização, deve ter para alcançar o propósito 

geral de promover uma compreensão crítica das relações CTS e a construção de uma visão 

equilibrada da natureza da ciência, no contexto do ensino superior de Biologia”. 

Afim de alcançar esse objetivo, a investigação dos protótipos da sequência envolveu 

critérios de validação a posteriori, nos termos de MÉHEUT (2005), através de uma validação 

interna, realizada a partir de pré e pós-testes. Os testes foram analisados com o objetivo de 

verificar e quantificar se os estudantes participantes foram capazes ou não de alcançar as 

expectativas de aprendizagem previstas pelos princípios de design. Além disso, utilizamos 

dados advindos de registro audiovisual de interações discursivas em sala de aula, que foram 

analisados para identificarmos quais as características (princípios de design) da sequência 

estavam relacionadas aos resultados obtidos nos testes. 

Um dos resultados possíveis das pesquisas do tipo Design Research é a modificação 

dos princípios de design iniciais, seja pela reelaboração deles – para que fiquem adequados 

a um contexto específico de ensino –, seja pela criação de novos. Como esta pesquisa contou 

com o desenvolvimento, aplicação e análise de dois protótipos (ciclos) da sequência didática, 

obtivemos como resultado dois conjuntos de princípios de design reelaborados. 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida nas seguintes seções: Quadro Teórico, Metodologia, 

Fase Preliminar da Design Research, Fase de Prototipagem, Resultados e Discussão do 

Primeiro Ciclo de Prototipagem e Considerações Finais. No Quadro Teórico, nós 

apresentamos as justificativas para a realização desta pesquisa, a relevância dela para o 

cenário do ensino de ciências no Brasil e os fundamentos teóricos deste trabalho. Esse quadro 

teórico foi construído para guiar o leitor através dos seguintes aspectos da pesquisa: o 
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conceito de alterização e as relações que os processos de alterização podem ter com a ciência 

e a tecnologia; as origens científicas das raças humanas e do racismo; a possibilidade de 

trabalhar com o tema do racismo científico no ensino de ciências sob a perspectiva da 

abordagem C/T/S; e as bases teóricas que fundamentam a nossa compreensão de ensino de 

ciências sob abordagem C/T/S e de natureza da ciência. 

Na Metodologia, apresentamos a pesquisa do tipo Design Research, explicando não 

somente seus aspectos metodológicos, mas também seus fundamentos teóricos, que 

justificam o uso dessa abordagem em nossa pesquisa. Tratamos também, nessa seção, dos 

processos de construção da sequência didática desenvolvida e aplicada durante esta pesquisa 

e dos questionários de pré e pós-teste, que constituem um dos instrumentos de produção de 

dados deste trabalho. Ao final dessa seção, explicamos que métodos e recursos teóricos 

foram utilizados para analisar as respostas aos questionários e os episódios de ensino 

oriundos do registro audiovisual das aulas da sequência. 

Na seção intitulada “Fase Preliminar da Design Research”, apresentamos e 

discutimos as experiências que anteciparam esta pesquisa, a construção da sequência piloto 

e os resultados obtidos a partir da aplicação e análise dessa sequência. Na seção da “Fase de 

Prototipagem”, apresentamos os novos princípios de design construídos, justificando-os, 

explicamos como foi construído o primeiro protótipo da sequência didática, com base na 

sequência piloto, também exploramos o processo de elaboração e validação dos 

questionários e os procedimentos de análise desses questionários.  

Nos “Resultados e Discussão do Primeiro Ciclo de Prototipagem”, apresentamos os 

resultados da análise das respostas aos questionários e discutimos os episódios de ensino, 

procurando evidenciar quais características da sequência didática contribuíram de fato para 

que as expectativas educacionais fossem alcançadas. Terminamos essa seção fazendo uma 

análise geral dos episódios e apresentando nossas conclusões sobre eles. 

Por fim, nas “Considerações Finais”, resumimos os sucessos alcançados, 

comparando-os com as expectativas que tínhamos e apontamos possibilidades para o 

prosseguimento da pesquisa em trabalhos futuros. 
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1 RACISMO E CIÊNCIA 

1.1 Ciência, tecnologia e alterização 

 Antes de tratar diretamente do racismo científico, faz-se necessário apresentar o 

contexto mais amplo no qual esse tema está inserido: os processos de alterização em que 

ciência e tecnologia estão envolvidos. 

 Por ‘alterização’, entende-se o processo de gerar ‘outros’, de marcar e nomear 

aqueles que consideramos diferentes de nós mesmos, ou de um ‘nós’ idealizado que 

conforma nossa própria comunidade (WEIS, 1995).  Ele diz respeito, assim, aos “processos 

simbólicos de geração e construção das categorias nas quais são incluídos os ‘outros’” 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013, p.58). Como argumentam 

Johnson e colaboradores (2004), os processos de alterização desempenham uma função 

importante na construção de nossas próprias identidades, na qual temos “os outros” como 

referência.  O papel fundamental do reconhecimento da diferença para que se construam as 

identidades também é salientado por Silva (2000), ainda que não use o termo ‘alterização’. 

Diversos estudos consideram os processos de alterização como algo que 

normalmente ocorre nas sociedades e culturas (ver por exemplo KITCHIN, 1998; MUÑOZ 

e EL-HANI, 2012; SÁNCHEZ-ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013; SILVA, 

2000) sendo passíveis de serem observados nos mais variados contextos, desde a formação 

da identidade sexual (EPSTEIN, O’FLYNN, TELFORD, 2000) à definição de fronteiras 

nacionais (VAN HOUTUM e VAN NAERSSEN, 2002).  

No entanto, nos processos de alterização tendemos a adotar como norma, padrão ou 

modelo de normalidade uma visão idealista de nós mesmos (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-

HANI, 2012), segundo a qual descrevemos e avaliamos aquilo que não somos (SILVA, 

2000). Como consequência, isso relega ao outro não somente o caráter de “diferente”, mas 

também, e principalmente, a posição de anormal. Como descrevem Grove e Zwi (2006, p. 

1933) o propósito da alterização é “reforçar noções da nossa própria ‘normalidade’, e 

estabelecer a diferença dos outros como um ponto de desvio”, o que acaba dando destaque 

às aparentes diferenças nas relações entre “nós” e os “outros” (JOHNSON et al., 2004). 

A alterização distancia “nós” e os “outros” (GROVE e ZWI, 2006; MUÑOZ e EL-

HANI, 2012) e quase sempre contribui para a marginalização daqueles considerados 

diferentes (ver por exemplo GROVE e ZWI, 2006; JOHNSON et al., 2004; SÁNCHEZ-
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ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Como comentam Muñoz e El-Hani (2012), os processos de 

alterização atuam na defesa e no fortalecimento da identidade de um indivíduo ou grupo 

através da exclusão e marginalização de outros. Isso inclui também estigmatizar, discriminar 

e minimizar o grupo considerado “outro”, atribuindo-lhe características inferiores e 

pejorativas. Como descrevem Muñoz e El-Hani (2012, p. 923), “o que é ‘melhor’ é 

geralmente relacionado a características daqueles que tomamos como sendo ‘nós mesmos’ 

enquanto os ‘outros’ são considerados como inferiores, e, portanto, devem ser excluídos da 

descendência humana”. 

Tais atitudes trazem grande prejuízo ao grupo marginalizado: além da exclusão 

social, a alterização pode acarretar o desempoderamento e a vulnerabilidade daqueles 

reconhecidos como “outros” (GROVE e ZWI, 2006), a diminuição das oportunidades no 

convívio social e, em certos casos, danos à saúde, como menor expectativa de vida, maior 

taxa de mortalidade infantil e hipertensão (JOHNSON et al., 2004). Em situações extremas, 

a alterização pode estar relacionada à morte de milhares de pessoas (SÁNCHEZ-ARTEAGA 

e EL-HANI, 2012). 

Apesar de alguns estudos em psicanálise sugerirem que o medo e a repulsa ao “outro” 

sejam inatos e possam servir como mecanismo de autoproteção (KITCHIN, 1998), é 

imprescindível não perder de vista o caráter social e cultural da alterização, e ressaltar que 

esse processo não surge espontânea e naturalmente nas sociedades. Ao contrário, ele é 

ativamente produzido durante a criação sociocultural das identidades (SILVA, 2000). De 

acordo com Kitchin (1998, p. 344)  

Socioconstrutivistas [...] sugerem que ao invés de nascermos com uma 

predisposição a reconhecer e categorizar o Outro, nós aprendemos a 

categorizar através da prática cultural; ao invés de sermos ensinados a 

aceitar as diferenças nós somos ensinados pelos mais velhos a nos 

categorizarmos dentro da similitude 1e a proteger a santidade desta 

similitude.  

É evidente que a produção da identidade e da diferença, a alterização que dela pode 

decorrer e a separação de grupos aparentemente distintos são de responsabilidade de apenas 

um dos grupos envolvidos – “Nós” –, enquanto para os “Outros” esses processos são 

                                                             
1 Usamos a palavra “similitude” na tradução desse trecho, mas ainda não temos certeza se ela capta o 

significado que o autor quis dar ao termo “sameness”. Segue o trecho original: “Social construtivists […] 

suggest that rather than being born with a predisposition to recognize and categorize Other, we learn to 
categorize through cultural practice; rather than being taught to accept difference we are taught by our elders 

to categorize into sameness and to protect the sanctity of this sameness” 
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impostos (SILVA, 2000). Revela-se aí que os processos de alterização refletem (e reforçam) 

as relações de poder já estabelecidas nas sociedades (KITCHIN, 1998; MUÑOZ e EL-

HANI, 2012; SILVA, 2000), reproduzindo posições de dominação e subordinação 

(JOHNSON et al., 2004). 

Os grupos dominantes da sociedade exercem seu poder também através da criação e 

imposição das representações sociais e culturais de si mesmos, definindo o que é a 

identidade, e das representações dos outros, determinando o que é a alteridade (KITCHIN, 

1998; SILVA, 2000). Como colocado por Silva (2000, p. 4), “fixar uma determinada 

identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades 

e das diferenças”. 

Em termos das relações CTS, pode-se observar que a ciência e tecnologia estão 

profundamente imbricadas com as relações de poder estabelecidas socialmente (SÁNCHEZ-

ARTEAGA e EL-HANI, 2012), numa relação dialética na qual elas ora sofrem influência 

política, ideológica, econômica ou cultural dos grupos que detêm o poder, ora elas mesmas, 

como forças sociais poderosas, exercem influência sobre processos políticos, ideológicos, 

culturais e econômicos da sociedade.  

Assim, apesar de os processos de alterização poderem ser embasados por diferentes 

formas de conhecimentos, científicos ou não, a depender de quais são as características 

usadas para diferenciar ‘nós’ e ‘outros’, é possível encontrar vários episódios históricos nos 

quais os conhecimentos e/ou técnicas científicas foram utilizados para justificar ou reforçar 

práticas de alterização (ver por exemplo GROVE e ZWI, 2006; JOHSON et al., 2004; 

KITCHIN, 1998; MUÑOZ e EL-HANI, 2012; SÁNCHEZ ARTEAGA e EL-HANI, 2012). 

Contudo,  

os discursos ou práticas tecnocientíficas aparecem submergidos em uma 

matriz complexa de relações culturais profundamente influenciadas por 

forças históricas, socioeconômicas, políticas e ideológicas que, em muitas 

ocasiões, não são perceptíveis a olho nu para os participantes nesses 

processos (SÁNCHEZ ARTEAGA, SEPULVEDA, EL-HANI, 2013, p. 

58). 

Tendo em vista o que foi discutido acima sobre a alterização, é possível considerar o 

racismo como um exemplo emblemático para um estudo prolífico desses processos. O 

racismo se apresenta como uma forma de alterização baseada em pressupostas diferenças 

raciais entre grupos humanos (JOHSON et al., 2004; SÁNCHEZ ARTEAGA e EL-HANI, 



18 
 

 

2012; SÁNCHEZ ARTEAGA, SEPULVEDA, EL-HANI, 2013). A separação entre ‘nós’ e 

‘outros’ ocorre, nesse caso, pela implicação da existência de raças humanas distintas, com 

aspectos biológicos, psicológicos e culturais bem demarcados. A noção da existência de 

raças humanas é, portanto, ideia chave para a origem e manutenção do pensamento racista. 

O racismo conta com um vasto aparato simbólico construído culturalmente ao longo 

do tempo para dar suporte à caracterização das raças humanas e, principalmente, fortalecer 

suas diferenças (VERRANGIA, 2012). Além disso, assim como em outras formas de 

alterização, o background cultural que permite a delimitação das raças humanas também 

participa da construção da identidade daqueles que se reconhecem ou são marcados 

socialmente como pertencentes a uma determinada raça (SANTOS e MAIO, 2005; 

VERRANGIA, 2012). Mesmo que os aspectos usados para caracterizar cada raça (negra, 

amarela, branca...) não tenham sido definidos pelos membros desses grupos (chegando a 

serem ofensivos, às vezes), eles acabam fazendo parte da identidade do grupo, sendo usados 

para fortalecer relações de pertencimento e de separação. 

Outra razão da relevância do racismo como forma de alterização é sua ocorrência 

global. O racismo é encontrado em muitas nações do mundo (se não em todas), ocorrendo 

sob diferentes formas (LIMA e VALA, 2004) e trazendo prejuízos severos que incluem a 

morte, direta ou indireta, de milhares de pessoas anualmente. A gravidade dos problemas 

sociais ligados ao racismo no contexto mundial é tamanha que justificou a realização de 

quatro conferências mundiais da ONU sobre o tema, tendo a III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em 2001, 

definido princípios, ações e bases políticas para a erradicação do racismo globalmente 

(ONU, 2002).  

Onde quer que ocorra, o racismo gera a inferiorização e discriminação do grupo 

alterizado, assim como em outras formas de alterização. Isso geralmente conduz à 

marginalização do grupo considerado inferior e seu consequente desempoderamento, o que 

afeta diretamente as relações dos grupos alterizados na sociedade, dificultando o acesso aos 

seus direitos – humanos e constitucionais – e o exercício pleno de sua cidadania. Trabalhos 

recentes relacionam o racismo com problemas e condições sociais que afetam 

predominantemente a população negra e parda no Brasil: falta de assistência médica 

adequada (CHOR, 2013); baixo desempenho escolar e escolaridade (BENTO, 2012; 

HERINGER, 2002); pequena representatividade nos altos de maior prestígio e remuneração 
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no mercado de trabalho (HERINGER, 2002; RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, 2005); baixa renda familiar e altos índices de violência e mortandade 

(RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2005). Além disso, dados apontam 

que, embora o Brasil tenha uma grande porcentagem de negros e pardos em sua população, 

eles ocupam poucos cargos nas instâncias públicas e entre os governantes (RELATÓRIO 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2005), o que representa uma concentração de 

poder político entre aqueles que são considerados brancos. 

Tendo em vista que a alterização é produzida ativamente pelos atores sociais das 

comunidades onde ocorre, é preciso ressaltar que a população majoritariamente branca, de 

grande renda e alta escolaridade que historicamente, no contexto do racismo no ocidente, 

deteve o poder de definir as fronteiras entre ‘nós’ e ‘outros’ e marcá-los não apenas com o 

signo da diferença, mas também como inferiores e anormais (SCHWARCZ, 1993). Isso foi 

feito através de vários mecanismos sociais, principalmente pela disseminação cultural das 

características que identificavam e separavam brancos de outras “raças” e dos valores que 

deveriam ser atribuídos a cada característica.  

Nesse ponto, é preciso destacar o importante papel que as ciências biomédicas 

tiveram (e ainda têm) nesse processo. Como veremos mais detalhadamente na próxima 

subseção, foram as comunidades científicas desses campos que utilizaram o conceito de raça, 

já presente na zoologia e na botânica, para classificar também os diferentes grupos humanos 

(SCHWARCZ, 1993). Foram elas inclusive que definiram, sobre bases científicas, muitas 

das características e valores que identificariam as diversas “raças humanas”. Portanto, 

mesmo que as ciências tenham se envolvido em outras formas de alterização ao longo da 

história, como, por exemplo, aquelas relativas ao gênero, sua relação com o racismo 

concedeu grande relevância ao tema, gerando uma categoria reconhecida de alterização: o 

racismo científico. 

Tendo na devida conta o papel das ciências em processos de alterização e, 

notadamente, no racismo científico, podemos considerar a educação científica um espaço 

privilegiado para a crítica e o questionamento dos sistemas dominantes de representação da 

identidade e da alteridade (MUÑOZ e EL-HANI, 2012; SÁNCHEZ ARTEAGA, 

SEPULVEDA, EL-HANI, 2013; SILVA, 2000).  Na última subseção, argumentaremos que 

o exemplo do racismo científico, como forma emblemática de alterização, fornece uma boa 

plataforma para a discussão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, bem como da 
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natureza da ciência (SÁNCHEZ ARTEAGA e EL-HANI, 2012), apresentando, portanto, 

grande valor para o ensino de ciências. 

1.2 Raça, Racismo e Ciência 

 As questões que envolvem alterização e, em especial, o racismo, têm crescido em 

dimensão e relevância nas últimas décadas (MUÑOZ e EL-HANI, 2012) e, considerando o 

papel que esses processos podem desempenhar na construção das identidades, poderíamos 

imaginar que o racismo, e suas indesejáveis consequências, seja um problema enfrentado 

pela humanidade há muito tempo. Contudo, surpreendentemente, a ideia de raças humanas 

e o racismo subsequente têm uma origem relativamente recente na história das sociedades, 

(MUNANGA, 2004), história essa que se entrelaça com o desenvolvimento das 

tecnociências biomédicas, da antropologia e da etnologia. 

1.2.1 A construção científica da raça 

 A palavra “raça” deriva do latim ratio, que significa categoria, espécie (MUNANGA, 

2004), e foi utilizada a princípio na Zoologia e na Botânica para designar grupos de 

indivíduos semelhantes entre si. Segundo Munanga (2004), a primeira vez que o termo 

“raça” foi aplicado em contextos relacionados a seres humanos foi no latim medieval, 

quando o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo 

de pessoa que têm um ancestral comum e que, ipso facto, possuem algumas características 

físicas em comum. Ainda hoje é possível encontrar o termo “raça” sendo usado com esse 

sentido. 

 Segundo Munanga (2004), o primeiro registro científico do uso da palavra “raça” 

para classificar a diversidade humana segundo suas características físicas data do século 

XVII. No entanto, neste período não era comum o uso da “raça” para classificar seres 

humanos com base em suas diferenças morfo-biológicas, e mesmo que já existisse na época 

o conceito de “raças puras”, ele foi utilizado para legitimar as relações de poder entre grupos 

que eram distinguidos apenas por suas classes sociais (MUNANGA, 2004, p. 1). Portanto, 

ainda que houvesse separação de raças e hierarquização entre elas, não é possível afirmar a 

existência de racismo nesse contexto. 

 Até o século XV, não era comum o uso do termo “raça” para se referir a diferentes 

povos. Acreditava-se na igualdade e unidade dos seres humanos (MUNANGA, 2004), o que, 
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na Europa, era reforçado pela teologia judaico-cristã (SCHWARCZ, 1993). No entanto, com 

o advento das grandes navegações houve a consequente descoberta, pela sociedade europeia, 

de povos nunca vistos antes – ameríndios, negros, asiáticos – e que eram bastante distintos 

fisicamente dela. A necessidade de nomear e classificar esses diferentes povos, inerente ao 

processo de alterização, fez os cientistas da época se perguntarem quem eram aquelas 

pessoas e se poderiam ser considerados verdadeiramente humanos (MUNANGA, 2004). 

 Devido ao predomínio do pensamento judaico-cristão naquela época, na Europa, 

atestar a humanidade dos “novos povos” estava relacionado a determinar sua descendência 

de Adão (MUNANGA, 2004) e para a Igreja, ávida por novos fiéis, não foi difícil encontrar 

argumentos para provar que negros e até mesmo ameríndios fossem descendentes do 

“primeiro homem”. Entretanto, no século XVIII, filósofos iluministas recolocam em debate 

a questão da identidade e classificação dos outros povos, numa tentativa de construir uma 

explicação científica para as diferenças encontradas entre eles e, para isso, lançam mão do 

conceito de raça, já existente na Biologia da época (MUNANGA, 2004).  

Já nesse período, foi proposta uma classificação da humanidade com base na cor da 

pele, o que resultou na determinação de três “raças” estanques, que até hoje resistem no 

imaginário coletivo: raça branca, raça negra e raça amarela. Muitos cientistas da época se 

debruçaram sobre o tema da classificação taxonômica da humanidade propondo diferentes 

classificações, incluindo o “pai da taxonomia moderna” – Carolus Linnaeus – que dividiu a 

humanidade em Americanos, Asiáticos, Africanos e Europeus, com base não apenas nas 

diferenças de cor de pele, mas associando às mesmas características comportamentais, 

culturais e morais (MUNANGA, 2004). 

 A partir daí tem-se início a história das teorias raciais que se desenvolveram nos 

últimos três séculos e “desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o 

caminho do racialismo2” (MUNANGA, 2004, p. 2). Até o final do século XVIII, prevaleceu 

uma forte noção de unidade da humanidade, corroborada pela teoria humanista de Rousseau, 

que considerava a igualdade dos seres humanos, tidos como uma única espécie espalhada ao 

redor do mundo (SCHWARCZ, 1993). Nesse sentido, os povos americanos foram pensados 

como primitivos, o que sinalizava um estado de inferioridade em relação aos europeus, mas 

                                                             
2 O racialismo é uma proposta de ordem ideológica que defende a existência de raças humanas biologicamente 

distintas, de acordo com determinadas características físicas bem definidas. Enquanto o racismo é de ordem 

comportamental e se refere às práticas e discursos que estabelecem valores e hierarquizam pessoas ou grupos 

de pessoas segundo essas características físicas (SANTOS e MAIO, 2005; PENA e BIRCHAL, 2006).  
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também, e principalmente, estava relacionado ao caráter primário desses povos, que ainda 

estariam num estágio basal do desenvolvimento humano (SCHWARCZ, 1993). 

 Esta perspectiva estava fundamentada no princípio da perfectibilidade, um conceito 

chave da teoria humanista de Rousseau que afirmava a “capacidade singular e inerente a 

todos os homens de sempre se superarem” (SCHWARCZ, 1993, p. 44), transformando a si 

mesmo e ao ambiente, aperfeiçoando-se. Para Rousseau, apesar da unidade dos seres 

humanos, cada povo percorria um caminho diferente em sua perfectibilidade, e alguns povos 

ainda estariam nos estágios primeiros de suas trajetórias de desenvolvimento (SCHWARCZ, 

1993). 

 A perfectibilidade guiaria os povos por diversos caminhos do desenvolvimento 

humano, porém inevitavelmente conduziria também aos vícios e males que já eram 

observados nas sociedades ditas civilizadas (SCHWARCZ, 1993). Os povos primitivos, 

portanto, estando no começo de seu caminho da perfectibilidade, não teriam ainda 

acumulado muitos desses vícios e males da humanidade. Os nativos das terras recém-

descobertas seriam, na perspectiva de Rousseau, intrinsecamente bons, sem as maldades e 

desvios do mundo “desenvolvido”, uma ideia que lançou as bases para o estabelecimento do 

mito do “bom selvagem” (SCHWARCZ, 1993). 

Segundo Schwarcz (1993), a visão de Rousseau sobre os povos nativos dos novos 

continentes ia além da admiração e do elogio, pois ele “encontrava um modelo ideal nesse 

‘outro’ tão distante do ‘nós, ocidentais’, e o elegia como moralmente superior” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 45), chegando a contradizer, de certa forma, o ideal iluminista do 

progresso. Não obstante, foi essa visão idílica de Rousseau que predominou no início do 

século XVIII, em relação à questão da classificação dos novos tipos humanos encontrados. 

Esse quadro não duraria durante muito tempo e, a partir da metade do século XVIII, 

as imagens que depreciavam os povos do Novo Mundo se intensificaram, acompanhando o 

crescimento do conhecimento e da colonização das novas regiões (SCHWARCZ, 1993). 

Paulatinamente, começa-se a atribuir aos nativos, principalmente negros e ameríndios, 

características que os detratam, tais como inferioridade física e mental. Além disso, 

estudiosos da recém-criada História Natural da Humanidade (MUNANGA, 2004) 

apontavam para uma debilidade natural das espécies nativas, para uma condenação pela 

natureza e a uma corrupção fatal desses povos (SCHWARCZ, 1993; SÁNCHEZ-

ARTEAGA, 2009). 
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Essas ideias foram corroboradas por vários pesquisadores da época, porém hão de se 

destacar os pensamentos de Buffon e De Pauw nessa área. Para Buffon, os povos do 

continente americano seriam infantis, imaturos, quando comparados aos povos europeus. 

Segundo Schwarcz (1993), Buffon personificou, com sua teoria, uma ruptura com o paraíso 

rousseauniano, passando a caracterizar o continente americano sob o signo da carência. Já 

para De Pauw, com sua teoria de “degeneração americana”, os povos do Novo Mundo não 

seriam apenas imaturos – com possibilidade de alcançar um desenvolvimento pleno no 

futuro –, mas sim degenerados, espécies definitivamente corrompidas.  

Infelizmente, as ideias de Buffon e De Pauw prevaleceram no século XIX e, apesar 

da unidade do gênero humano permanecer como premissa, um senso de hierarquia apareceu 

como novidade e moldou as teorias raciais dominantes. 

O século XIX seria, portanto, uma época de importantes mudanças no cenário das 

pesquisas sobre os diferentes povos humanos. Logo nos primeiros anos, Georges Cuvier 

introduz o termo “raça” na literatura específica da área, “inaugurando a ideia da existência 

de heranças físicas permanentes entre os vários grupos humanos” (SCHWARCZ, 1993, p. 

47). No entanto, as discussões sobre raças distintas desembocaram em uma questão ainda 

maior: a origem da humanidade. 

Segundo Schwarcz (1993), havia duas vertentes principais sobre a origem do homem 

que eram discutidas entre os estudiosos da época: a visão monogenista e a visão poligenista. 

A primeira propunha uma origem única para toda a humanidade, e era pautada em princípios 

teológicos e na ideia de unidade humana de Rousseau. Na visão monogenista, a diversidade 

dos povos humanos era encarada como um “gradiente – que iria do mais perfeito (mais 

próximo do Éden) ao menos perfeito (mediante a degeneração) –, sem pressupor, num 

primeiro momento, uma noção única de evolução”. (SCHWARCZ, 1993, p. 48). 

A visão monogenista prevaleceu até meados do século XIX, quando a visão 

poligenista começou a ganhar força. O poligenismo afirmava que as diferentes raças 

humanas seriam, na verdade, espécies diversas não redutíveis a uma única humanidade 

(SCHWARCZ, 1993). Como consequência, a perfectibilidade, que fora outrora uma 

característica de todos os seres humanos, não estava mais presente nas “raças” encontradas 

nos novos territórios (SCHWARCZ, 1993), o que dirimia a crença na possibilidade de 

desenvolvimento desses povos e os fixava na condição de inferiores, dentro da hierarquia 

recém-criada.  
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Além disso, a visão poligenista forneceu bases mais sólidas para a análise dos 

comportamentos humanos sob uma perspectiva biológica, pois ao considerar que as 

diferentes raças humanas seriam o resultado de surgimentos distintos, as características 

físicas e comportamentais específicas de cada raça seriam vistas como consequências das 

diferentes condições de origem (SCHWARCZ, 1993). A versão poligenista foi apoiada pelo 

crescimento das pesquisas em frenologia3, antropometria e antropologia, além do surgimento 

da craniologia técnica4, o que possibilitou a introdução de novas características físicas, além 

da cor da pele, para estabelecer as diferenças entre as raças. Paul Broca, poligenista e grande 

expoente da craniologia e da antropologia no século XIX, defendia a tese da “imutabilidade 

das raças” e buscava, juntamente com outros pesquisadores da área, reconstruir as “raças 

puras”. Para ele, “as diversidades humanas observáveis eram um produto direto das 

diferenças na estrutura racial.” (SCHWARCZ, 1993, p. 54). Todos esses esforços para a 

naturalização das diferenças raciais acabaram por fornecer também bases científicas para 

justificar a hierarquia racial que já se instalava, o que contribuiria, mais tarde, para a 

naturalização do racismo.  

O embate entre poligenistas e monogenistas acaba por promover também uma 

rivalidade entre a antropologia e a etnologia. Segundo Schwarcz (1993), enquanto os estudos 

antropológicos mantinham, devido à sua interpretação poligenista, uma forte relação com as 

ciências físicas e biológicas, as análises etnológicas eram vinculadas a uma orientação 

humanista e de tradição monogenista. O conflito entre antropologia e etnologia durou por 

muitos anos e só foi amenizado na segunda metade do século XIX, depois da publicação da 

obra que revolucionaria os fundamentos da Biologia e das disciplinas relacionadas: A 

Origem das Espécies, de Charles Darwin. 

Conforme Schwarcz (1993, p. 54) “o impacto da publicação dessa obra foi tal que a 

teoria de Darwin passou a constituir uma espécie de paradigma de época, diluindo antigas 

disputas”. Para os adeptos do monogenismo a noção de origem única da espécie humana já 

                                                             
3 Frenologia é uma vertente da psicologia que se propõe a estudar o caráter e as capacidades intelectuais de 

uma pessoa com base na forma e em medições do crânio. Já a antropometria é uma disciplina da antropologia 

física que procura mensurar o corpo humano e registrar suas particularidades físicas. (DICIONÁRIO 

ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO LAROUSSE, 2007). Tanto a frenologia quanto a antropometria ajudaram 

a estabelecer relações deterministas entre características físicas ligadas às ditas raças humanas e 

características comportamentais e intelectuais. 
4 A craniologia técnica utilizava-se das medições do crânio e do encéfalo, e do cálculo do índice cefálico, para 

desenvolver estudos quantitativos sobre as variedades do cérebro humano. Um dos objetivos dessas pesquisas 

era comparar as proporções dos cérebros das diferentes raças humanas e tentar estabelecer relações com as 

características intelectuais e comportamentais observadas. 
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era compartilhada, ainda que para alguns deles ela estivesse atrelada a razões religiosas e 

não necessariamente à explicação evolucionista. Já os poligenistas se utilizaram da proposta 

de evolução darwinista para argumentar que os povos humanos possivelmente teriam se 

separado há tempo suficiente para tornarem-se espécies diferentes (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 

2009). As duas vertentes, outrora opostas, assumiram então a evolução darwinista como base 

para seus argumentos. No entanto, ambas foram também concordantes no que diz respeito à 

manutenção das noções de raças humanas e hierarquias raciais, dessa vez não apenas no 

âmbito biológico, mas também nas esferas política e cultural (SCHWARCZ, 1993). 

O evolucionismo darwiniano gerou um interesse muito grande na sociedade da 

época, e foi amplamente adotado pela comunidade científica europeia, extrapolando os 

limites da biologia para ser aplicado também na psicologia, na linguística, na pedagogia, na 

literatura e nas ciências sociais (SCHWARCZ, 1993). A interação entre esses conhecimentos 

de áreas distintas fez nascer novas subáreas de estudo e, na interface do evolucionismo 

darwinista com as ciências sociais, duas importantes disciplinas surgem para tratar das 

questões de raça: o “Evolucionismo Social” e o “Darwinismo Social”. 

Para os evolucionistas sociais, também conhecidos como antropólogos culturais, toda 

cultura se desenvolve em estágios sucessivos, que vão do mais simples ao mais complexo, e 

pelos quais todos os povos obrigatoriamente devem passar durante o seu desenvolvimento 

(SCHWARCZ, 1993). Estão presentes nesse pensamento as noções evolução (trazida do 

darwinismo) e humanidade única (herança da visão monogenista). Já o darwinismo social, 

ou determinismo racial, postula a existência de raças humanas puras e verdadeiras, como 

encontradas nos estudos em botânica e zoologia. Contudo, a novidade dessa perspectiva é a 

proposição de uma relação direta entre caracteres físicos e aspectos morais, portanto, uma 

vinculação explícita entre “raça” e cultura. Nesse sentido, os darwinistas sociais adotaram 

uma postura determinista no que diz respeito à influência da “raça-cultura” sobre o 

comportamento dos indivíduos (SCHWARCZ, 1993), constituindo as bases para o conceito 

atual de racismo. 

Os darwinistas sociais aproveitaram-se de alguns conceitos chave das teorias de 

Darwin para cunhar conceitos próprios na tentativa de transpor explicações evolutivas para 

comportamentos humanos e fenômenos sociais. Assim, as ideias de competição inter-racial, 

extinção racial e sobrevivência diferencial serviram de base para as noções de “competição 

social”, “sobrevivência do mais forte” e “extinção dos mais fracos”, que tiveram bastante 
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relevância para os darwinistas sociais (SCHWARCZ, 1993). Atribuindo a si mesmos o status 

de “espécie superior”, a comunidade europeia enxergava os outros povos como espécies 

inferiores, fracas, que estavam fadadas ao desaparecimento (SCHWARCZ, 1993). Segundo 

Sánchez-Arteaga, Sepulveda e El-Hani (2013, p. 57), “era bastante aceito que existia uma 

competição pela sobrevivência entre as raças humanas e, nessa luta, as menos aptas tendiam 

a se extinguir de forma natural”. 

Dessa maneira, as concepções evolutivas de biólogos, antropólogos e do próprio 

Darwin contribuíram para a construção de uma base científica que justificasse o racismo e 

as pretensas hierarquias raciais existentes no imaginário coletivo europeu (SÁNCHEZ 

ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013), promovendo a supremacia da “raça branca” 

europeia e prevendo a extinção inexorável das demais “raças”. 

Tais pensamentos conduziram diferentes reações nos cenários científico e político. 

Para antropólogos, etnólogos, antropometristas, craniologistas e biólogos a extinção 

iminente das “raças” encontradas nos novos territórios significava uma corrida contra o 

tempo para levantar a maior quantidade de conhecimento sobre essas espécies primitivas 

(SÁNCHEZ ARTEAGA e EL-HANI, 2012; SÁNCHEZ ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-

HANI, 2013). Os estudos conduzidos por esses cientistas buscavam, principalmente, 

corroborar o pensamento racialista – expresso através de diferentes teorias raciais –, 

evidenciar as diferenças entre os povos e reforçar as noções de inferioridade, animalidade e 

primitividade das “novas raças”.  

Na segunda metade do século XIX, vários indivíduos nativos dos territórios 

colonizados foram levados para a Europa a fim de terem seus costumes e comportamentos 

estudados e seus corpos medidos. Começaram a surgir ao redor do mundo – no Brasil, 

inclusive – as chamadas Exposições Antropológicas, que, aos moldes de zoológicos 

humanos, apresentavam aos visitantes os “espécimes humanos nativos” (SÁNCHEZ 

ARTEAGA e EL-HANI, 2012; SÁNCHEZ ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013). 

Assim ocorreu com os pigmeus africanos, com os aborígenes australianos e com os 

botocudos do Brasil.  

Como citado anteriormente, foi com as grandes navegações iniciadas no século XV 

que os europeus tomaram conhecimento da existência de vários outros povos, especialmente 

os ameríndios. Já no século XIX a política imperialista estava em franca expansão, e cada 

grande nação europeia procurava estabelecer cada vez mais colônias nos novos territórios. 
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As invasões expansionistas dos países europeus quase sempre incluíam combates entre 

colonos e nativos, o que geralmente acarretava em massacres dos últimos.  

Nesse contexto, as teorias darwinistas, através do darwinismo social, 

desempenharam um papel político muito importante como justificativa científica para as 

atitudes de opressão, desempoderamento e extermínio dos povos nativos das novas colônias 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013; SCHWARCZ, 1993). Noções 

como as de “luta pela sobrevivência” e “sobrevivência do mais forte” foram transportadas 

diretamente para o âmbito sociopolítico de forma que, implicitamente, “a paulatina 

desaparição (parcial ou total) das ‘raças inferiores’ podia se compreender como o natural 

corolário darwiniano do processo colonial contemporâneo, compreendido em termos de 

grupos biológicos em luta” (SÁNCHEZ-ARTEAGA, SEPULVEDA e EL-HANI, 2013, p. 

58). 

É também por meio do darwinismo social que se difunde a ideia de que o progresso 

e a civilização estariam restritos a somente algumas sociedades: aquelas constituídas por 

“raças puras”, livres da miscigenação. Segundo essa perspectiva, “o bom desenvolvimento 

de uma nação seria resultado, quase imediato, de sua conformação racial pura” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 61). A crença na possibilidade de civilização de toda a humanidade, 

presente no movimento monogenista e entre os evolucionistas sociais, perdera bastante 

força, e até mesmo a ideia de perfectibilidade perdeu seu caráter universal, sendo utilizada 

apenas para descrever o caminho das “raças puras superiores” rumo à civilização 

(SCHWARCZ, 1993). 

Fortalecendo ainda mais essas ideias, surge, através dos trabalhos do cientista 

britânico Francis Galton (1869), uma nova disciplina para dar suporte às teorias raciais – a 

eugenia – que fornecia métodos para intervir na reprodução das populações, buscando 

promover estabelecimento das “raças puras” em detrimento da miscigenação (SCHWARCZ, 

1993). As pesquisas de Galton reintroduziram de maneira incisiva o determinismo biológico 

nos estudos sociais e antropológicos ao indicar a prevalência da hereditariedade na 

determinação das capacidades humanas, sobrepujando inclusive a educação e a cultura. 

A eugenia compactuava com os ideais políticos e econômicos europeus daquela 

época e teve grande impacto nas políticas de nações europeias, impulsionando “uma 

administração científica e racional da hereditariedade, introduzindo novas políticas sociais 

de intervenção que incluíam uma deliberada seleção social” (SCHWARCZ, 1993, p. 60-61). 
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Em prol do “aprimoramento das populações”, algumas medidas legais foram tomadas, como 

as proibições dos casamentos inter-raciais e de pessoas que causavam “riscos” à sociedade, 

como alcoólatras, epilépticos, portadores de transtornos mentais e criminosos 

(SCHWARCZ, 1993). Conforme Schwarcz (1993, p. 60), a eugenia possuía uma dupla 

missão na sociedade:  

Como ciência, ela supunha uma nova compreensão das leis da 

hereditariedade humana, cuja aplicação visava à produção de “nascimentos 

desejáveis e controlados”; enquanto movimento social, preocupava-se em 

promover casamentos entre determinados grupos e – talvez o mais 

importante – desencorajar certas uniões consideradas nocivas à sociedade. 

No final do século XIX, os cenários científico e político apontavam, portanto, a 

vitória para os poligenistas: a realidade das raças humanas, distintas e hierarquizadas, era 

amplamente aceita pela comunidade científica europeia; o conceito de raça havia sido 

ampliado para abarcar o conceito de nação; o determinismo biológico e a naturalização das 

diferenças entre os povos forneciam a base científica para sustentar a noção de raça; a 

perfectibilidade rousseauniana havia sido quase completamente abandonada; e a eugenia 

guiava projetos políticos para ações sociais dentro e fora das fronteiras nacionais.  

Nesse ponto da história pode-se dizer que havia um relativo consenso na comunidade 

científica europeia sobre a existência de diferentes raças humanas. Também era bastante 

comum e aceito que as características que identificavam cada raça não se restringiam a 

aspectos físicos, mas incluíam também traços morais, culturais e até sociais, todos eles 

naturalizados como consequências biológicas das raças. Por fim, diversos autores também 

defendiam a existências de uma hierarquia entre raças, com consequente inferiorização de 

várias delas. Todas essas ideias e práticas se enquadram no conceito de racismo trazido por 

Munanga (2004) e, considerando a participação da ciência em cada uma dessas construções, 

é possível notar como emergiu, a partir da história da origem das raças humanas, uma nova 

forma de alterização: o racismo científico. 

Era desejo dos racistas que emergiam fazer prevalecer no mundo a distinção, a 

separação e a superioridade da “raça europeia”, o que era uma tarefa relativamente fácil 

dentro do seu próprio continente. Por outro lado, havia ainda nas terras colonizadas uma 

grande questão com a qual os darwinistas sociais, defensores do poligenismo, teriam que 

lidar.  
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1.2.2 A problemática da mestiçagem 

Para os eugenistas, o maior problema racial a ser combatido era a mestiçagem. Tendo 

como fundamento a ideia de que o bom desenvolvimento de uma nação seria alcançado tão 

logo houvesse uma conformação racial pura de sua população, eles advogavam contra toda 

e qualquer hibridação entre as “raças humanas” (SCHWARCZ, 1993). Uma das grandes 

vozes a condenar a mestiçagem foi o conde Gobineau, para quem o resultado da mistura de 

raças seria sempre um dano. Para ele, as raças que não estavam destinadas à perfectibilidade 

estariam condenadas à degeneração, um estado que Gobineau descrevia como consequência 

direta da miscigenação de espécies humanas (SCHWARCZ, 1993). 

Dessa maneira, o progresso rumo à civilização só seria possível para algumas das 

sociedades cuja população fosse uma “raça pura”, livre da miscigenação, enquanto os povos 

mestiços seriam natural e definitivamente não civilizáveis (SCHWARCZ, 1993). Como 

agravante à representação dos mestiços no imaginário popular europeu, os darwinistas 

sociais “afirmavam que o resultado de um casamento híbrido era sempre degenerado ou mais 

fraco. Pior ainda, carregava os defeitos (e não as qualidades) de cada um de seus ancestrais” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 61). Além disso, ao contrário do que era pensado por alguns 

antropólogos da época, as “sub-raças mestiças” pareciam possuir uma extrema fertilidade 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009; SCHWARCZ, 1993), o que aumentava as suas populações 

a níveis alarmantes. 

Apesar dos preocupantes prognósticos de Gobineau para os povos mestiços, suas 

ideias não geraram um grande impacto na sociedade europeia por tratarem de uma realidade 

desconhecida e distante para os europeus (SCHWARCZ, 1993). No entanto, existiam nações 

emergentes no Novo Mundo onde a mestiçagem era uma realidade cotidiana, e onde as ideias 

de Gobineau foram muito bem recebidas e passaram a influenciar fortemente a cultura e a 

política local. Um desses locais foi, notadamente, o Brasil (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009; 

SCHWARCZ, 1993). 

Desde a época das exposições antropológicas, o Brasil já figurava como um cenário 

propício para o estudo das “raças”, tendo os cientistas brasileiros contribuído sensivelmente 

para as pesquisas nessa área. A princípio o foco eram os índios botocudos e outros grupos 

indígenas encontrados por aqui, porém, devido à conformação majoritariamente mestiça da 

nossa população, resultado da nossa história de colonização e do regime escravocrata que 

aqui se estabeleceu, o Brasil era considerado pelos estudiosos da raça “como um gigantesco 
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laboratório natural para estudar experimentalmente os resultados da mestiçagem.” 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009, p. 75). 

No entanto, na segunda metade do século XIX, não era apenas a curiosidade 

científica que impulsionava o estudo dos mestiços brasileiros. A comunidade acadêmica 

brasileira dessa época era ainda muito incipiente e muitos daqueles que faziam ciência e 

comandavam os institutos de pesquisa daqui eram originários de outros países, 

principalmente da Europa (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). Influenciada pelo pensamento 

imbuído nos trabalhos científicos estrangeiros, a maioria desses cientistas era acreditava na 

superioridade racial europeia, e enxergava na mestiçagem um problema racial que levaria à 

degeneração da polução brasileira e à sua extinção, juntamente com o fim dos povos 

indígenas e negros que viviam aqui.  

Sendo poucos os cientistas que celebravam a mestiçagem e a viam como algo 

positivo, logo a perspectiva poligenista, sobretudo a visão de Gobineau, se disseminaria entre 

os cientistas brasileiros, colocando a mestiçagem como a grande mazela biológica, social e 

política do Brasil. Segundo Sánchez-Arteaga (2009, p. 77): 

as opiniões de autores como o conde Arthur de Gobineau (amigo pessoal 

do imperador Dom Pedro II), que havia viajado ao Rio de Janeiro como 

embaixador da França no Brasil, entre 1869 e 1870, tiveram uma 

ressonância muito maior nos círculos científicos nacionais que as mornas 

e indecisas, quando não contraditórias, descrições da mestiçagem por parte 

dos naturalistas favoráveis à mistura racial. 

Uma grande preocupação entre médicos e naturalistas brasileiros seria, portanto, 

encontrar soluções para a transformação do Brasil em um estado moderno a partir de uma 

população majoritariamente mestiça, negra e índia, considerada degenerada e inferior em 

comparação com a “raça branca pura” encontrada nos países desenvolvidos (SÁNCHEZ-

ARTEAGA, 2009). Tendo em vista que as classes sociais brasileiras eram organizadas 

segundo um forte componente biológico/social, legado da história de colonização e 

escravização de negros e indígenas, seria também parte da agenda científica encontrar as 

causas naturais que justificariam a manutenção da hierarquia racial no Brasil. 

Ainda que a princípio tenham sido propostas soluções para os “problemas raciais” 

brasileiros com base em pressupostos fixistas, quando as ideias evolucionistas começaram a 

desembarcar aqui, também por meio de cientistas estrangeiros, elas foram muito bem 

recebidas pela elite e pelas instituições científicas brasileiras (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 
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2009). Como consequência, as soluções mais contundentes para o problema da mestiçagem 

seriam propostas sob a orientação de teorias raciais de base evolucionista e poligenista, que 

incluiriam, posteriormente, discursos do darwinismo social e sua corrente mais radical, a 

eugenia. 

O evolucionismo poligenista afirmava que as diversas raças humanas teriam evoluído 

a partir de um ancestral comum até darem origem a espécies diferentes. A miscigenação 

entre as raças seria, portanto, equivalente a uma hibridação entre espécies, que geraria uma 

prole defeituosa ou inferior (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). Essas ideias eram reforçadas 

pela identificação, segundo os cientistas brasileiros, de traços atávicos anormais na anatomia 

e fisiologia dos mestiços que seriam resultado da hibridação.  

Para alguns cientistas inclusive, os mestiços apresentariam somente as características 

consideradas ruins de cada raça, sendo inerentemente degenerados, uma conclusão a que o 

próprio Darwin chegara ao observar os povos mestiços sul-americanos. Darwin, porém, 

posteriormente interpretaria essas características como um estado de reversão às condições 

primitivas e selvagens dos ancestrais humanos (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). 

No Brasil, um dos principais representantes do pensamento evolucionista e 

poligenista foi o médico, psiquiatra e etnógrafo maranhense Nina Rodrigues. Filho de um 

coronel fazendeiro, Nina nasceu em São Luís e cursou medicina nas faculdades de Salvador 

e do Rio de Janeiro. Foi professor das disciplinas Clínica Médica e Medicina Legal na 

Faculdade de Medicina de Salvador e Redator-Chefe da Gazeta Médica da Bahia. Fez parte 

da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e da Medico-Legal Society, de Nova 

York. É conhecido como o pai fundador da Medicina Legal no Brasil (SÁNCHEZ-

ARTEAGA, 2009). 

Desde criança, na fazenda de seu pai, Nina teve estreito contato com pessoas negras 

e mestiças, e elas foram objetos de muitos dos seus estudos em medicina legal, psiquiatria e 

etnografia. Apesar da simpatia que o mesmo afirmava ter em relação aos negros brasileiros, 

Nina foi o principal teórico na defesa da inferioridade biológica e intelectual do negro no 

Brasil, em sua época (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). Baseando-se nas ideias de Cesare 

Lombroso sobre a criminalidade inata do negro, Nina e outros médicos baianos se dedicaram 

ao estudo das causas biológicas da mentalidade criminal do mestiço, concluindo que tais 

tipos humanos estariam propensos à criminalidade inata devido ao processo de mistura de 

raças. 
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A principal tese defendida por Nina na maioria dos seus trabalhos era “a necessidade 

de estabelecer códigos penais diferenciados para brancos, negros e mestiços, em função de 

sua diferente capacidade intelectual e da peculiar concepção de ‘bem e mal’ que emanava 

de universos mentais tão aleijados” (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009, p. 80). Para Nina, os 

mestiços não estariam no mesmo patamar de perfeição evolutiva que os negros, mas sim 

apresentariam vários graus hierárquicos, sendo que os mais altos graus seriam aqueles nos 

quais os traços caucasianos fossem mais abundantes e evidentes. A esses, segundo Nina, 

teria sido concedida a capacidade de progredir intelectualmente e civilizar-se, enquanto os 

demais mestiços deveriam ser tratados como indivíduos débeis e infantilizados, seja em 

termos intelectuais ou, considerando a área de estudo de Nina, no âmbito legal (SÁNCHEZ-

ARTEAGA, 2009). 

Nina era evolucionista e acreditava que a superioridade do homem branco em todos 

os níveis era um fato científico. A respeito dos negros e mestiços, defendia que os mesmos 

estariam limitados a alcançar apenas certo grau de perfectibilidade, melhorando-se ao longo 

dos anos, mas sempre se posicionando um passo atrás dos caucasianos. Essa linha de 

pensamento de Nina Rodrigues, apesar de nova em terras brasileiras, era resultado da 

influência da de pesquisadores franceses como Paul Broca e Paul Topinard (SÁNCHEZ-

ARTEAGA, 2009). Tais autores também exerceram enorme influência nos trabalhos de 

outros três pesquisadores brasileiros que se debruçaram sobre o tema da mestiçagem: João 

Batista de Lacerda, Ladislau de Souza Mello Netto e Domingos Guedes Cabral. 

Guedes Cabral foi o cientista pioneiro na pesquisa sobre raças humanas e mestiçagem 

à luz do evolucionismo no Brasil. Sua tese de doutoramento em 1985, com o título Funções 

do Cérebro, foi o primeiro trabalho científico brasileiro guiado por uma premissa 

evolucionista. Foi também um dos trabalhos que ajudou a pavimentar o caminho do racismo 

científico no Brasil pois foi um dos primeiros a aplicar princípios lamarckistas para 

apresentar as possibilidades de “produzir uma raça melhor”. Para Guedes Cabral, os negros 

seriam considerados um estado intermediário entre os macacos antropomorfos e o homem 

europeu (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). Isso seria fundamentado pela observação de traços 

animalescos na anatomia dos negros – muitas vezes exagerados pelos pesquisadores – que 
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os colocaria mais próximos dos símios que do homem europeu. Em sua tese, por exemplo, 

ele chega a equiparar as capacidades intelectuais dos hotentotes5 com as dos chimpanzés. 

João Batista de Lacerda é conhecido como o primeiro professor de antropologia do 

Brasil. Foi presidente da academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, diretor do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro e único cientista sul-americano convidado para participar 

do Congresso Universal das Raças, em 1911. Na ocasião, apresentou à comunidade científica 

internacional a tese de que, dentro de cem anos, o “problema do negro” no Brasil seria 

resolvido com o inevitável desaparecimento desse povo (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009).  

Fundamentando suas ideias principalmente em cálculos estatísticos, Lacerda também 

lançou mão de teorias raciais e evolucionistas para embasá-las. Como Nina, ele acreditava 

que os mestiços com mais traços caucasianos seriam quase tão perfectíveis quanto os brancos 

“puros”. Mas ao contrário do primeiro, Lacerda confiava que a força e o vigor dos genes 

brancos com o tempo acabariam suplantando a presença dos genes negros na população. 

Portanto, para Lacerda, a mestiçagem entre negros e caucasianos seria uma via pela qual se 

poderia resolver “o problema do negro” no Brasil, algo que Nina não concordava, pois 

achava que o Norte e Nordeste do país nunca conseguiriam alcançar total branqueamento 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009).  

Lacerda acreditava que o “branqueamento” da população era algo natural e usava as 

leis darwinistas de seleção sexual para dar uma base científica ao fato de que a maioria das 

pessoas não brancas preferiam se casar com pessoas brancas. No entanto, para Lacerda, além 

desse hábito – o qual ao contrário da interpretação que ele apresentava, tinha uma motivação 

muito mais social que biológica – deveriam ser incentivadas políticas migratórias que 

privilegiassem a entrada de europeus em detrimento da imigração de africanos e asiáticos 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). 

Ladislau Netto foi diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, precedendo Lacerda. 

Tanto Netto quanto Lacerda eram poligenistas e acreditavam que os aborígenes brasileiros 

vinham de uma linhagem evolutiva diferente da do homem europeu. Para Netto, a 

mestiçagem representava riscos para a sociedade pois os cruzamentos entre raças distintas 

produziriam numa população mestiça “numerosos exemplos de reversões atávicas a estados 

simiescos, remanescentes de etapas evolutivas deixadas para trás pelas raças superiores” 

                                                             
5 Hotentotes foi o nome dado pelos colonizadores europeus aos grupos humanos hoje conhecidos Khoisan ou 

bosquímanos, que vivem em pequenas comunidades na Namíbia, Botsuana e Angola. 
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(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009, p. 85). Segundo ele, esses traços atávicos surgiam durante 

a puberdade e, na maioria dos casos, desapareciam com o tempo. Eram características físicas 

observáveis em todo o corpo (especialmente nos lábios, pés e órgãos genitais) ou traços do 

comportamento que já haviam sido “superados” pelos brancos, como preguiça, apatia, 

alienação, inatividade intelectual e lascívia exagerada. 

É possível notar, portanto, que no final do século XIX os principais nomes da 

antropologia e da medicina no Brasil estavam impregnados pelo racialismo científico 

europeu sob a perspectiva poligenista e pelas teorias racialistas de pensadores franceses 

como Broca e Topinard. Além disso, havia por aqui uma ampla aceitação do evolucionismo, 

sobretudo de base darwinista, que orientou e ofereceu fundamentos científicos às teorias 

raciais que se desenvolviam no Brasil. Também foram bastante difundidas na comunidade 

científica brasileira, sobretudo nas escolas de medicina, propostas eugênicas que visavam 

solucionar o “problema da mestiçagem” no Brasil, como as apresentadas por Lacerda e Nina 

Rodrigues. Nessas instituições, médicos como Domingo Guedes Cabral e Raimundo Nina 

Rodrigues ajudaram a criar as bases e disseminar o racismo científico no Brasil. Foi também 

um médico – João Baptista de Lacerda – quem propôs as famosas “teses de branqueamento”, 

que teriam grande impacto na política nacional e no cenário científico internacional 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009).  

Uma das consequências sociais da disseminação dos pensamentos racistas pelos 

pesquisadores eugênicos brasileiros foi a conhecida política “higienista”. Ela consistia em 

promover medidas políticas, sociais, culturais e sanitárias para inibir o crescimento das 

populações negra, indígena e, principalmente, mestiça, e incentivar o aumento da população 

branca, com a finalidade de resolver a problemática da grande presença de negros e mestiços 

que impediria o avanço da nação (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). Como destaca Sánchez-

Arteaga (2009, p. 93) “o último quarto do século XIX é o momento em que, por meio de 

programas higienistas, ou por meio da medicina legal, a prática da medicina será entendida 

também como uma atividade com um claro tom político e social”. As ações eugênicas 

incluíam a proibição de casamentos inter-raciais, a conivência com extermínio de 

populações de “raças inferiores”, a proibição da imigração de africanos e asiáticos e o 

incentivo à imigração de europeus, visando forçar um suposto processo de seleção sexual no 

qual os “genes brancos” sempre sairiam favorecidos (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009). 
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A história das políticas racistas e anti-mestiçagem do Brasil mostra como o nosso 

país teve uma importante participação no desenvolvimento e consolidação do racismo 

científico. Além disso, ela mostra como o racismo científico teve um importante papel na 

construção da nossa identidade nacional e como ele influenciou as tensas relações étnico-

raciais que hoje permeiam a sociedade brasileira. O fato de que muitas das ideias e valores 

ligados ao pensamento eugênico ainda estejam presentes em nossa cultura atual mostra que 

o racismo que se instituiu e cresceu aqui no século XIX ainda está presente e gera as mais 

diversas consequências nos dias de hoje. De fato, a história do racismo científico foi 

perpetuada no Brasil do início do século XX e continua até hoje, aqui e ao redor do mundo, 

como será explorado na próxima subseção. 

1.2.3 Racismo científico hoje 

A história do racismo e suas relações com a ciência não é tão extensa quanto 

comumente se pensa, mas também não é tão curta a ponto de ter se encerrado com os eventos 

do início do século XX. Ao contrário, a partir dessa época o racismo cresceu e se difundiu 

ao redor do mundo, vitimando cada vez mais pessoas e influenciando políticas públicas em 

diversas sociedades. No caso das populações negras, por exemplo, mesmo após a abolição 

em vários países que ainda mantinham o regime escravagista, as pessoas identificadas como 

pertencentes à “raça negra” continuaram sendo discriminadas, excluídas e colocadas à 

margem da sociedade. No entanto, se anteriormente era a condição de escravos que 

justificava sua posição social inferior, depois da abolição seria a raça, como condição 

natural/biológica irrevogável, que justificaria a manutenção da hierarquia social e da 

alterização. 

O racismo foi mote de conflitos de grande importância no século XX, como o 

holocausto da 2ª Guerra Mundial e a Apartheid da África do Sul, e desde então várias 

iniciativas internacionais e movimentos sociais surgiram no intuito de combatê-lo 

(MUNANGA, 2004). De acordo com Munanga (2004, p.11), “depois da supressão das leis 

do apartheid na África do Sul, não existe mais, em nenhuma parte do mundo, um racismo 

institucionalizado e explícito”. Isso não significa, contudo, que o racismo foi erradicado das 

sociedades humanas nem impede que atos de racismo continuem acontecendo 

cotidianamente ao redor do mundo. Na verdade, o que é mais comumente visto hoje é um 
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racismo culturalmente implícito e comportamentos racistas sutis, em qualquer nível da 

sociedade (MUNANGA, 2004).  

Tomando como base as ideias de que a Ciência é indissociável da sociedade que a 

produz e de que, portanto, ela está relacionada aos fatores culturais, políticos e econômicos 

que influenciam a sociedade, pode-se inferir que também no meio científico o racismo foi 

preservado de maneira sutil e implícita. Desde que o racismo foi reconhecido como uma 

prática não-ética na ciência, hoje há pouco ou nenhum espaço na produção científica, pelo 

menos nos grandes centros de pesquisa, para trabalhos de cunho claramente racista. Isso não 

significa, no entanto, que hoje não há pesquisas produzidas com base em pressupostos 

racistas, com metodologias discriminatórias ou que gerem implicações racistas em suas 

conclusões. 

Como apontam El-Hani e Sánchez-Arteaga (2012), algumas desigualdades entre 

grupos humanos, relacionadas a práticas de alterização étnico-raciais ainda podem ser 

verificadas no campo das Ciências Biomédicas hoje. É o caso, por exemplo, do fato das 

condições de saúde de povos indígenas de vários países serem piores do que as da população 

média deles, ou da existência de políticas discriminatórias dos serviços de saúde de alguns 

países, que dificultam o acesso de imigrantes aos serviços de saúde, prejudicando-os (EL-

HANI e SANCHEZ-ARTEAGA, 2012).  

Já no campo das ideias, algumas pesquisas recentes – na tentativa de encontrar 

relações causais entre características biológicas e aspectos comportamentais humanos, tal 

como fizeram os cientistas do século XIX – trazem implicações racistas em suas conclusões. 

Um exemplo é o trabalho de Philippe Rushton, um professor de psicologia da Univerity of 

Western Ontario, conhecido por suas pesquisas que compararam a inteligência entre raças 

humanas que tiveram conclusões racistas e que, recentemente, escreveu um artigo no qual 

relaciona características raciais a comportamentos sexuais e agressividade (RUSHTON e 

TEMPLER, 2012). Outro exemplo foi o artigo de Haselhuhn e Wong (2011), no qual os 

autores concluem, através de dados estatísticos e medidas faciais, que existe uma relação 

entre um determinado formato de rosto com a propensão a apresentar comportamentos 

antiéticos. 

Embora desde a década de 1960 várias pesquisas venham apontando para a 

inexistência de raças humanas genética ou morfologicamente definidas, o conceito de “raças 

humanas” ainda está presente e desempenha papéis importantes em outras ciências, como a 
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Antropologia e a Sociologia (ver por exemplo GUIMARÃES, 2003; SANTOS e MAIO, 

2005; SMEDLEY e SMEDLEY, 2005). Ademais, as “raças humanas” ainda se fazem 

bastante presentes no ideário popular de várias culturas e orientam relações sociais e políticas 

públicas (FRANCISCO JÚNIOR, 2008; SANTOS, BORTOLINI e MAIO, 2006). O 

conceito de raça está na raiz de vários programas e projetos políticos que se propõem a 

garantir direitos e participação social a grupos étnico-raciais minoritários que se aglomeram 

em torno desse conceito (SANTOS e MAIO, 2005). 

Controversamente, também com este avanço relativamente recente da genômica 

humana, assistimos ao retorno da eugenia – ou uma nova forma dela – em algumas pesquisas 

na área da genética reprodutiva. A possibilidade de escolha das características que serão 

incluídas ou excluídas das próximas gerações e até mesmo a eliminação das deficiências 

congênitas são alguns dos objetivos dessa nova eugenia na genética reprodutiva, que pode 

esconder uma forte alterização científica sob o disfarce de termos politicamente corretos, 

como o “aconselhamento genético” (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). 

Nota-se, pois, que embora a relação entre racismo e ciência contemporânea não seja 

tão direta e explícita quanto no passado, ela ainda possui bastante relevância atualmente não 

apenas pelo fato de ainda existir, mas por ter se tornado mais abrangente e complexa. Como 

veremos a seguir, o racismo científico abre espaço para discussões, no ensino de Ciências, 

sobre a Natureza e a História da Ciência e sobre as relações que ela desenvolve com a 

Tecnologia e a Sociedade. 

1.3 Racismo científico e ensino de ciências 

 Como foi apresentado na subseção anterior, o racimo tem bases científicas em sua 

origem e a ciência ainda hoje contribui para a manutenção das desigualdades raciais. No 

entanto, apesar de tais relações entre racismo e ciência serem estudadas já há algumas 

décadas, elas não são amplamente divulgadas e conhecidas. Tanto na Educação Superior 

quanto na Educação Básica, são poucos os currículos científicos que tratam dessa questão 

(WILLINSKY, 2004). 

No âmbito do Ensino Superior, acreditamos que seja necessária a introdução das 

discussões sobre o racismo científico prioritariamente nos currículos de Biologia, em 

especial nas licenciaturas. Uma primeira importante razão para introduzir racismo científico 

no ensino de ciências é o fato de que esse tema faz parte da história das Ciências, como 
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discutido na subseção anterior. Mais ainda: não se tratou apenas de um episódio errôneo e 

vergonhoso nessa história, mas algo que marcou profundamente diversas sociedades e que 

continua existindo até os dias atuais. Portanto, trata-se de um tópico icônico da História e 

Filosofia das Ciências. 

Os estudos da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências, por sua vez, são 

defendidos por diversos autores tanto na pesquisa em educação nacional (ver por exemplo 

EL-HANI, TAVARES, ROCHA, 2004; FREIRE JR., 2002; TEIXEIRA, 2003) quanto no 

cenário internacional (ABD-EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000; MATTHEWS, 1995). 

Tal tema constitui o cerne da abordagem contextual, tendência que orienta a construção de 

currículos científicos há décadas, no Brasil e no mundo (FADIGAS, 2010). Entre outras 

vantagens, os pesquisadores da área afirmam que o estudo de História e Filosofia da Ciência 

pode promover uma visão mais ampliada da Natureza da ciência (ABD-EL-KHALICK e 

LEDERMAN, 2000), além de proporcionar contextos que facilitam o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos científicos (MATTHEWS, 1995).  

No campo das Ciências Biomédicas, a inclusão do racismo científico no currículo se 

faz ainda mais patente, visto que ele se relaciona mais fortemente com a história dessas 

ciências. É importante lembrar que o próprio conceito de raça surgiu nas Ciências Naturais 

e foi transportado para o contexto da classificação dos povos humanos também por 

naturalistas da época (SCHWARCZ, 1993), dando origem ao conceito biológico de “raças 

humanas”. Esse conceito, por sinal, resiste ainda no ideário da população brasileira e orienta 

tensas relações sociais, apesar dos esforços das Ciências Biomédicas para rechaçá-lo e 

desconstruí-lo nos últimos cinquenta anos (VERRANGIA, 2012).  

Como visto na subseção anterior, o surgimento do racismo científico provocou um 

grande impacto sociocultural ao redor do mundo: políticas públicas, opiniões e práticas 

foram influenciadas pelas explicações e justificativas científicas para o racismo, que foram 

difundidas pelas sociedades. Além da persistência das práticas racistas nas Ciências 

Biomédicas atualmente, convivemos também com as consequências sociais e a herança 

cultural do racismo científico do século XIX. Acreditamos que o estudo dos processos de 

alterização científica e especialmente o racismo científico, tanto do século XIX quanto o 

atual, cria, portanto, um contexto que possibilita também a discussão das relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, como será explicado na próxima subseção. 
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A investigação e o debate das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, por 

sua vez, é tema recorrente na pesquisa em ensino de ciências, e influencia a construção de 

diversos currículos científicos atualmente (FADIGAS, 2010). Auler e Delizoicov (2001), 

acreditam que os currículos CTS são capazes de promover uma educação científica crítica, 

ao que Santos (2008) complementa, afirmando que uma educação CTS tem como objetivo 

proporcionar a construção de conhecimentos e valores para que os estudantes possam tomar 

decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade. Os autores ainda 

defendem a introdução, nos currículos de Ciências de todos os níveis educacionais, de 

conteúdos referentes às inter-relações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade – 

incluindo também, neste último, fatores culturais, políticos e econômicos.  

Verrangia (2012), por exemplo, ao analisar as contribuições da disciplina escolar para 

a educação das relações étnico-raciais, considera imperativo discutir o impacto do 

conhecimento científico sobre o ideário e a vida social. No caso da Educação Básica, de 

acordo com Verrangia (2012), tratar do racismo científico nas aulas de Ciências e Biologia 

faz parte de uma série de mudanças curriculares que os professores dessas disciplinas 

poderiam implementar para integrar a essas disciplinas o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana comprometido com a educação das relações étnico-raciais, como 

preconiza pela Lei Nº 10.639, de 2003. A análise crítica do conceito de raça, dos movimentos 

eugênicos, e das relações entre racismo e ciência seria capaz de promover a superação de 

visões estereotipadas das relações étnico-raciais (VERRANGIA, 2012), além de aproximar 

o conteúdo curricular dessas disciplinas da Educação Básica e temas de Natureza e História 

das Ciências. 

Para os cursos de Licenciatura em Biologia, portanto, torna-se ainda mais imperativo 

a inserção do racismo científico no currículo, pois por ser responsável pela formação dos 

professores de Biologia do Ensino Médio e dos professores de Ciências do Ensino 

Fundamental (FADIGAS, 2010), é necessário que esse curso forneça as bases que 

fundamentarão o trabalho do futuro professor em sala de aula, dentro desse tema. No 

próximo tópico discutiremos como o racismo científico pode ser integrado ao ensino de 

ciências. 

1.4 Como trabalhar com o racismo científico no ensino de ciências 

Alguns autores já se dedicaram a propor estratégias através das quais seria possível 

a integração das discussões sobre racismo aos currículos científicos, porém suas pesquisas 
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se concentraram na promoção de uma educação científica antirracista e na valorização das 

contribuições históricas e culturais dos povos africanos para a ciência (FRANCISCO 

JÚNIOR, 2008; VERRANGIA, 2012).  

No entanto, como apresentado nas seções anteriores, temos motivos para acreditar 

que os processos de alterização científica e o racismo científico deveriam ser considerados 

conteúdos curriculares do ensino de ciências não só por sua importância histórica, mas por 

servirem de plataforma para o estudo de temas de Natureza da ciência e das relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesse sentido, um trabalho recente de Sánchez-Arteaga e 

El-Hani (2012) apresenta não apenas uma nova forma de integrar esses temas ao ensino de 

ciências, mas também propõe princípios de design para guiar a construção e aplicação de 

inovações educacionais para todos os níveis de ensino, tendo como tema central o racismo 

científico. 

Os autores propõem que as discussões sobre o racismo científico, especificamente as 

ideias de competição inter-racial e extinção racial, podem desempenhar um papel importante 

na educação científica, atuando como uma “plataforma para uma apreciação crítica das 

contribuições e riscos associados ao conhecimento científico e sua relação com a sociedade 

e a tecnologia, tanto no passado como no presente” (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 

2012, p. 9). Para eles, se forem trabalhados os exemplos de alterização científica no século 

XIX, será possível fundamentar uma análise mais crítica dos exemplos de alterização 

cotidianos. 

Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) argumentam que esses exemplos específicos da 

história da Ciência podem ter um papel importante em todos os níveis de educação científica, 

possibilitando que os estudantes estejam conscientes do potencial que as ciências biomédicas 

têm para gerar práticas de marginalização e alterização. Eles destacam, no entanto, que a 

crítica à Ciência e suas relações com a sociedade, à luz do racismo científico, deve ser 

cuidadosa e balanceada, reconhecendo não apenas os riscos e prejuízos da ciência, mas 

também seus benefícios e seu papel no desenvolvimento da cultura humana (SÁNCHEZ-

ARTEAGA e EL-HANI, 2012).  

Em seu artigo, os autores esclarecem que as contribuições da integração do racismo 

de científico ao ensino de ciências que eles preveem são, a princípio, teóricas, exigindo que 

sejam feitos testes em sala de aula a fim de embasar empiricamente seus argumentos 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Para eles, isso deve ser feito através de uma 
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Pesquisa em Desenho Educacional (Educational Design Research, PLOMP e NIEVEEN, 

2009). Essa perspectiva de pesquisa será melhor explorada na próxima seção, mas em linhas 

gerais ela pode ser compreendida como o estudo sistemático do desenho, aplicação, 

avaliação e manutenção de intervenções educacionais inovadoras, com o intuito de resolver 

problemas complexos da prática educacional (PLOMP, 2009).  

A pesquisa em desenho educacional não inclui apenas o desenvolvimento de 

intervenções educacionais, mas também almeja incrementar o conhecimento sobre as 

características essenciais dessas intervenções, ou seja, os seus princípios de design 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Segundo Plomp (2009), o principal objetivo 

em uma pesquisa em desenho educacional é estabelecer quais são características ou 

princípios de design de uma intervenção X para obter o resultado Y(Y1, Y2, ..., Yn) no contexto 

Z. Os princípios de design devem ser propostos e modificados com base na literatura 

pertinente e na investigação empírica de protótipos de intervenções, porém, no caso 

apresentado pelos autores, tais protótipos ainda não tinham sido criados, de forma que os 

princípios de design apresentados por eles possuem apenas embasamento teórico e 

necessitam ser submetidos a testes empíricos.  

O primeiro princípio de design proposto por Sánchez-Arteaga e El-Hani diz respeito 

à abordagem curricular por meio da qual a sequência didática será desenvolvida. Para os 

autores, abordagens de Ciência/Tecnologia/Sociedade (C/T/S) são ambientes de ensino 

ideais para receber a proposta de uso da história do racismo científico como plataforma para 

examinar discursos biológicos atuais e suas funções ideológicas, pois procuram “questionar 

os valores, interesses e ações ideológicas, políticas, econômicas, socioculturais, ambientais 

e éticas que interconectam investigações científicas, desenvolvimentos tecnológicos e 

processos sociais” (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012, p. 11). Além disso, tanto a 

intervenção pedagógica pensada pelos autores quanto os currículos C/T/S buscam criar um 

ambiente educacional que permita a capacitação do indivíduo para a tomada de decisões 

relativas à ciência e à tecnologia de maneira informada. 

Um segundo princípio de design propõe que, aliado à abordagem C/T/S, seja dada 

atenção a temas da Natureza da ciência nas sequências didáticas que tratarem do racismo 

científico. Por exemplo, Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) argumentam que ao tratar das 

noções darwinistas de competição inter-racial e extinção racial é importante destacar quais 

eram os critérios de validação do conhecimento científico no século XIX e como ele poderia 
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ser obtido. Essa contextualização histórica da epistemologia da Ciência poderia evitar 

análises anacrônicas durante o desenvolvimento da sequência. 

Como terceiro princípio, Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) afirmam que as relações 

entre a biologia humana e as questões raciais devem ser tratadas de maneira balanceada, 

evitando ao mesmo tempo o mero enaltecimento ou a demonização do conhecimento 

científico, ou ainda polarizando a produção científica tomando como base apenas as 

consequências positivas ou as consequências negativas dela. O quarto princípio diz respeito 

à seleção e adaptação do material a ser utilizado na intervenção didática, o qual deve ter 

como base as fontes primárias, originais, ou fontes secundárias provenientes de trabalhos no 

campo da história da Ciência. Segundo os autores, o acesso a este tipo de fonte facilitaria a 

compreensão do contexto histórico em que os fatos aconteceram e no qual o conhecimento 

científico foi produzido (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). 

O quinto princípio de design para intervenções didáticas que pretendam usar o 

racismo científico para discutir as funções ideológicas da ciência no passado e no presente é 

considerar as transformações sofridas pela biologia e pela antropologia no século XX, tendo 

o cuidado de, em sua narrativa, não saltar do século XIX direto para o século XXI 

(SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Este cuidado é importante porque essas duas 

disciplinas passaram por mudanças significativas desde o século XIX, e que estão 

relacionadas à história da raça e do racismo científico. A emergência da antropologia cultural 

e da antropologia social de um lado ajudaram a afastar o viés biológico no estudo dos seres 

humanos, mas por outro lado contribuíram para a naturalização de categorias sociais como 

as “raças”. Já na biologia humana, a síntese evolucionista da década de 1930 e os avanços 

na genética molecular puseram em cheque a noção de “raças humanas”, questionamento que 

de um lado, pode ter um potencial para minimizar o racismo na sociedade, e de outro, 

contraditoriamente, fragiliza as políticas afirmativas calcadas no racialismo (SÁNCHEZ-

ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Segundo os autores, tais transformações na antropologia e 

na biologia humana devem ser abordadas nos currículos escolares através de materiais que 

recontextualizem as discussões acadêmicas dessas ciências. 

O sexto princípio de design proposto por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) nos 

propõe que as intervenções didáticas sobre esse tema tratem também das formas atuais de 

alterização científica, como uma maneira de conectar os casos históricos de alterização do 

século XIX com os conhecimentos que estão sendo ensinados nos currículos científicos de 
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hoje. Essa estratégia é importante para mostrar que, apesar dos esforços globais para 

combater as diversas formas de alterização, a humanidade continua a criar cada vez mais 

“outros” e inventar razões para marginalizá-los e estigmatizá-los, tendo as Ciências 

Biomédicas um papel importante nessa “reinvenção” da alterização (SÁNCHEZ-

ARTEAGA e EL-HANI, 2012). Considerando que a criação de “outros” é inerente ao 

processo de construção da identidade, o objetivo que se apresenta não é evitar os processos 

de alterização, e sim estimular a conscientização sobre eles e a reflexão sobre as 

consequências sociais que eles trazem, bem como suas relações com a Ciência. Nesse 

sentido, o estudo dos discursos sobre competição inter-racial e extinção racial podem servir 

de plataforma para tratar os processos de alterização científica do século XIX e de hoje, no 

ensino de ciências. 

Tendo em vista o papel central que as Ciências Biomédicas tiveram em vários 

processos de alterização nos dois últimos séculos, Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) elegem 

como sétimo princípio a necessidade de incorporar, nas salas de aula, discussões sobre essas 

ciências quem possam habilitar os alunos a atuar como cidadãos críticos e informados no 

que diz respeito a assuntos que envolvem as relações Ciência/Tecnologia/Sociedade. Essa 

proposta poderá ser efetivada por meio de intervenções didáticas que tratem dessas relações 

sob a perspectiva do racismo científico e dos processos de alterização, guiadas pelos 

princípios de design apresentados. 

Todos os princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) 

procuram servir como guias para a construção de intervenções didáticas que enfoquem o 

aprendizado sobre relações C/T/S e tópicos de Natureza da ciência a partir da discussão sobre 

o racismo científico e processos de alterização no passado e no presente. Essas intervenções, 

que podem ser sequências didáticas, por exemplo, podem contribuir para o desenvolvimento 

de uma compreensão crítica e balanceada desses conteúdos importantes para o ensino de 

ciências. A seguir, discutiremos quais os conteúdos sobre relações 

Ciência/Tecnologia/Sociedade e sobre Natureza da ciência consideramos relevantes e 

passíveis de serem abordados na sequência didática cujos resultados analisamos neste 

trabalho. 
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1.4.1 Ciência, Tecnologia e Sociedade e racismo científico 

 Como citado anteriormente, a abordagem Ciência/Tecnologia/Sociedade faz parte da 

história do ensino de ciências, tendo sido amplamente utilizada, até os dias atuais, para a 

construção de currículos científicos em todos os níveis da educação (SÁNCHEZ-

ARTEAGA e EL-HANI, 2012; SANTOS e MORTIMER, 2000). No entanto, dada a 

amplitude do tema, existem diversas vertentes da abordagem C/T/S, que propõem objetivos 

e conteúdos curriculares distintos (ver por exemplo AULER e BAZZO, 2001; PINHEIRO, 

SILVEIRA e BAZZO, 2007; SANTOS e MORTIMER, 2000). 

 Nos guiaremos aqui pela definição que Santos e Mortimer (2000, p. 3) apresentam 

para um currículo científico orientado pela abordagem C/T/S. Para esses autores, currículos 

desse tipo “tratam das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e 

solução de problemas, e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social”. Essa 

definição é concordante com as ideias de outros autores que se debruçaram sobre a 

abordagem C/T/S na educação científica, como por exemplo Aikenhead (2011); Pinheiro, 

Silveira e Bazzo (2007); Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007); Auler e Bazzo (2001); e 

Aikenhead e Ryan (1992). 

 As primeiras propostas de modificação dos currículos científicos baseadas em 

discussões das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade surgiram na década de 1970, 

em países industrializados – notadamente nos Estados Unidos. A degradação ambiental e os 

prejuízos das tecnologias bélicas foram associados ao famigerado desenvolvimento 

tecnocientífico que havia sido bastante incentivado nas décadas anteriores, o que fez com 

que ciência e tecnologia se tornassem alvo de um olhar mais crítico pela população (AULER 

e BAZZO, 2001).  

A partir daí começam a ser questionados a gestão tecnocrática da sociedade e o 

modelo linear de progresso, segundo o qual o desenvolvimento científico levaria 

invariavelmente ao desenvolvimento social (AULER e BAZZO, 2001). A pressão social em 

relação a uma participação mais democrática nos assuntos de Ciência e Tecnologia refletiu 

na construção dos currículos científicos e, nos países industrializados, propostas curriculares 

que incluíam o viés social começaram a ser elaboradas em “decorrência da necessidade de 

formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo alcançado adequadamente 

pelo ensino convencional de ciências” (SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 4). 
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Para Auler e Bazzo (2001), o crescimento tardio do setor de ciência e tecnologia no 

Brasil, a falta de políticas direcionadas para a pesquisa e desenvolvimento, o predomínio de 

um modelo de progresso linear e o papel da mídia como disseminadora de um ideal 

tecnocrático atravancaram o desenvolvimento das discussões C/T/S no Brasil durante muito 

tempo. No entanto, já na década de 1980, uma renovação dos currículos científicos aqui, 

estimulada também pela importação de materiais curriculares de outros países, incorporou 

ao ensino de ciências a análise das implicações sociais do desenvolvimento científico e 

tecnológico (SANTOS e MORTIMER, 2000). 

Todavia, como sinalizam Santos e Mortimer (2000), ainda hoje é possível observar 

em várias sociedades ao redor do mundo o predomínio do chamado “cientificismo” no 

ideário das pessoas a respeito da produção de conhecimento em ciência e tecnologia. O 

cientificismo surge da confiança cega na ciência e na tecnologia, ou seja, da falta de uma 

apreciação crítica dos desenvolvimentos tecnocientíficos e de suas relações com a sociedade, 

fundamentando-se principalmente na ideia de neutralidade científica. O mito da neutralidade 

científica (JAPIASSU, 1999, citado por SANTOS, 2008) diz respeito a crença de que a 

ciência não está vinculada à sociedade e os cientistas e seus produtos são neutros e livres de 

controvérsias ou interesses. 

Para Auler e Delizoicov (2001) o mito da neutralidade científica deu origem a três 

outros “mitos cientificistas”: o mito da superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

o mito da perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia, e o mito do determinismo 

tecnológico. Na visão daqueles que acreditam no mito da superioridade do modelo de 

decisões tecnocráticas, a ciência apresenta superioridade teórica e prática em qualquer 

situação e, portanto, todas as decisões políticas, sociais, econômicas devem ser tomadas com 

base no que a Ciência tem a dizer sobre o tema. Isso acaba por minar a democracia, deixando 

essas decisões importantes na mão de cientistas e tecnólogos. Estes, por sua vez, não são 

reconhecidos, nesta perspectiva, como indivíduos socioculturais, mas sim como sujeitos 

neutros, meros porta-vozes da “Ciência” (AULER e DELIZOICOV, 2001). 

Na concepção linear de progresso está imbuída também a ideia de que a Ciência e a 

Tecnologia, mais cedo ou mais tarde, encontrarão as respostas para todas as dúvidas e as 

soluções para todos os problemas da humanidade. Mais do que isso, essa concepção faz 

acreditar que a Ciência é sempre benéfica, voltada apenas para a solução dos problemas 

humanos e para tornar nossa vida mais fácil. Estas crenças caracterizam o que Auler e 
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Delizoicov (2001) chamam de mito salvacionista da Ciência e Tecnologia, que além de 

inocentar a Ciência de qualquer prejuízo que ela venha trazer, ignora as complexas relações 

sociais em que ela é desenvolvida. 

Por fim, o mito do determinismo tecnológico é descrito por Auler e Delizoicov 

(2001) como a crença em duas pretensas propriedades da tecnociência: de que ela define os 

limites do que uma sociedade pode alcançar e fazer; e de que ela é autônoma e independente 

das influências sociais. Segundo os autores, desse mito decorrem algumas ideias: a de que a 

humanidade é produto de sua tecnologia; a de que seu progresso é condicionado a ela; e a de 

que a tecnologia também é inerentemente boa e conduzirá sempre a um futuro melhor. 

Santos e Mortimer (2000) afirmam que o cientificismo reforça a tecnocracia e, 

portanto, possui uma função ideológica de dominação. Tanto o ideal tecnocrata6 quanto a 

noção de neutralidade científica – e os mitos cientificistas dela decorrentes – isolam a 

Ciência do restante da sociedade e afastam a população de questões sociais que envolvem 

Ciência e Tecnologia, inibindo uma participação verdadeiramente democrática em tomada 

de decisões sobre esses assuntos. É com base nesse contexto que Santos (2008) afirma que 

o objetivo central de currículos orientados pela abordagem C/T/S é  

promover a educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o 

aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na 

sociedade e atuar na solução de tais questões (SANTOS, 2008, p. 2). 

Santos (2008) propõe ainda que uma educação científica crítica pautada na 

abordagem C/T/S tem as seguintes funções sociais: questionar o determinismo tecnológico, 

que compõe um dos mitos cientificistas; questionar os modelos e valores de 

desenvolvimento científico e tecnológico em nossa sociedade; examinar os prós e contras do 

desenvolvimento tecnológico; e examinar forças políticas, funções ideológicas e imperativos 

econômicos que orientam o desenvolvimento tecnológico.  

Foi baseado no objetivo central dos currículos C/T/S proposto por Santos (2008) que 

Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) propuseram os princípios de design apresentados na 

subseção anterior, os quais foram adotados como orientação para planejamento da 

intervenção didática estudada nesta dissertação. Tal ponto de vista sobre os objetivos da 

educação C/T/S também é compartilhado por Auler e Bazzo (2001) que, não obstante, 

                                                             
6 No modelo de decisões tecnocrático, as decisões políticas são tomadas exclusivamente em função do 

referencial dos especialistas em ciências e tecnologia (SANTOS e MORTIMER, 2002). 
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acrescentam mais alguns objetivos pertinentes a esse tipo de currículo, como: promover o 

interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as aplicações tecnológicas e os 

fenômenos da vida cotidiana; abordar o estudo dos fatos e aplicações científicas que tenham 

uma maior relevância social; abordar as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da 

ciência e da tecnologia; adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho 

científico; e alcançar pensamento crítico e independência intelectual. 

O cientificismo e a ideia de neutralidade científica acabam colocando a ciência num 

pedestal social e, por vezes, conduzem a comportamentos de enaltecimento e 

supervalorização do conhecimento e dos produtos científicos. Um dos resultados esperados 

do uso de currículos C/T/S no ensino de ciências é tirar a Ciência dessa posição, ao denunciar 

suas funções ideológicas e ao explicitar suas relações com a tecnologia e com a sociedade. 

Todavia, como destacam Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012), a reflexão crítica das relações 

C/T/S deve conduzida de maneira cuidadosa e balanceada, evitando meros discursos contra 

a ciência ou críticas desenfreadas a ela.  

Outro objetivo dos currículos C/T/S seria, pois, evitar o ceticismo para com a ciência 

como contraponto à ideia de neutralidade científica. De acordo com Gil Pérez e 

colaboradores (2001), o fato de a ciência ser influenciada pela sociedade não implica um 

relativismo extremo, que não pode explicar os enormes êxitos do desenvolvimento 

científico-tecnológico. Como também veremos adiante, ainda que a Ciência e os cientistas 

sejam permeadas por diferentes subjetividades, isso não significa que ela não seja digna de 

crença. A crítica balanceada proposta por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) pretende fazer 

com que os alunos reconheçam não apenas os riscos e perigos da Ciência, mas também seus 

benefícios, contribuições e o seu papel na cultura humana.  

De acordo com os objetivos de um ensino de ciências orientado pela perspectiva 

C/T/S, Santos e Mortimer (2000) afirmam que os currículos científicos construídos dentro 

dessa abordagem correspondem a uma “integração entre educação científica, tecnológica e 

social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a 

discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos” (SANTOS e 

MORTIMER, 2000, p. 3). Nesses currículos, a Ciência seria compreendida como uma 

atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é intimamente 

relacionada à tecnologia e às questões sociais; o aluno seria visto como alguém que seja 

preparado para tomar decisões inteligentes e que compreenda a base científica da tecnologia 
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e a base prática das decisões sociais; e o professor teria o papel de desenvolver o 

conhecimento de e o comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, 

tecnologia e as decisões sociais. 

Analisando os objetivos da abordagem C/T/S e as características que um currículo 

construído sob essa perspectiva deve apresentar, elegemos alguns temas epistemológicos 

que comporiam a fundamentação teórica tanto para a elaboração da sequência didática 

investigada aqui quanto para a análise dos dados gerados por esta pesquisa. Em relação à 

temática das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, um dos objetivos desta 

pesquisa é investigar em que medida as características que provemos uma sequência didática 

contribuem para que os alunos superem ou negociem o compromisso com ideal cientificista 

e com a crença no mito da neutralidade científica descrito por Auler e Delizoicov (2001), 

incluindo os três mitos correlatos: o mito da superioridade do modelo de decisões 

tecnocráticas, o mito da perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia, e o mito do 

determinismo tecnológico. Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de uma crítica 

balanceada da Ciência, é preciso avaliar também em que medida os alunos, ao longo das 

atividades da sequência didática, não incorrem no extremo oposto ao da crença na 

neutralidade científica, ou seja, no ceticismo em relação aos conhecimentos e práticas 

científicas, como foi ressaltado por Gil Pérez e colaboradores (2001). 

Tendo em vista também as características dos currículos C/T/S apontadas por Santos 

(2008), outro objetivo deste estudo é avaliar em que medida as atividades que estruturam a 

sequência didática em desenvolvimento promove entre os alunos uma compreensão crítica 

as relações C/T/S, ou seja: se questionam determinismo tecnológico ou consideram a 

influência da sociedade no desenvolvimento tecnocientífico; se questionam os modelos e 

valores de desenvolvimento científico e tecnológico em nossa sociedade; se examinam os 

prós e contras do desenvolvimento tecnológico; e se examinam forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos econômicos que orientam o desenvolvimento tecnológico. 

Em relação à temática C/T/S, a intervenção didática desenvolvida e analisada neste 

trabalho de pesquisa tem como objetivos: 

 Discutir a pertinência da inclusão do tema racismo científico no ensino médio 

de biologia, enquanto conteúdo curricular negligenciado e que favorece a promoção de uma 

compreensão crítica da natureza da ciência e das relações ciência, tecnologia e sociedade 

(C/T/S); 
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 Promover reflexões sobre as relações C/T/S e as funções ideológicas que as 

ciências biológicas desempenham hoje. 

Vimos que as características e os objetivos dos currículos científicos orientados pela 

perspectiva C/T/S, como descritos por Santos e Mortimer (2000), Santos (2008) e Auler e 

Delizoicov (2001) concordam com as noções de C/T/S utilizadas por Sánchez-Arteaga e El-

Hani (2012) para a elaboração de seus princípios de design. Esses princípios, por sua vez, 

guiaram a construção da intervenção didática que é objeto desta pesquisa. Outro aspecto 

importante que assegura a consistência no uso destes referenciais é a concordância entre 

estes autores acerca do pressuposto de que um ensino de ciências crítico, pautado pela 

abordagem C/T/S, deve permitir a associação com temas de Natureza da Ciência, de forma 

que o estudo das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade ocorra de forma mais 

abrangente e contextualizada. Veremos a seguir, quais e como os tópicos sobre Natureza da 

ciência foram utilizados para fundamentar esta pesquisa e a intervenção didática elaborada. 

1.4.2 Natureza da ciência e ensino de ciências 

 A inclusão de conteúdos relacionados à Natureza da ciência no ensino de ciências 

vem sendo abordada em diversos trabalhos no campo da educação científica nas últimas 

décadas e existe relativo consenso entre os pesquisadores sobre a necessidade de integrar as 

discussões desse tema aos currículos científicos em todos os níveis (ver por exemplo ABD-

EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000; HODSON, 2008; IRZIK e NOLA, 2011; 

LEDERMAN 2006; LEDERMAN 2007; LEDERMAN, WADE, BELL, 1998; 

MATTHEWS, 1995; MATTHEWS, 2012).  

 De maneira geral, falar sobre Natureza da ciência significa trazer para a sala de aula 

conteúdos e discussões sobre história, filosofia, sociologia e epistemologia da ciência, 

procurando caracterizá-la e diferenciá-la das demais empreitadas humanas (MATTHEWS, 

2012). Trabalhos que defendam o ensino de história e filosofia da ciência nos currículos 

científicos remontam ao século XIX, mas os debates floresceram na segunda metade do 

século XX e continuam tendo relevância ainda hoje (ver por exemplo ABD-EL-KHALICK 

e LEDERMAN, 2000; LEDERMAN 2006; MATTHEWS, 2012). 

 Segundo Matthews (1995), a introdução de temas de natureza da ciência nos 

currículos científicos apresenta diversas vantagens que possibilitam um aprendizado sobre 

ciências mais amplo e crítico, dentre elas, destacamos as capacidades de: a) humanizar as 
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ciências, conectando-as com preocupações pessoais, éticas, culturais e políticas; b) promover 

uma compreensão mais profunda, crítica, significativa e adequada dos próprios conteúdos 

científicos; c) ajudar os professores a apreciar melhor as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, alertando para dificuldades históricas no desenvolvimento do conhecimento 

científico.  

  Lederman (2006) defende outras quatro razões para aprender sobre a natureza da 

ciência: utilitária, para poder entender a ciência e manejar objetos e processos tecnológicos 

cotidianos; democrática, para poder tomar decisões informadas acerca de pautas 

sociocientíficas; cultural, para poder estimar o valor da ciência como parte da cultura 

contemporânea; e moral, para desenvolver a compreensão das normas da comunidade 

científica que incorporam compromissos morais que são de interesse geral para a sociedade.  

 Muitos estudos ao longo dos últimos anos apontaram a persistência de visões pouco 

informadas sobre natureza da ciência entre estudantes, professores e cientistas (ABD-EL-

KHALICK e LEDERMAN, 2000; MATTHEWS, 2012), o que também justifica a 

introdução de história e filosofia da ciência nos currículos científicos. No entanto, ainda que 

vários autores concordem com a necessidade do ensino sobre ciência por meio da introdução 

de temas de natureza das ciências nesses currículos, a implementação desse objetivo há 

décadas é dificultada devido a uma questão maior e que a antecede: a definição de ciência 

através da demarcação das características que a definem (IRZIK e NOLA, 2011; 

MATTHEWS, 2012).  

 Atualmente alguns autores reconhecem que não há consenso real sobre quais seriam 

as características que definem ciência (IRZIK E NOLA, 2011; LEDERMAN et al., 2002; 

MATTHEWS, 2012), no entanto, em busca de fins pragmáticos para a resolução do impasse, 

sobretudo enfocando o ensino escolar de ciências, Lederman e o grupo de pesquisadores 

com quem ele trabalha elencaram sete elementos de Natureza da Ciência que encontram 

concordância entre a maioria dos filósofos  e historiadores: a natureza empírica da ciência; 

a existência de teorias e leis científicas, suas relações e diferenças; a natureza criativa e 

imaginativa do conhecimento científico; o fato do conhecimento científico ser orientado por 

teorias; a imersão social e cultural do conhecimento científico; o mito do método científico 

único; e a natureza provisória do conhecimento científico (LEDERMAN et al., 2002). 

 Em um artigo mais recente, Lederman (2006) mantém a maioria dessas 

características, reelaborando o texto para deixa-las mais explicativas, porém afirma que a 
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Natureza da Ciência se refere aos “fundamentos epistemológicos das atividades da ciência e 

às características do conhecimento resultante” (LEDERMAN, 2006, p. 4), excluindo dessa 

definição os processos científicos e a investigação científica. Dessa maneira, ele assume que 

os aspectos selecionados por ele e seus colaboradores refletem mais apropriadamente a 

natureza do conhecimento científico, ao invés da natureza da ciência (LEDERMAN, 2006). 

 A criação dessa lista de características foi útil na construção de currículos que 

quisessem tratar de maneira explícita tópicos de natureza da ciência e facilitou a elaboração 

de testes padronizados que se propunham a mensurar a efetividade do ensino e da 

aprendizagem desses tópicos. Contudo, como criticado por Matthews (2012, p. 8), “ao invés 

de professores e estudantes lerem, analisarem, e chegarem a suas próprias visões sobre temas 

de NOS, a listagem geralmente contorna tudo isso”. O autor então sugere que, no ensino de 

ciências, não se enfatize a assimilação acrítica de itens numa lista limitada de características 

da natureza da ciência, mas que o foco seja a explicação, discussão e reflexão sobre aspectos 

da ciência. A ideia de Matthews é deixar de lado a questão de demarcação da natureza da 

ciência e trazer para as salas de aula uma lista aberta de aspectos que consistiriam em tópicos 

de debates articulados por conhecimentos de história e filosofia da ciência (MATTHEWS, 

2012). Tais aspectos incluem as sete características proposta por Lederman e seus 

colaboradores e se expandem para outros itens como “experimentação”, “idealização”, 

“modelos” e outros. 

 Também abandonando o ideal de demarcação, Irzik e Nola (2011) afirmam que não 

parece existir um conjunto de características que é comum a todas as ciências e é 

compartilhado apenas por elas. Os autores dizem que até existem algumas características 

basais que toda ciência possui (como coleta de dados e inferências), mas elas não são 

suficientes para distinguir a ciência de outras empreitadas humanas. Para eles, portanto, a 

lista de características de Lederman está longe de representar a natureza da ciência ou mesmo 

do conhecimento científico (IRZIK e NOLA, 2011). 

Segundo Irzik e Nola (2011) a visão consensual apresentada por Lederman e 

colaboradores (2002) parece ser útil para tratar de natureza no ensino escolar de ciências, 

mas retrata uma imagem muito estreita de ciência; ao omitir atividades relacionadas aos 

processos e à investigação científica, por exemplo, Lederman estaria excluindo da ideia de 

Natureza da Ciência características importantes dela. Além disso, a visão consensual ignora 
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as diferenças entre as diversas ciências e passa a impressão de que a Natureza da ciência é 

fixa e atemporal (IRZIK e NOLA, 2011). 

A fim de superar a questão de demarcação e construir uma ideia mais ampla e fluida 

de Natureza da ciência, Irzik e Nola (2011) propõem a aplicação do conceito de semelhança 

de família (NEEDHAM, 1975; WITTGENSTEIN, 1958) a essa problemática. A proposta 

de semelhança de família não procura oferecer uma definição de ciência, mas sim explorar 

as relações de semelhanças e diferenças entre as ciências. Para Irzik e Nola (2011), cada 

ciência individualmente pode ser definida por um subconjunto de características oriundas de 

um acervo muito maior de atributos, que serve a todas as ciências. 

Esse grande conjunto de características é dividido em quatro categorias não 

exaustivas: atividades, objetivos e valores, metodologias e regras metodológicas, e produtos. 

Cada categoria é um conjunto aberto de características relacionadas. Em atividades são 

agrupadas as práticas materiais e cognitivas presentes em processos e investigações 

científicas, como observação, montagem de experimentos e proposição de problemas. Os 

objetivos e valores compreendem as metas e valores cognitivos almejados pelo trabalho 

científico, como consistência, simplicidade, falseabilidade ou adequação empírica. As 

metodologias e regras metodológicas são necessárias para garantir a natureza autocorretiva 

das ciências e variam de acordo com os objetivos e valores de cada ciência. Os produtos 

correspondem aos resultados obtidos quando as atividades científicas alcançam seus 

objetivos através de métodos e regras metodológicas específicas, e incluem hipóteses, leis, 

teorias modelos e outros (IRZIK e NOLA, 2011). 

De acordo com essa proposta politética de semelhança de família, cada ciência 

individualmente poderia ser definida utilizando-se um conjunto de características que tivesse 

pelo menos um representante de cada categoria (IRZIK e NOLA, 2011). Para cada categoria, 

duas ciências quaisquer poderiam compartilhar algumas características e não compartilhar 

outras, e ainda assim serem ambas reconhecidas como ciências. Dessa forma, poderiam 

haver pares de ciências cujos subconjuntos de características fossem muito convergentes e 

outros pares que não fossem, mas todas elas seriam definidas pela seleção de características 

oriundas de um único acervo (IRZIK e NOLA, 2011). 

Ao comparar a proposta de semelhança de família com a visão consensual de 

Lederman e colaboradores (2002), Irzik e Nola (2011) afirmam que a primeira não apresenta 

nenhum das fraquezas da segunda, é mais compreensível e ainda é mais abrangente, podendo 
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englobar dentro de suas categorias todos as características da lista da visão consensual. Além 

disso, a proposta de semelhança de família considera as atividades, metodologias científicas, 

objetivos e valores como parte integrante da natureza da ciência (IRZIK e NOLA, 2011). 

Em suma, para a semelhança de família a ciência é  

um sistema cognitivo cujas atividades investigativas têm um número de 

objetivos que ele tenta alcançar com a ajuda de suas metodologias e regras 

metodológicas, e, quando bem sucedido, produz um número de resultados, 

enfim, conhecimento. (IRZIK e NOLA, 2011, p.12) 

Nas salas de aula, a proposta de semelhança de família pode contribuir para uma 

visão ampliada de ciências ao reconhecer o desenvolvimento histórico da ciência e ressaltar 

sua natureza dinâmica e inacabada. Adicionalmente, ela permite ao professor focar em uma 

das quatro categorias que ele queira discutir mais detalhadamente e explorar aspectos 

históricos e filosóficos das características presentes nessa categoria (IRZIK e NOLA, 2011). 

Apesar da proposta de semelhança de família fazer jus às diferenças entre as diversas 

disciplinas científicas e dissolver o problema de demarcação da ciência, o artigo de Irzik e 

Nola (2011) não explora satisfatoriamente como as relações CTS se integram às 

características de natureza da ciência, afirmando apenas que a imersão social da ciência, na 

semelhança de família, entra como um valor não cognitivo da ciência, cuja inclusão não é 

obrigatória na definição de alguma disciplina científica (IRZIK e NOLA, 2011).  

No entanto, sabemos que a interlocução entre a abordagem CTS e os temas sobre 

natureza da ciência é possível, como apontado por Matthews (1995) e por Sánchez-Arteaga 

e El-Hani (2012), ainda que nem todos os tópicos de natureza da ciência tivessem uma 

relação direta com as discussões CTS. Portanto tivemos que selecionar quais características 

de Natureza da ciência seriam discutidas na sequência e avaliadas nos questionários. Como 

a sequência didática que orienta este trabalho foi construída com base nos princípios de 

design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani, o trabalho desses autores serviu de base 

não apenas para a seleção dos temas CTS que seriam tratados nas aulas e nos questionários 

– conforme foi explanado na subseção anterior – como também para a escolha das 

características de Natureza da ciência que abordaríamos. 

Além dos princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012), 

outros fatores foram levados em conta para a seleção das características de natureza da 

ciência a serem trabalhadas durante as aulas. Como a sequência trata de um conjunto 

específico de disciplinas científicas – as Ciências Biomédicas – escolhemos características 
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a princípio pertinentes a essas ciências, mas que podem ser compartilhadas por outras, 

segundo a proposta de semelhança de família de Irzik e Nola (2011). Por fim, planejamos 

trabalhar essas características na sequência didática não de maneira fixa e acrítica, mas 

refletindo sobre elas e problematizando-as, como sugere Matthews (2012). 

As características de natureza da ciência que selecionamos foram todas provenientes 

do artigo em que Lederman e colaboradores (2002) apresentam um questionário que 

desenvolveram com o intuito de acessar as concepções de natureza da ciência de estudantes. 

Porém elas estão presentes em trabalhos de outros autores também (IRZIK e NOLA, 2011; 

MATTHEWS, 2012). A primeira característica diz respeito à imersão social e cultural da 

ciência, ou seja, ao reconhecimento de que os processos científicos e a investigação científica 

são permeados pelos fatores sociais, políticos, econômicos e culturais do contexto nos quais 

ocorrem, influenciando-os e sendo influenciados por eles (LEDERMAN et al., 2002). 

Obedecendo ao primeiro e segundo princípios de design de Sánchez-Arteaga e El-Hani 

(2012), tratar da imersão social e cultural da ciência seria uma maneira de tratar de temas da 

história e filosofia da ciência dentro da abordagem de ensino CTS, discutindo como e porque 

a sociedade influencia e é influenciada pelo desenvolvimento científico. 

A segunda característica se refere ao caráter subjetivo da ciência: por ser uma 

atividade humana, a investigação científica está sujeita à subjetividade pessoal do cientista 

(suas crenças, experiências prévias, objetivos pessoais, valores e inventividade) e à 

subjetividade entre os cientistas (intersubjetividade), representada pelas leis e teorias que são 

mais aceitas em determinada época e que orientam a construção dos conhecimentos 

científicos (LEDERMAN et al., 2002). O estudo da subjetividade da ciência ajuda a 

compreender os critérios de validação científica no passado e no presente, como proposto no 

segundo princípio de design, e como as transformações sofridas pelas ciências ao longo do 

tempo influenciam os métodos e os resultados científicos, conforme sugere o quinto 

princípio (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012). 

Por fim, a terceira característica de natureza da ciência selecionada foi o caráter 

provisório do conhecimento científico: embora esse conhecimento possa ser considerado 

confiável e durável – principalmente devido aos métodos e regras metodológicas adotadas 

pelas ciências (IRZIK e NOLA, 2011) – ele também é provisório no sentido que é passível 

de mudança à medida que surjam novas evidências, teorias e tecnologias. A subjetividade 

na ciência e sua imersão num contexto sociocultural também justificam a transformação do 
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conhecimento científico ao longo da história (LEDERMAN et al., 2002). A ideia de que que 

o conhecimento científico é provisório tem a possibilidade de estimular visões céticas a 

respeito do conhecimento e da investigação científica, por isso é necessário que ela seja 

apresenta de maneira balanceada, como sugere o terceiro princípio, procurando também 

ressaltar que essa característica não invalida a confiabilidade da ciência e ainda permite que 

ela avance ao longo da história, conduzindo às transformações citadas no quinto princípio. 
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2 PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS 

 

Como explicitado no quadro teórico, este trabalho surgiu da necessidade e da 

importância de validar princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) 

para o desenvolvimento de intervenções educacionais que usem discussões sobre 

competição inter-racial e extinção racial como plataforma para tratar das relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. A base teórica-metodológica que fundamenta esta 

pesquisa integra, portanto, um processo mais amplo de pesquisa em desenho educacional 

que daremos continuidade através deste trabalho. Por conseguinte, a pesquisa que produziu 

os resultados apresentados teve como abordagem metodológica Design Research ou 

Pesquisa em Desenho Educacional. 

Nesta primeira subseção, apresentaremos as principais características de uma 

pesquisa em desenho educacional, como ela pode ser realizada e que tipo de resultados ela 

pode trazer. Também procuraremos situar este trabalho dentro do campo da Design 

Research, procurando explicar porque ele se enquadra nesse tipo de pesquisa. Nas subseções 

seguinte, descrevemos que tipo de dados foi produzido para subsidiar a investigação da 

inovação educacional em desenvolvimento e os princípios de design que orientaram seu 

planejamento – esclarecendo os procedimentos de registro e análise desses dados. 

2.1 Design Research 

A pesquisa em desenho educacional é compreendida como um estudo sistemático do 

desenho, desenvolvimento e avaliação de intervenções educacionais com o objetivo de 

apresentar soluções para problemas complexos da prática educacional para os quais ainda 

não há soluções disponíveis e que busca também avançar o conhecimento sobre as 

características dessas intervenções e os processos para desenhá-las e desenvolvê-las. Esse 

conceito, introduzido por Plomp (2009), resume as características mais importantes que 

definem a Design Research, no entanto, nesta subseção procuraremos destrinchar os 

significados de cada uma dessas características. 

Primeiramente, daremos atenção aos dois objetivos da pesquisa em desenho 

educacional elencados que Plomp: 1) solucionar problemas complexos da prática 

educacional e 2) avançar o conhecimento sobre as características de intervenções 

educacionais e os processos para desenhá-las e desenvolvê-las. O primeiro desses objetivos 
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surge da constatação de que há uma carência de pesquisas científicas na área de educação 

que se aproximem da prática educacional cotidiana e procurem resolver problemas comuns 

com os quais os profissionais se deparam, mas que ainda não possuem claras diretrizes 

científicas disponíveis para solucioná-los (PLOMP, 2009). Essa lacuna entre a pesquisa e a 

prática, que tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores no campo educacional (ver 

por exemplo El-HANI e GRECA, 2011; 2013; KENNEDY, 1997; LÜDKE, 2001; 

MCINTYRE, 2005), acaba não apenas excluindo da ciência problemas educacionais 

relevantes, como também afasta os professores e outros profissionais da educação da 

pesquisa científica. 

Nesse sentido, a Design Research se mostra capaz de dialogar diretamente com os 

problemas das práticas educacionais e, com isso, produzir “conhecimento utilizável” para os 

profissionais da área (PLOMP, 2009).  Para isso, a Design Research busca testar e gerar 

teorias em contextos naturais, como salas de aula reais nas quais foram verificados os 

problemas educacionais que a pesquisa procura solucionar. Esses problemas, por sua vez, 

são geralmente questões complexas, que não podem ser resolvidas facilmente pela prática 

docente cotidiana, e que não encontram na literatura científica princípios validados para a 

construção de intervenções e atividades (PLOMP, 2009). 

Estas entre outras razões levaram ao grupo Colaboração em Pesquisa e Prática em 

Educação Científica (CoPPEC), a adotar a Design Research como abordagem metodológica 

para os estudos em desenvolvimento de inovações educacionais (EL-HANI et al., 2011; 

SEPULVEDA et al., 2012). Neste contexto, no qual a presente pesquisa se insere, esta 

abordagem tem sido apropriada de modo particular, segundo o qual, por meio de um trabalho 

colaborativo, pesquisadores da universidade, estudantes de graduação e pós-graduação e 

professores da Educação Básica, informados pela literatura, planejam e desenvolvem 

intervenções efetivas por meio de um estudo minucioso de versões sucessivas (protótipos) 

destas intervenções em seus contextos alvo (EL-HANI et al., 2011; SEPULVEDA et al., 

2012). Além disso, como previsto por Plomp (2009), ao longo destas etapas de pesquisa, o 

grupo reflete sobre o processo de pesquisa com o propósito de produzir princípios de design 

(PLOMP, 2009). 

 Por meio da Design Research, portanto, além de serem produzidas intervenções 

didáticas, também é produzido um conhecimento teórico utilizável, sistematizado e 

enunciado por meio dos princípios de design. Isso ocorre porque, através da reflexão, análise 
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dos dados e documentação sistemática durante o processo de pesquisa é possível 

compreender como e porque os resultados desejados foram obtidos em certo contexto, ou 

seja, a base para a construção dos princípios de design daquela intervenção. 

Segundo Plomp (2009, p. 20), os princípios de design são afirmações heurísticas que 

podem ser descritas da seguinte maneira: “Se você quer desenhar uma intervenção X para o 

propósito/função Y no contexto Z, então é recomendado dar a essa intervenção as 

características A, B e C (ênfase substantiva), e fazer isso através dos procedimentos K, L e 

M (ênfase procedimental), por causa dos argumentos P, Q e R”. 

Os estudos baseados na Design Research se iniciam a partir da análise e estudo dos 

princípios de design que orientem a construção de uma intervenção capaz de alcançar os 

objetivos educacionais desejados. Esses princípios podem ser originais, elaborados a partir 

das reflexões sobre a literatura da área, ou podem ser adaptados de uma pesquisa anterior 

(PLOMP, 2009). Tendo em vista que um dos resultados da Design Research são novos 

princípios de design, é possível afirmar que eles são o início e o fim deste tipo de pesquisa. 

Por meio da validação destes princípios pretende-se responder a seguinte pergunta de 

pesquisa que orienta a produção de conhecimento em pesquisas baseadas em Design 

Research: quais são as características (princípios de design) de uma “intervenção X” para o 

propósito/resultado Y(Y1, Y2, ..., Yn) no contexto Z? 

Apesar de o processo da pesquisa em desenho educacional poder ser descrito de 

várias formas diferentes, os autores da área concordam no que diz respeito ao seu caráter 

cíclico, envolvendo a realização de três etapas: a pesquisa preliminar, a fase de prototipagem 

e fase de avaliação. A pesquisa preliminar inclui: a) a análise dos conteúdos e das demandas 

da intervenção; b) revisão de literatura; e c) desenvolvimento de um quadro teórico para o 

estudo, com criação ou adaptação de princípios de design. A fase de prototipagem consiste 

na realização de vários microciclos de pesquisa iterativos (que detalharemos mais adiante), 

cuja atividade mais importante é a avaliação formativa, para melhorar e refinar a intervenção. 

Por fim, na fase de avaliação somativa é realizada uma avaliação geral para concluir se a 

solução ou intervenção atende às especificações pré-determinadas e, muitas vezes, são 

geradas recomendações para a melhoria da intervenção (PLOMP, 2009). Como ressalta 

Plomp (2009), a avaliação formativa, sob a forma de reflexão e documentação sistemáticas, 

deve estar presente continuamente durante toda a pesquisa. 
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A fase de prototipagem costuma ser a mais longa na Design Research, pois consiste 

na realização de vários ciclos de pesquisa, que buscam validar princípios de design que 

orientaram o planejamento de sucessivos protótipos de intervenção, cada um deles baseado 

em uma versão modificada da intervenção original. Esses ciclos apresentam micro fases de 

desenho-implementação-avaliação, implicando também em atividades de análise, 

desenvolvimento e revisão. A Design Research possuiu um caráter iterativo: os ciclos são 

repetidos até que se alcance um equilíbrio satisfatório entre o que foi idealizado e o que foi 

realizado (PLOMP, 2009).  

O estudo que apresentamos nesta dissertação se refere à fase preliminar da Design 

Research e à realização do primeiro ciclo de prototipagem. É importante ressaltar que cada 

ciclo iterativo da Design Research é um microciclo de pesquisa, que inclui uma reflexão 

sistemática dos princípios de design e suas relações com o andamento da intervenção, 

devendo ser executado com todo o rigor metodológico exigido pela pesquisa científica 

(PLOMP, 2009). 

Para Plomp (2009, p. 19), cada ciclo na Design Research tem um papel muito 

importante, pois 

quando em um determinado ciclo, o protótipo da intervenção não gerar os 

resultados desejados, pode-se concluir que os princípios de design (ou teoria 

de intervenção) aplicadas não são (ainda) efetivas (ou, em outras palavras, 

que a teoria de intervenção 'falhou'). Isso tem que gerar um re-design ou 

refinamento da intervenção, que anda de mãos dadas com o refinamento da 

teoria de intervenção ou teoria do design. 

Por ser iterativa, colaborativa e voltada tanto para o processo quanto para a teoria, a 

Design Research apresenta funções de pesquisa bastante distintas das demais abordagens de 

pesquisa educacional. No entanto, ela deve seguir os mesmos princípios que, segundo Plomp 

(2009), guiam uma pesquisa científica: propor questões significativas que possam ser 

investigadas; relacionar a pesquisa a teorias relevantes; usar métodos que permitem uma 

investigação direta da questão; fornecer uma cadeia coerente e explícita de raciocínio; ser 

passível de replicação e generalização em outros estudos; divulgar a pesquisa para incentivar 

a avaliação e crítica por pares. 

Além disso, o autor destaca quatro critérios para desenvolver intervenções 

educacionais de alta qualidade (PLOMP, 2009): 
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 Validade do conteúdo: a intervenção precisa ser baseada no estado da arte do 

conteúdo científico em questão; 

 Consistência: A intervenção precisa ser logicamente desenhada, de forma que todos 

os seus componentes estejam consistentemente ligados uns aos outros. 

 Utilidade prática: A intervenção precisa ser utilizável nas condições para as quais ela 

foi desenhada e desenvolvida; 

 Efetividade: O uso da intervenção precisa gerar os resultados esperados. 

Cada um desses critérios tem importância variável de acordo com a fase em que a 

pesquisa em design se encontra. 

Uma pesquisa em desenho educacional pode ser encerrada quando para os 

pesquisadores os princípios de design parecerem eficazes. Isso ocorre quando, depois de um 

certo número de ciclos iterativos, esses pesquisadores concluírem que, com base na análise 

dos dados de avaliação, os “resultados produzidos” estão perto o suficiente dos “resultados 

esperados” (PLOMP, 2009).  No entanto, para aumentar a confiabilidade dos resultados 

dessa pesquisa, ela precisa ser generalizada. 

A generalização de uma pesquisa do tipo Design Research pode ser alcançada caso a 

replicação da intervenção ocorra várias vezes, em diferentes contextos, e resultados 

semelhantes sejam obtidos. Entretanto, apesar de depois desse processo podermos considerar 

os princípios gerados como sendo afirmações heurísticas, as peculiaridades de cada contexto 

não permitem afirmar que os resultados da intervenção serão sempre os mesmos, mas 

permitem usar esses princípios como guias para tentar alcançar determinados resultados 

(PLOMP, 2009). Uma das formas de generalização envolve submeter os princípios de design 

produzidos pela pesquisa ao processo de validação, que deve ocorrer em condições naturais 

de sala de aula e procuram elaborar e validar teorias. Os estudos de validação de princípios 

de design, focam na qualidade teórica do desenho, gerando princípios de design específicos 

para um determinado contexto. 

2.2 Produção de dados: aplicação de pré e pós-teste e filmagem de sala de aula 

Para produzir os dados que subsidiaram a avaliação somativa, por meio dos quais, é 

possível avaliar a efetividade de cada um dos protótipos da intervenção educacional, é 

preciso organizar formas de registro da intervenção didática que sejam capazes de dar conta 

das ações e discursos que ocorrem em sala de aula. Esta pesquisa contou com duas formas 
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principais de produção e registro de dados: questionários de pré e pós-teste e filmagens. Os 

questionários foram instrumentos utilizados como objetivo de gerar dados objetivos para 

avaliar o sucesso da sequência em termos das expectativas da aprendizagem. O processo de 

elaboração, reformulação e análise das respostas desses questionários está descrito na seção 

“Fase de Prototipagem”. O resultado da análise das respostas é encontrado na seção 

“Resultados e Discussão do Primeiro Ciclo de Prototipagem”. 

O registro precisa dar subsídios para que, através da análise dos dados, seja possível 

identificar quais expectativas de ações educacionais e de aprendizagem foram alcançadas ao 

longo e/ou em decorrência da intervenção pedagógica. Mirando essas finalidades, decidimos 

fazer um registro audiovisual das interações discursivas que ocorrem durante as aulas que 

compunham a sequência didática aplicada no primeiro ciclo da fase de prototipagem. 

Os registros audiovisuais foram obtidos a partir de duas câmeras: uma câmera 

posicionada a frente da turma, no canto esquerdo da sala, e outra câmera posicionada ao 

fundo e no meio da sala. A posição das câmeras não foi fixada ao longo das aulas, de modo 

que elas poderiam ser reposicionadas e usadas de outras maneiras, caso o pesquisador 

julgasse necessário em alguma atividade. Na maior parte do tempo a primeira câmera 

permaneceu fixa, enquanto a segunda câmera era operada pelo pesquisador, de modo a captar 

imagens da professora e de alguns dos estudantes a medida que participavam das interações 

discursivas.  

Como veremos na próxima seção, o primeiro e o último encontros da sequência 

foram utilizados para aplicação de questionários pré e pós-testes, momentos em que 

supúnhamos não haver interações discursivas que pudessem compor os dados necessários a 

esta pesquisa. Assim, apenas o segundo, o terceiro e o quarto encontro da sequência foram 

filmados. 

Os arquivos de filmagens foram armazenados em HD externo para posterior análise. 

2.3 Análise dos episódios de ensino 

Foram registradas cerca de doze horas de vídeo das aulas da sequência. Obviamente, 

nem todo esse conteúdo traria contribuições para evidenciar quais das expectativas 

educacionais, de ação e de aprendizagem, esperadas foram alcançadas ao longo das 

atividades de sala de aula. Portanto, foi necessário selecionar, dentre os momentos de aula 

registrados, aqueles relativos a estas atividades e em que ocorreram interações discursivas 
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relativas às expectativas educacionais. Desse procedimento de seleção, derivou a produção 

de episódios de ensino: um registro escrito de troca de turnos de fala entre professora e 

estudantes, em um momento de interações discursivas específico na aula, a partir do qual o 

pesquisador promove o diálogo deste material com seus interesses e focos de estudo e com 

os cenários teórico e empírico da pesquisa (SEPÚLVEDA, 2010). 

A primeira etapa para a análise dos episódios foi relacionar as atividades realizadas 

em cada aula com outros componentes importantes da sequência, como as expectativas de 

ação, as expectativas de aprendizagem e os princípios de design. As expectativas de ação 

representam o que esperamos que uma determinada atividade gere de reação dos alunos na 

sala de aula. Elas traduzem as nossas intenções em termos de ambiente de aprendizagem a 

serem construídos, de ações que gostaríamos que os estudantes desenvolvessem e, 

especialmente, de discursos que esperamos serem gerados em decorrência dos estímulos da 

atividade. 

As expectativas de aprendizagem, neste estudo, dizem respeito aos compromissos 

que esperamos serem negociados pelos alunos a respeito da visão de ciência e das relações 

CTS, como decorrência da atividade e/ou da reação promovida. Esses objetivos incluem os 

conceitos, habilidades, atitudes e valores que esperamos que sejam mobilizados pelas 

atividades da sequência e que, como reação a essas atividades, sejam negociados pelos 

alunos no plano intermental7. Observamos que as atividades frequentemente possuíam mais 

de um objetivo de aprendizagem e que, de forma semelhante, um mesmo objetivo poderia 

ser almejado por atividades distintas. 

Os princípios de design funcionam como norteadores das atividades planejadas e 

desenvolvidas na sequência didática. Eles são a teoria que orientou a elaboração das 

atividades: quais materiais usar, quais propostas de ação gostaríamos de desenvolver, quais 

objetivos de aprendizagem esperávamos alcançar, que temas e conteúdos tratar e dentro de 

qual contexto de ensino as atividades se desenrolariam. Assim, houveram princípios que 

                                                             
7 Estamos adotando uma perspectiva sociocultural da aprendizagem fundamentada nas ideias de Vygotsky 

(2001) a respeito da origem social do funcionamento mental humano.  Uma noção central nesta perspectiva 

é a de que a aprendizagem envolve a passagem da construção das ideias em contextos de interações sociais 

(plano intermetal) para a compreensão individual (intramental), através de um processo de internalização. A 

relação estreita entre estes dois planos, inter e intrapsicológicos, encontra-se baseada no fato de ambos usarem 

as mesmas ferramentas para pensar, a linguagem e outros modos de comunicação construídos culturalmente 

(MORTIMER e SCOTT, 2003). Dessa noção decorre que um dado importante para em entender como a 

aprendizagem se dá na sala de aula, é investigar as formas de linguagem veiculadas nas interações sociais e 

as ideias que circulam no plano intermental. 
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orientaram diversas atividades, da mesma forma que existiram atividades orientadas pelas 

teorias de mais de um princípio. 

Além do quadro de atividades, foi criado também, para cada aula, um quadro que 

organiza as relações entre as atividades da sequência e os aspectos que compõem o princípio 

de design. Nesse quadro, na primeira coluna, escrevemos os princípios de design que 

orientaram a elaboração de cada atividade. Na segunda coluna colocamos as atividades de 

cada aula, dispostas cronologicamente. Na terceira coluna, estão as expectativas de ação 

esperadas para cada uma das atividades e na última coluna as expectativas de aprendizagem 

que esperamos serem alcançados através da atividade. Esses quadros, devidamente 

preenchidos, acompanham os resultados obtidos pelas análises das aulas, na Seção 4. 

Após a elaboração e aplicação da sequência, a fim de validar os princípios de design, 

nossa análise se concentrou nas propostas de ação de cada atividade e nos objetivos de 

aprendizagem. Procuramos selecionar, dentro do registro audiovisual das aulas da sequência, 

episódios que revelassem se as propostas de ação para cada atividade aconteceram e 

investigar quais características da sequência contribuíram para que tais propostas fossem 

realizadas. Nesses episódios também procuramos observar se, quais e em que medida os 

objetivos de aprendizagem foram alcançados pelos alunos naquele momento, em plano 

intermental, analisando as interações discursivas geradas pela atividade. 

Cada episódio enfoca um conjunto de turnos de falas entre professora e estudantes 

ou estudantes entre si, em que eles estão negociando significados a respeito de noções, 

concepções de ciência e das relações CTS que desejávamos desenvolver, segundo as 

expectativas de ação e de aprendizagem para aquela atividade. Os episódios são o centro das 

análises desta pesquisa, pois eles não apenas indicam se a expectativa de aprendizagem foi 

alcançada, mas a partir deles podemos refletir sobre quais as características da sequência 

contribuíram para esse resultado, ou seja: que ações discursivas da professora, que recursos 

textuais ou audiovisuais, que ordem de atividades e outros fatores, contribuíram para que as 

expectativas educacionais fossem alcançadas. 

As transcrições das interações discursivas foram realizadas utilizando-se um código 

de sinais que expressam pausas e entonações nas falas dos participantes. Sempre que foi 

considerado relevante, foram acrescidas observações, entre parênteses, a respeito de gestos 

e outros dados não-verbais. Os episódios foram organizados na forma de sequências de 

turnos de fala. Para garantir o anonimato dos sujeitos participantes da pesquisa, foram 



64 
 

 

atribuídos números aos estudantes para designá-los, “estudante 1”, “estudante 2”, e assim 

por diante.  

Para auxiliar a análise dos episódios de ensino, foi utilizada a estrutura analítica 

proposta por Mortimer e Scott (2002; 2003). Esta ferramenta encontra-se estruturada em 

torno de três dimensões relativas à interação entre professor e alunos: o foco de ensino, as 

abordagens comunicativas e as ações. A abordagem comunicativa é considerada o elemento 

central da análise, posto que através dela compreendemos como são trabalhadas as intenções 

do professor e o conteúdo, e por meio de quais ações – as intervenções pedagógicas – que 

resultam em certos padrões de interação. Portanto, a estrutura analítica é composta por cinco 

aspectos que são agrupados nas três dimensões, como esquematizado no Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Aspectos da estrutura analítica desenvolvida por Mortimer e Scott 

(2002;2003) 

 

É importante salientar que a estrutura analítica de Mortimer e Scott é uma ferramenta 

para mapear os aspectos linguísticos e sociais da comunicação – que uso da linguagem 

professores e estudantes fazem ao negociar/produzir significado, que ações discursivas, 

padrões de interação e modos de comunicar estão envolvidos neste processo – mas não dá 

conta de mapear os aspectos semânticos – quais significados estão sendo produzidos, 

negociados. Para tanto, utiliza-se os compromissos axiológicos epistemológicos que 

fundamentam visões de ciência e das relações CTS que foram descritos no quadro teórico e 

comparasse esses compromissos às expectativas de aprendizagem de cada atividade. 

  

Aspectos da análise  

I. Focos de ensino 1. Intenções do professor  

2. Conteúdo 

II. Abordagem 3. Abordagem comunicativa 

III. Ações 4. Padrões de interação  

5. Intervenções pedagógicas 
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3 FASE PRELIMINAR DA DESIGN RESEARCH 

A fase preliminar da Design Research é a primeira etapa das pesquisas desse tipo. De 

acordo com Gravemeijer e Cobb (2006), o objetivo dessa fase é formular uma teoria 

educacional local que possa ser elaborada e refinada ao longo dos ciclos de pesquisa. Essa 

teoria abrange as atividades educativas provisórias e os processos de aprendizagem que 

imaginamos serem capazes de antecipar como o entendimento do estudante pode se 

desenvolver à medida que as atividades educativas são empregadas em sala de aula 

(GRAVEMEIJER e COBB, 2006). É fundamental nessa fase o estabelecimento de objetivos 

de aprendizagem da intervenção didática, específicos para o contexto no qual ela será 

aplicada e para os problemas educacionais que se pretende solucionar. 

Na pesquisa preliminar, é feita uma análise minuciosa do contexto e do problema de 

pesquisa e é elaborado um quadro teórico baseado sobretudo na revisão de literatura. Nessa 

fase, a ênfase principal reside na validade de conteúdo, mais do que na consistência ou na 

praticabilidade da intervenção. Além da revisão de literatura na área, o estudo de projetos 

que tratem de questões similares pode contribuir para a construção do quadro teórico e do 

esboço da intervenção didática (PLOMP, 2009). 

A revisão de literatura acompanhou todo o processo de pesquisa, no entanto, foi mais 

intensa durante a fase preliminar, pois foi necessária para a elaboração das atividades que 

seriam realizadas, para a seleção dos textos e imagens que seriam utilizados nas aulas, para 

a elaboração dos questionários e para a construção do quadro teórico – incluindo os 

princípios de design – que guiaria a intervenção didática.  

Na fase preliminar analisamos os resultados de experiências anteriores, discutimos o 

tema e as propostas de intervenções didáticas com o grupo de pesquisa, produzimos uma 

sequência didática adaptada para o contexto do ensino superior e questionários de pré e pós-

teste para avaliação da sequência. Como uma espécie de piloto, que ainda não seria 

considerado como um ciclo de prototipagem, elaboramos e aplicamos uma sequência 

didática e, com base em seus resultados, fomos capazes de reformular a sequência, o 

questionário e os princípios de design. Nas seções seguintes explicaremos mais 

detalhadamente as etapas realizadas na fase preliminar, sem as quais não estaríamos aptos a 

iniciar a fase de prototipagem. 
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3.1 Experiências anteriores 

A princípio, os pesquisadores Juan Manuel Sanchez-Arteaga e Charbel Niño El-Hani 

já haviam desenvolvido trabalhos sobre racismo científico (SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2007; 

SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2008; SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2009; SÁNCHEZ-ARTEAGA E 

EL-HANI, 2010). Foram eles que introduziram o tema no Grupo Colaborativo de Pesquisa 

em Ensino de Ciências (GCPEC), grupo do qual eles fazem parte e que conta com a 

participação de outros pesquisadores, estudantes de graduação e professores da Educação 

Básica.  

O grupo já possuía uma experiência com desenvolvimento de pesquisa colaborativa 

entre pesquisadores acadêmicos e professores da Educação Básica voltado para a produção 

de inovações educacionais que procurassem diminuir a lacuna pesquisa-prática (El-HANI; 

GRECA, 2011;2013) nas salas de aula desses professores, e recentemente começara também 

a produzir pesquisas utilizando a abordagem metodológica da Design Research (EL-HANI, 

et al., 2011; SEPULVEDA et al., 2012) 

Foi nesse ambiente de pesquisa em que começaram a surgir as primeiras ideias para 

a construção de inovações educacionais com o tema de alterização e racismo científico 

guiadas pelos princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012). O 

primeiro experimento com o tema foi a execução de um piloto da sequência didática com 

alunos do terceiro ano do Ensino médio da disciplina de Filosofia, ministrada pela professora 

Janaina Gelma Nascimento, no Instituto de Educação Gastão Guimarães (Feira de Santana, 

Bahia). A sequência culminou na preparação de painéis, construídos pelos alunos, que foram 

expostos na escola como parte da celebração do Dia da Consciência Negra.  

Não foi realizada uma avaliação formal desse primeiro piloto da sequência, mas as 

discussões sobre o tema foram enriquecidas com a criação de um fórum de discussão “ 

Práticas de alterização e abordagem curricular CTSA: o caso do racismo científico”, no 

ambiente de uma comunidade virtual de práticas, a ComPratica 

(http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=8823),  formado por estudantes e 

pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de 

Santana e professores da educação básica, e criada para minimizar o problema da lacuna 

pesquisa-prática na educação em Biologia (EL-HANI e GRECA, 2011).  As discussões neste 

fórum antecederam as atividades realizadas presencialmente em um grupo de trabalho (GT) 

que integrou o “Seminário sobre desenvolvimento colaborativo de inovações educacionais 
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no Ensino de Ciências e Biologia”, realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2012, no 

Instituto de Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana. Posteriormente, as discussões 

do seminário foram sistematizadas e socializadas no fórum virtual do ComPrática, o qual 

continua ativo. 

Nesse contexto colaborativo, tanto do GCPEC quanto da ComPratica, começou a se 

desenvolver a proposta de sequência didática que deu origem e que compõe esta pesquisa.  

3.2 Construção da Sequência Didática Piloto 

Como esclarecido anteriormente, o trabalho de pesquisa de Sánchez-Arteaga e El-

Hani (2012) produziu sete princípios de design para a elaboração de intervenções didáticas 

que enfoquem o aprendizado sobre relações C/T/S e tópicos de natureza da ciência a partir 

da discussão sobre o racismo científico e processos de alterização no passado e no presente, 

que foram fundamentados pela literatura da área. Para que eles sejam validados, como 

resultado previsto por Plomp (2009) para a Design Reseach, é preciso que sejam construídas, 

aplicadas e analisadas intervenções educacionais guiadas por esses princípios. 

Dado o envolvimento do grupo de pesquisa com a Design Research, desde o início a 

sequência didática foi concebida dentro dessa abordagem metodológica. A elaboração da 

sequência foi resultado da colaboração entre mim, a professora Claudia Sepulveda e os 

pesquisadores Charbel Niño El-Hani e Juan Manuel Sánchez-Arteaga, todos membros do 

GCPEC.  

O primeiro passo na produção da sequência didática foi pensar e escolher o público 

alvo para a qual e voltaria. Desde o começo se pensou em aplica-la em salas de aula do 

Ensino Superior, primeiramente porque a professora Claudia Sepulveda é docente do 

Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e 

ministra disciplinas para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas dessa instituição. 

Um segundo fator que influenciou a escolha foi a possibilidade de discutir com futuros 

professores de ciências e biologia a pertinência de tratar do racismo científico em suas aulas, 

e formá-los para tanto, de modo a longo prazo contribuir para a introdução desse tema no 

ensino médio. Entendíamos que aplicar a sequência no Ensino Superior, especialmente numa 

turma de licenciatura, ampliaria as chances de que, no futuro, o tema do racismo científico 

pudesse ser tratado na educação básica. Além disso, como salientado por Sánchez-Arteaga 

e El-Hani (2012), o contexto do Ensino Médio apresenta certas questões e dificuldades que 
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talvez não estivessem presentes no ensino superior, como: a dúvida se os estudantes seriam 

capazes de alcançar o tipo de criticismo balanceado que esperávamos, o que demanda um 

entendimento mais sofisticado das relações C/T/S; e se eles teriam maturidade suficiente 

para exercitar os julgamentos complexos necessários para avaliar os riscos e benefícios 

envolvidos nas relações C/T/S. 

A sequência foi, portanto, desenvolvida para integrar o planejamento da disciplina 

“Docência em Ciências I: saber científico vs. saber escolar”, na ocasião da pesquisa, um 

componente curricular obrigatório que integrava as 400 horas de prática educativa do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS8. Dentro da grade curricular, a disciplina 

estava posicionada entre os componentes curriculares do segundo semestre do curso e 

costumava ser frequentada por estudantes desse semestre, em sua maioria. Ela tinha como 

tema central a recontextualização didática da teoria darwinista de evolução como objeto de 

ensino na Educação Básica e 60 horas de carga horária. Por ser uma disciplina da área de 

formação pedagógica que explorava especificamente as particularidades do ensino da teoria 

darwinista, ela configurava um contexto propício para a aplicação de uma sequência que se 

proponha a utilizar os conceitos de competição inter-racial e extinção racial para tratar de 

temas C/T/S e de natureza da ciência. 

Tendo em vista que a sequência seria aplicada a uma turma de licenciatura e, 

portanto, seu público alvo seria de futuros professores ou mesmo professores já em exercício, 

o objetivo geral delineado para a sequência foi discutir a pertinência, possibilidade e desafios 

de abordar o tema do racismo científico no ensino de evolução como meio de promover uma 

visão crítica e equilibrada da relação ciência, tecnologia e sociedade. Além de ser 

concordante com os princípios de design propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012), 

esse objetivo fomentar o uso desses princípios, ou mesmo de sequências didáticas 

semelhantes, nas salas de aula da Educação Básica.  

Orientandos pelos princípios de design e pelo objetivo geral, foram elencados alguns 

objetivos específicos para o primeiro protótipo da sequência:  

                                                             
8 Posteriormente, como resultado de reforma curricular, este componente curricular sofreu algumas mudanças 

em sua ementa e passou a ser ministrado para estudantes do quarto semestre, com a mesma carga horária, 

sob o título de “Construção do Conhecimento Escolar e Ensino de Evolução”.  
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 Apresentar uma visão panorâmica de discursos e práticas de alterização 

pautados no pensamento darwinista, situando-os como uma das dimensões do impacto do 

darwinismo na sociedade ocidental;  

 Apresentar o racismo científico do século XIX como um exemplo típico de 

alterização científica; 

 Analisar as funções ideológicas que o discurso das ciências biológicas sobre 

raça da segunda metade do século XIX – especificamente sobre competição inter-racial e 

extinção racial – desempenhou como ferramenta de naturalização e legitimação da hierarquia 

racial durante este período;   

 Discutir a pertinência da inclusão do tema racismo científico no ensino médio 

de biologia, enquanto conteúdo curricular negligenciado e que favorece a promoção de uma 

compreensão crítica da natureza da ciência e das relações ciência, tecnologia e sociedade 

(C/T/S); 

 Promover reflexões sobre as relações C/T/S e as funções ideológicas que as 

ciências biológicas desempenham hoje. 

Após a definição dos objetivos, seguiram-se duas etapas quase paralelas da 

construção da sequência: a escolha dos textos a serem utilizados durante as aulas e a 

elaboração das atividades que seriam realizadas. A princípio os textos foram escolhidos a 

partir da revisão bibliográfica realizada pelo pesquisador Juan Manuel Sánchez-Arteaga, 

com objetivo de gerar uma base de conhecimentos sobre a história dos processos de 

alterização em que as tecnociências estão envolvidas, enfocando, especificamente o racismo 

científico e os discursos e práticas racialistas e racistas das ciências biomédicas. Obedecendo 

ao quarto princípio de design proposto por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012), os textos que 

tratam da história do racismo científico no Brasil e no mundo foram selecionados, 

preferencialmente, de fontes primárias (originais) ou no caso de resultarem de fontes 

secundárias, escritos por pesquisadores do campo da história da ciência. Também foram 

selecionados textos da área de ensino de ciências, para dar suporte aos conteúdos de 

formação pedagógica da disciplina.  

 A princípio foram dedicados quatro encontros para a aplicação da sequência: três 

para trabalhar o conteúdo e desenvolver as atividades previstas e um para a aplicação de um 

instrumento de avaliação pedagógica, o qual foi elaborado como um piloto para futuro 

instrumento de pré e pós-teste a serem aplicados no primeiro protótipo da sequência em 
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investigação futura. O esboço dos planos de aula dessa primeira sequência pode ser 

consultado no Apêndice G. 

Antecipando a sequência, os estudantes tiveram um módulo de aulas sobre a 

construção do conhecimento escolar como um dos desafios da docência, por meio do qual 

tiveram contato com modelos teóricos que analisam este fenômeno, a exemplo da noção de 

transposição didática de Chevalard, mediação didática de Alice Lopes e recontextualização 

didática de Berstein, e analisaram a legitimidade social e epistemológica da teoria darwinista 

de evolução no currículo do ensino médio de Biologia. Nesta ocasião, tiveram a 

oportunidade de examinar problemas sociocientíficos cuja resolução demanda o uso do 

pensamento evolutivo darwinista. Em seguida, estudaram o desenvolvimento histórico do 

pensamento darwinista e analisaram a sua estrutura teórica, para então compreenderem os 

desafios do ensino e aprendizagem de evolução no ensino médio. 

Para a primeira aula da sequência, planejamos uma breve introdução sobre as 

implicações culturais e sociais do pensamento darwinista na sociedade ocidental, através de 

uma apresentação de slides, como forma de situar o novo tema que seria discutido dentro do 

contexto da disciplina como um todo. Também foram apresentados pela professora os 

objetivos da aula. A proposta de ação para essa atividade foi gerar diálogos que abordassem 

a influência do darwinismo não apenas no campo da Biologia, mas também em círculos 

sociais não científicos, com o objetivo de que os alunos compreendessem que a ciência é 

parte integrante da sociedade e interage com os demais setores sociais, influenciando-os e 

sendo influenciada por eles. 

Em seguida a turma foi dividida em grupos e cada grupo ficou responsável por ler 

um texto com um exemplo de prática ou discurso de alterização da ciência e responder a um 

roteiro de perguntas relacionadas ao conteúdo dele. Depois desse momento, todos os grupos 

socializaram o conteúdo de seus textos, tendo como apoio às respostas ao roteiro de 

discussão. Por fim, a professora procurou sistematizar a discussão, traçando um panorama 

dos discursos e práticas de alterização apresentadas nos textos e suas relações com 

pensamento darwinista e desenvolvendo com os estudantes o conceito de alterização. A 

intenção era, nesse momento, trazer à tona e discutir questões concernentes às relações a 

C/T/S e aspectos da natureza da ciência. 

Cinco textos foram selecionados para o trabalho em grupo dessa aula (ver Apêndice 

E). No primeiro, foram selecionados trechos do capítulo XIX, “Caracteres sexuais 
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secundários do homem”, de A Origem do Homem e seleção sexual de Darwin (2004), que 

trazem argumentos científicos que promovem alterização de gênero com base na distinção 

entre características biológicas da mulher e do homem. O segundo texto, “Darwinismo, 

sociobiologia, psicologia evolucionista e as especificidades sexuais dos caracteres universais 

da psique humana”, de autoria de Juan Manuel Sánchez-Arteaga (ver Anexo B), trata 

também da alterização de gênero, mas na perspectiva de trabalhos científicos atuais. O 

terceiro texto foi composto por trechos do capítulo VII “A propósito das raças humanas” de 

A Origem do Homem e seleção sexual de Darwin (2004), e discute as possíveis causas 

naturais da extinção de raças humanas. O quarto texto, “Raça, Cérebro e evolução segundo 

Guedes Cabral”, também escrito por Sánchez-Arteaga (ver Anexo A), aborda a visão de 

Guedes Cabral – o primeiro defensor do darwinismo na Bahia – sobre evolução e raças 

humanas no contexto brasileiro. O quinto e último, formado por trechos do texto “Ciência e 

a origem da raça” de Willinsky (2004), trata das origens científicas das raças humanas e do 

racismo.  

Esperávamos que na socialização dos textos lidos e sistematização da discussão entre 

os grupos, ficasse claro para os estudantes que os quatro textos tinham como aspecto em 

comum o fato de trazerem exemplos de como o pensamento darwinista esteve envolvido em 

envolvido em análise de fenômenos sociais, que extrapolam o campo circunscrito às ciências 

biológicas e, em grande medida, propondo naturalizações destes fenômenos e promovendo, 

justificando, reificando processos de alterização. Assim, esperávamos promover a 

compreensão do conceito de alterização e o desenvolvimento de uma visão mais crítica e 

ampliada da ciência. Além disso, acreditávamos que o texto de Willinsky fosse capaz de 

gerar uma discussão em que os alunos avaliassem a pertinência da inserção dos temas raça 

e racismo no ensino de biologia da educação básica. 

Os objetivos de aprendizagem dessa atividade eram que os alunos compreendessem 

que a ciência é parte integrante da sociedade e interage com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo influenciada por eles. Dessa forma, eles poderiam também superar 

ou negociar o compromisso com ideal cientificista e com a crença no mito da neutralidade 

científica. Além disso, gostaríamos que os estudantes compreendessem os conceitos de 

alterização e racismo científico, reconhecendo que eles são parte integrante da história da 

ciência – em especial da biologia – e merecem ser abordados no ensino dessa disciplina na 

educação básica. 



72 
 

 

Para tentar recriar o ideário racista do século XIX e o envolvimento da Ciência na 

criação e perpetuação desse racismo, incluímos na segunda aula um trecho do documentário 

“Racismo: uma história”, produzido e exibido pela BBC (BBC, 2007). O documentário é 

dividido em três partes e trata da história do racismo no mundo. A segunda parte do vídeo 

aborda de maneira sucinta, interessante e tocante uma parte da história do racismo científico 

e suas consequências sociais e culturais. A discussão do vídeo em sala de aula foi orientada 

por um roteiro de perguntas e a sistematização foi mediada pela professora por meio de uma 

apresentação de slides contendo um recorte conceitual da história do racismo científico no 

Brasil e no mundo, situando autores e ideias centrais e fazendo relações com questões C/T/S 

e de natureza da ciência.  

Esperávamos que a discussão sobre o trecho do documentário, orientada pelas 

questões nos slides, propiciasse no plano social da sala de aula, uma análise sobre a relação 

entre o genocídio e extinção de grupos étnicos no século XIX, as práticas eugênicas e as 

ideias sobre raça de Darwin, e o discurso do Darwinismo Social. Tínhamos também a 

expectativa de que os estudantes reconhecessem que as políticas de imigração de europeus 

no final do século XIX e início do século XX e organização social brasileira decorrente disso 

– que eles provavelmente já conhecem – foram influenciadas pelas teorias raciais pautadas 

no darwinismo e apropriadas pelos cientistas brasileiros. Dessa forma, esperávamos que os 

estudantes opinassem sobre as relações entre ciência e sociedade, especificamente as 

possíveis funções ideológicas da ciência. 

Para essa atividade, os nossos objetivos de aprendizagem incluíram promover a 

compreensão do conceito de alterização e o entendimento do papel ativo e importante da 

ciência na origem e disseminação do racismo no mundo e, em especial, no Brasil. 

Procuramos também, nessa atividade, reforçar a compreensão de que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage com os demais setores sociais, para que os estudantes 

pudessem negociar o compromisso com a crença no mito da neutralidade científica. No 

entanto, ao alcançar esse objetivo, esperávamos que os estudantes evitassem incorrer no 

extremo oposto ao dessa crença, ou seja, no ceticismo em relação aos conhecimentos e 

práticas científicas. 

Na terceira aula, inspirados por um trabalho de Sá e Queiroz (2007), e a fim de 

estimular a capacidade de tomada de decisões responsáveis fundamentadas no conhecimento 

científico – como é preconizado pela perspectiva C/T/S que orientou este trabalho – tivemos 
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a ideia de apresentar a pesquisa de Sérgio Pena  e colaboradores sobre a composição étnica 

da população brasileira (PENA et al., 2000), não sob a forma de um trabalho já finalizado, 

e inicialmente sem identifica-la como tal, mas sim como um projeto de pesquisa hipotético 

proposto por um grupo de pesquisa brasileiro (Apêndice F). Esse suposto projeto, criado por 

nós a partir dos resultados da pesquisa de Pena, foi entregue a grupos de estudantes em sala 

de aula e, a partir de sua leitura e das discussões das aulas anteriores, cada grupo deveria 

analisar a viabilidade de execução, a relevância do projeto e discutir se aprovaria ou não o 

seu financiamento caso estivessem no lugar de árbitros de uma agência de fomento, 

apresentando sua decisão e argumentos para toda a turma, posteriormente.  

Com essa atividade, esperávamos promover uma discussão em que fossem 

considerados os seguintes tema: a importância do investimento econômico para o 

desenvolvimento científico; a necessidade de análise criteriosa dos projetos de pesquisa 

antes da destinação de verbas para eles. Esperávamos ainda que os estudantes, em suas 

análises, considerassem as implicações desse projeto para a sociedade e as influências de 

imperativos econômicos, políticos e sociais na avaliação da pertinência do mesmo; 

relacionem os conhecimentos sobre raça e racismo a que eles tiveram acesso nas aulas 

anteriores aos argumentos para aprovação ou não do projeto. 

O objetivo de aprendizagem que esperávamos alcançar com essa atividade era o de 

que os estudantes compreendessem que a ciência é parte integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, que ela exerce funções ideológicas na sociedade e que forças 

políticas e imperativos econômicos orientam o desenvolvimento tecnocientífico. Dessa 

forma, acreditávamos que os estudantes pudessem superar ou negociar o compromisso com 

ideal cientificista e com a crença no mito da neutralidade científica. Esperávamos que eles 

analisassem criticamente e questionassem os modelos e valores de desenvolvimento 

científico e tecnológico em nossa sociedade, compreendendo também a subjetividade 

inerente à construção do conhecimento científico. 

Em um segundo momento desta aula, a professora revelaria a identidade do projeto 

hipotético com a investigação já realizada e publicada, entre outros meios, na matéria 

“Retrato Molecular do Brasil” (PENA et al., 2000), na qual os resultados são apresentados 

de maneira resumida e com uma linguagem apropriada para divulgação científica. Para 

discutir as implicações dessa pesquisa, foram apresentados, na forma de slides, as teses e 

argumentos centrais do texto de Santos e Maio (2005), “Antropologia, raça e os dilemas das 
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identidades na era da genômica”, que apresenta pontos de vistas de grupos sociais distintos 

sobre os resultados e as consequências sociais da pesquisa de Sérgio Pena e colaboradores. 

Nessa segunda etapa da atividade, esperávamos que que os alunos, de posse da 

informação de que a pesquisa já havia sido realizada, discutissem novamente a validade ou 

não da pesquisa. Tínhamos também a expectativa de que a atividade pudesse gerar uma 

análise das implicações do discurso sobre a inexistência de raça, e qual seu significado frente 

a persistência do uso desse conceito no campo das ciências e pelos movimentos sociais. 

Além dos objetivos descritos anteriormente, ao final dessa atividade esperávamos 

que os estudantes tivessem desenvolvido a capacidade de identificar os riscos potenciais que 

discursos teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem apresentar para gerar 

alterização, com base nos exemplos atuais e na história do racismo científico. Ao 

reconhecerem que o racismo científico é parte da história da biologia, esperávamos que os 

estudantes considerassem a pertinência, relevância e possibilidades desse tema ser abordado 

na educação básica. Em relação à natureza da ciência, com base nos conhecimentos sobre o 

processo de mudanças no status epistemológico do conceito de raças humanas ao longo do 

tempo, esperávamos que os estudantes compreendam o caráter provisório do conhecimento 

científico. Ainda que esperássemos que os estudantes negociassem a crença na neutralidade 

científica e entendessem a provisoriedade do conhecimento científico, queríamos evitar que 

eles incorressem em ceticismo em relação aos conhecimentos e práticas científicas. 

 A quarta aula da sequência foi dedicada à aplicação de um questionário que, para a 

essa turma, seria também uma das avaliações parciais da disciplina. Como foram feitos dois 

questionários, com vistas a realizar uma validação por amostra de futuros instrumentos de 

pré-teste e o pós-teste para acessar o desempenho de aprendizagem dos estudantes em 

decorrência de uma intervenção dessa natureza, as provas foram identificadas como “Prova 

A” e “Prova B”, para marcar essa diferença. Mais detalhes sobre a construção dos testes 

serão apresentados na próxima seção. 

3.3 Resultados e reflexões derivados da aplicação de uma sequência didática piloto 

para uma turma do Ensino Superior 

Como esclarecido anteriormente, aplicamos este primeiro desenho da sequência em 

uma turma de Ensino Superior como espécie de piloto, que antecederia o protótipo do 

primeiro ciclo de pesquisa. Apesar de não terem sido planejados procedimentos de coleta e 
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análise de dados para dar conta de uma investigação mais sistemática dos processos de 

ensino e de aprendizagem ao longo da sequência piloto, foram obtidas informações relevante 

por meio da observação em sala de aula e registro em caderno de campo pelo pesquisador e 

análise das atividades respondidas pelos alunos. Elas foram posteriormente analisadas pelo 

grupo que elaborou a sequência didática desta pesquisa e orientaram a sua reformulação, 

com vista a construção de um primeiro protótipo da sequência a ser investigada.  

Esta análise coletiva nos permitiu avaliar sucessos e fracassos ou avanços e lacunas 

em relação a três aspectos principais da sequência: as atividades propostas, os textos 

selecionados e a forma de registrar os dados.  

Em relação às atividades da sequência, foi possível observar o engajamento dos 

alunos nas discussões, a emergência ou não de temas C/T/S e/ou de natureza da ciência ao 

longo dos discursos e o tempo que foi necessário para o desenvolvimento de cada atividade. 

 Em relação à atividade de discussão de textos realizadas na primeira aula, 

observamos que os estudantes não relacionaram os exemplos abordados em cada um dos 

textos, de modo a concluir que todos se referiam a um mesmo processo, o de alterização 

científica, diferente do que havíamos planejado. Contudo, a discussão sobre inserção dos 

temas de raça e racismo no ensino de biologia da educação básica ocorreu de modo 

satisfatório. Ao longo das discussões, alguns estudantes reconheceram a importância de falar 

da “ciência da raça” no ensino de ciência, como tema para tratar do caráter provisório do 

conhecimento científico e para falar das funções ideológicas da ciência. Nas falas dos alunos 

pudemos perceber que eles compreendem a ciência como parte integrante da sociedade, que 

interage com os demais setores sociais, influenciando-os e sendo influenciada por eles. No 

entanto, quando as consequências sociais das práticas e discursos das ciências são negativas, 

os alunos tendem a eximiram a culpa da ciência, atribuindo a quem faz “uso” inadequado de 

suas ideias e dados por ela produzidos. Um ponto muito positivo dessa atividade foi levantar 

uma discussão sobre “má ciência” e “boa ciência” e critérios de validade para a produção do 

conhecimento científico no passado e atualmente. 

Sobre os textos utilizados, foi possível analisar se eles se mostraram de fácil 

compreensão para a turma e examinar se a pertinência presumida durante a seleção se 

confirmava na prática. Percebemos que os alunos não demonstraram dificuldades na leitura 

dos textos, mas, em relação às questões roteiro de leitura, nem todos chegaram às respostas 
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que esperávamos. Alguns alunos também relataram que o tempo para a leitura do texto e 

resposta ao roteiro foi pequeno. 

A exibição e discussão do documentário “ Racismo: uma história” da BBC, gerou 

um debate realmente acalorado não só sobre o papel da ciência no desenvolvimento do 

conceito de raça e na justificação, reificação e construção de práticas racistas, mas também 

a respeito da relação do imperialismo europeu com a origem do racismo e a ação genocida 

dessas nações em relação aos ditos povos do novo mundo. Algumas intervenções da 

professora e dos pesquisadores que estavam observando as aulas, nesta ocasião, pode ter tido 

um efeito de inibir a participação de alguns alunos. De modo geral, a discussão nessa aula 

girou em torno do tema alterização, mas também explorou as relações entre diferentes povos, 

eugenia e xenofobia. Como os slides sobre o conceito de alterização foram explicados no 

início da aula, assumimos que o conceito tenha sido disponibilizado no plano social da sala 

de aula, mas não há registros de falas em que indiquem sua apropriação pelos estudantes.  

Foi na terceira aula que os estudantes pareceram mostrar maior engajamento com o 

tema e participação nas atividades. Divididos em grupos, os estudantes se engajaram na 

tarefa de analisar o projeto de pesquisa e julgar se ele deveria ou não ser financiado. Depois 

que eles produziram um breve relatório justificando sua escolha de financiar ou não o 

projeto, a professora abriu a discussão para toda a turma, para que cada grupo pudesse 

apresentar suas decisões e seus argumentos. Quando, por fim, o texto de Santos e Maio 

(2005) foi apresentado nos slides, isso contribuiu para fornecer um embasamento teórico às 

discussões que foram geradas pela discussão do projeto.  

Essa discussão foi bastante prolífica do ponto de vista das propostas de ação para a 

sequência, pois conseguiu fazer emergir opiniões que não apenas tratavam dos imperativos 

econômicos que influenciam o desenvolvimento científico, mas também das relações entre 

Ciência e racismo e Ciência e sociedade. Ao justificar as suas escolhas, por exemplo, 

percebemos que os alunos puderam questionar os modelos e valores de desenvolvimento 

científico e tecnológico em nossa sociedade. Nos textos produzidos pelos grupos, foi 

possível observar que alguns alunos relacionaram os conhecimentos sobre raça e racismo 

das aulas anteriores com os argumentos para aprovar ou não o projeto.  

Nas três aulas da sequência em que se discutiram os temas e conteúdos planejados, a 

maioria dos estudantes mostrou participação e envolvimento nas atividades propostas e foi 

possível observar que as discussões sobre extinção racial e história do racismo científico 
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realizadas conseguiram, de fato, fazer emergir nos comentários dos alunos questões 

concernentes às relações a C/T/S e a tópicos de natureza da ciência. Entretanto, o caderno 

de campo usado por este pesquisador se mostrou um instrumento limitado para o registro 

fiel e completo desses comentários, que ainda que fossem importantes durante o piloto 

seriam mesmo fundamentais na próxima etapa da pesquisa. 

4 FASE DE PROTOTIPAGEM 

4.1 Reformulação dos princípios de design 

Os resultados obtidos com a aplicação da sequência didática “piloto” nos fizeram 

refletir sobre os princípios de design iniciais propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani 

(2012) e sua adequação ao contexto pedagógico para o qual estávamos desenvolvendo a 

nossa intervenção didática. Essa reflexão, baseada na análise sistemática dos dados oriundos 

do piloto, nos fizeram perceber que embora alguns desses princípios ainda se mostrassem 

válidos no processo de reelaboração dessa intervenção, outros já não eram tão significativos. 

É comum que isso ocorra quando se está criando uma intervenção didática para um contexto 

específico fundamentada em princípios de design heurísticos (PLOMP, 2009). Assim, foi 

necessário repensar os princípios de design – reescrevendo alguns, removendo outros e 

criando novos – para que eles refletissem às demandas do contexto específico em que a 

sequência didática estava sendo desenvolvida e aplicada.  

A análise dos dados da sequência piloto e a reflexão sobre o nosso contexto, nos fez 

concluir que se você deseja construir uma sequência didática sobre pensamento darwinista, 

racismo científico e processos de alterização, com o propósito geral de promover uma 

compreensão crítica das relações CTS e a construção de uma visão equilibrada da natureza 

da ciência, no contexto do ensino superior de Biologia, é aconselhável prover esta 

intervenção das seguintes características: 

1. Abordagem panorâmica de práticas e discursos de alterização da ciência que 

envolvam não só conceito de raça como também outros marcadores de 

identidade, para promover compreensão do conceito de alterização, sua relação 

com racismo e com a ciência; 

2. Abordagem equilibrada das implicações sociais do pensamento darwinista por 

meio da apresentação panorâmica de discursos e práticas de alterização pautadas 

no darwinismo e de suas contribuições para interpretação e resolução de 
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problemas sociocientíficos atuais para promover uma visão crítica e equilibrada 

da ciência e de sua relação com a sociedade;  

3. Uso de materiais históricos primários ou secundários, que caracterizem 

devidamente os contextos históricos em que as práticas e discursos de alterização 

em análise foram produzidos, para desenvolver a capacidade de apreciação 

equilibrada da ciência, evitando visões polarizadas (ingênuas ou céticas); 

4. Abordagem das relações C/T/S implicadas, com atenção suficiente a conteúdos 

de natureza da ciência, para promover a compreensão dos aspectos filosóficos, 

culturais e sociais que influenciam as investigações científicas em cada momento 

histórico e desenvolver a capacidade de apreciação equilibrada da ciência, 

evitando visões polarizadas (ingênuas ou céticas); 

5. Uso de exercício de tomada de decisão responsável baseados na avaliação da 

pertinência de financiamento público de projetos de pesquisa da área de 

biomédicas que mobilizam o conceito de raça e/ou de variabilidade genética 

humana a fim de desenvolver a capacidade de identificar os riscos potenciais que 

discursos teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem apresentar 

para gerar alterização e de promover a compreensão de aspectos da natureza da 

ciência;  

6. Uso de exercícios de análise de relações possíveis entre discursos e práticas de 

alterização das ciências biológicas sobre raça na segunda metade do século XIX 

com discursos e práticas atuais das ciências biomédicas para desenvolver 

capacidade de identificar e analisar práticas e discursos de alterização 

contemporâneas e cotidianas. 

A primeira mudança que fizemos nos princípios foi expandir o tema da sequência 

didática, incluindo o pensamento darwinista ao racismo científico e alterização inicialmente 

propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012). Isso foi feito por dois motivos principais: 

para criar uma conexão mais profunda entre o tema da sequência e a ementa da disciplina 

Docência em Ciências: Saber Científico/Saber Escolar I; e porque ainda que o darwinismo 

já esteja bastante imbricado com o desenvolvimento do racismo científico, gostaríamos que 

essa relação entre os temas fosse evidenciada. 

Em relação ao propósito geral da sequência, consideramos que além de promover 

uma compreensão crítica das relações C/T/S, como previsto originalmente, nossa sequência 

deveria dar mais atenção também a alguns tópicos específicos de natureza da ciência. A 
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decisão por esta abordagem também se deu por conta desses aspectos relativos a natureza da 

ciência terem emergido durante as discussões nas aulas do piloto e nas respostas dos 

estudantes ao primeiro questionário. Assim, pensamos que a construção de uma visão 

equilibrada da natureza da ciência pudesse ser um dos propósitos principais da nossa 

sequência didática. 

Foi necessário também especificar o contexto de ensino no qual a sequência se 

desenvolveria, pois, ainda que o trabalho de Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) defenda que 

seus princípios possam ser utilizados para a construção de intervenções didáticas nos vários 

níveis de ensino, por motivos já esclarecidos anteriormente decidimos criar nossa sequência 

didática voltada apenas para o contexto do ensino superior de Biologia. 

O primeiro dos novos princípios diz respeito à utilização de uma abordagem 

abrangente da alterização científica, que compreendesse não apenas o racismo, mas também 

sexismo, xenofobia e discriminações por classe social. Nosso objetivo com isso foi tentar 

promover a compreensão do conceito de alterização científica em si, sem associá-lo 

exclusivamente ao exemplo do racismo científico. 

Considerando a atenção que seria dada ao darwinismo nas aulas da sequência e as 

relações que seriam estabelecidas entre esse pensamento, os processos de alterização e suas 

implicações sociais, decidimos que, se um dos nossos objetivos era promover uma visão 

crítica e equilibrada da ciência – especialmente a Biologia – e de sua relação com a 

sociedade, teríamos que abordar também as contribuições positivas do darwinismo para a 

sociedade atual. 

Também visando o desenvolvimento da capacidade de apreciação equilibrada da 

ciência, mantivemos o princípio do uso de fontes históricas primárias ou secundárias para 

contextualizar historicamente as características sociais e culturais que permeavam os 

discursos e práticas de alterização apresentados como exemplos. Essa abordagem poderia 

evitar uma análise anacrônica dos fatos, inibindo visões polarizadas da ciência. 

Como parte do esforço para desenvolver essa capacidade de apreciação equilibrada 

da ciência e evitar visões polarizadas, o quarto princípio recomenda que a abordagem C/T/S 

dê suficiente atenção a aspectos filosóficos, culturais e sociais que influenciam as 

investigações científicas e que compõem a natureza da ciência conforme foi descrito no 

quadro teórico. Esse princípio também foi justificado pela importância que esses temas 

tiveram nas discussões do primeiro protótipo. 
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Com base na relevância do desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão 

responsável para a abordagem C/T/S de ensino de ciências (SANTOS e MORTIMER, 2000) 

e inspirados pelo sucesso da atividade de avaliação da pertinência de financiamento público 

de projetos de pesquisa da área de biomédicas realizada no primeiro protótipo, decidimos 

transformar em um princípio de design o uso desse tipo de exercício. Esse princípio tem 

como propósitos específicos desenvolver a capacidade de identificar os riscos potenciais que 

discursos teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem apresentar para gerar 

alterização e promover a compreensão de aspectos da natureza da ciência. 

Por fim, o sexto princípio de design não sofreu muitas alterações em relação ao que 

foi sugerido por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012): mantivemos a proposta de estimular a 

capacidade de identificar e analisar práticas e discursos de alterização contemporâneas e 

cotidianas através da realização de exercícios que propusessem a comparação deles com 

práticas e discursos de alterização do século XIX, relacionando-os. Essa decisão influenciou 

bastante as atividades do primeiro protótipo e as questões nos novos questionários. 

A reformulação dos princípios de design se mostrou fundamental para orientar tanto 

a elaboração do primeiro protótipo da sequência como a análise dos resultados de sua 

aplicação. São esses princípios que, na próxima seção, procuraremos validar através da 

análise dos episódios de ensino selecionados. 

4.2 Construção do primeiro protótipo da sequência didática 

Tendo em vista as discussões e reflexões do grupo de pesquisadores acerca da 

sequência piloto, e este novo conjunto de princípios de design, o primeiro protótipo da 

sequência a ser investigada foi elaborada com base na proposição de mudanças na sequência 

didática anterior (ver Apêndice G). As principais mudanças, relativas à quantidade de aulas, 

à dinâmica e ao conteúdo das atividades, e aos materiais utilizados serão relatadas a seguir. 

Ao final desta subseção apresentaremos quadros que relacionam, para cada aula, as 

atividades realizadas, as propostas de ação para cada atividade e os objetivos de 

aprendizagem que esperamos alcançar com ela. 

Devido à observação de que algumas atividades não tinham sucesso em alcançar seus 

propósitos por falta de tempo para as discussões e explicações na sequência piloto, 

decidimos ampliar o número de aulas do protótipo da sequência, a qual passou a estruturada 

em torno de cinco encontros, entre os quais, um deles foi dedicado exclusivamente à 

aplicação do questionário de pós-teste.  
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No primeiro encontro também houve um acréscimo de conteúdos e atividades: após 

a aplicação do pré-teste, que de acordo com nossa experiência no piloto consumiria apenas 

metade do tempo da aula, resolvemos aproveitar o tempo restante para apresentar os 

princípios de uma abordagem curricular C/T/S e examinar as possibilidades, os limites e a 

pertinência do uso desta abordagem no ensino de evolução.  

Decidimos também usar essa aula para apresentar a pesquisa que seria feita, a 

sequência que seria aplicada e situá-la no contexto da educação CTS. Essa apresentação nos 

permitiria esclarecer que a sequência desenvolvida nas aulas seguintes seria um exemplo de 

tratamentos de temas relativos ao pensamento darwinista por meio de uma abordagem C/T/S, 

como preconizado pelos princípios de design propostos por El-Hani e Sánchez-Arteaga 

(2012). 

A abordagem panorâmica de discursos de alterização fundamentados no pensamento 

Darwinista, que anteriormente ocorreu na primeira aula da sequência, foi transferido para a 

segunda aula. Para o primeiro protótipo, planejamos novamente introduzi-lo por uma 

apresentação de slides sobre as implicações culturais e sociais do pensamento darwinista na 

sociedade ocidental, a ser discutida pela professora com a participação dos alunos. Para tratar 

da alterização com bases no darwinismo, foram usados os mesmos textos do primeiro 

protótipo. No entanto, modificamos os métodos pelos quais esses textos seriam lidos, 

discutidos e socializados. Decidimos adotar uma adaptação da técnica Philipps 66. Para 

tanto, dividimos a sala em cinco grupos, cada um com cinco alunos. Cada grupo escolheu 

um texto para ler e os discutir, orientado pelas perguntas de um roteiro de que acompanhava 

o texto (sem a necessidade de escrever as respostas dessas perguntas, a fim de economizar 

tempo). Após a leitura e discussão, foram formados cinco novos grupos contendo um 

componente de cada um dos grupos originais. Nesse novo agrupamento, cada aluno seria 

responsável por apresentar e discutir brevemente o conteúdo do texto do seu grupo anterior, 

de forma que, ao final dessa etapa, todos os alunos teriam sido apresentados aos conteúdos 

de todos os textos. Para propiciar esta socialização dos conteúdos do texto em cada grupo, 

foi empregado outro roteiro de discussão integrador, com questões que mobilizavam temas 

e informações de mais de um dos textos (Apêndice E).  Por fim, os grupos foram desfeitos e 

professora mediou uma discussão, com toda a turma, das questões propostas por um roteiro 

integrador.  
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Apostávamos que essa dinâmica de leitura e discussão dos textos poderia dar mais 

liberdade para os alunos discutirem as ideias de todos os textos entre si, em pequenos grupos, 

antes de abrir para uma conversa ampliada com toda a turma. Prevíamos que essa estratégia 

poderia favorecer a participação ativa dos alunos, porque cada um deles teria que, na segunda 

etapa, explicar o tema do seu texto para os componentes do novo grupo.  Além disso, estando 

cada grupo em posse das questões do roteiro integrador, seria mais fácil para os alunos 

estabelecerem as relações entre os textos que propusemos.  

Após essa atividade, como forma de encerramento da aula, a professora fez uma 

sistematização das discussões, pontuando aspectos que surgiram nela, apresentando o 

conceito de alterização, traçando um panorama dos discursos e práticas de alterização 

apresentadas nos textos e sua relação com pensamento darwinista, e chamando atenção para 

questões relativas à relação ciência, tecnologia e sociedade e à natureza do conhecimento. 

A terceira aula não sofreu muitas mudanças em seu planejamento. Mantivemos a 

divisão da aula em dois momentos: no primeiro foi exibido o trecho do documentário da 

BBC “Racismo: uma história” – a fim de apresentar uma abordagem histórica da construção 

do conceito de raça pelas ciências naturais e sua relação com práticas e discursos de 

alterização da ciência. A essa exibição seguiu-se uma discussão do filme orientada por um 

roteiro com perguntas; ao final desse momento, alguns conceitos e conhecimentos seriam 

sistematizados numa apresentação de slides. No segundo momento, foi realizada uma aula 

expositiva abordando a apropriação das teorias raciais no Brasil na transição entre o império 

e a primeira república. 

Na quarta aula, fizemos poucas, mas significativas mudanças na atividade planejada. 

Os alunos foram orientados a fazer um exercício, em grupos, de tomada de decisão a respeito 

de financiamento de um projeto de pesquisa que tem como objetivo mapear na população 

branca do Brasil atual as distribuições espaciais das linhagens genealógicas ameríndias, 

europeias e africanas. Para tanto, recebem uma breve descrição do projeto, construída tendo 

como base o artigo de Sérgio Pena e Colaboradores (2000).  

Antes de os alunos fazerem o parecer, são esclarecidas as bases teóricas e 

metodológicas da pesquisa em julgamento, além de discutidos possíveis parâmetros de 

julgamento de um projeto de pesquisa. Baseando-nos nas discussões sobre “boa” e “má” 

ciência, que motivou a participação de muitos alunos na sequência piloto, decidimos nessa 

aula introduzir alguns parâmetros sugeridos por Villani e Pacca (2001) como sendo 
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canônicos e alternativos. Em seguida questionamos aos alunos quais destes parâmetros 

consideravam necessários e quais acresceriam, visando explorar a opinião deles sobre o que 

é necessário fazer para desenvolver um projeto de pesquisa de qualidade e que parâmetros 

eles escolheriam para avaliar se um projeto deve ou não ser financiado. 

Ao final da atividade, foram discutidos com toda a turma os argumentos daqueles 

que aprovaram o financiamento e daqueles que reprovaram. A professora sistematizaria os 

argumentos, tratando de questões sobre Ciência, tecnologia e sociedade e sobre a natureza 

do conhecimento científico. Seria revelado aos alunos que a pesquisa que eles julgaram já 

foi realizada, mostrando os resultados apresentados no artigo de Pena e colaboradores (2000) 

e a análise de Santos e Maio (2005) a respeito da repercussão social dos resultados desta 

pesquisa. Em seguida os alunos seriam estimulados a opinar sobre o que é possível concluir 

a respeito do estatuto do conceito de raça na biologia contemporânea e possíveis implicações 

sociais deste discurso. 

O quinto encontro foi reservado apenas para a realização do pós-teste, pois, como ele 

seria também um instrumento de avaliação da disciplina, foi necessário dedicar mais tempo 

para que todos os alunos pudessem respondê-lo com atenção.  

A seguir, apresentamos os quadros que relacionam as atividades planejadas para cada 

aula da sequência, as propostas de ação que esperamos serem cumpridas em decorrência 

dessas atividades e os objetivos de aprendizagem que gostaríamos que os alunos 

alcançassem, em plano intermental, ao longo da sequência. 

Quadro 1. Atividades propostas e expectativas educacionais da segunda aula da sequência 

didática no primeiro ciclo de investigação (primeiro protótipo) 

Atividade Expectativas de ação Expectativas de aprendizagem 

Qual foi a atividade realizada O que esperamos que essa 

atividade gere de reação dos 

alunos na sala de aula 

Que compromissos esperamos 

serem negociados no plano 

intermental como decorrência da 

atividade e/ou da reação 

promovida. 

Breve exposição da professora 

sobre as implicações culturais e 

sociais do pensamento darwinista 

na sociedade ocidental. 

Esperamos gerar diálogos que 

abordem a influência do 

darwinismo não apenas no campo 

da Biologia, mas também em 

círculos sociais não científicos. 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Leitura de textos pelos alunos 

reunidos em cinco grupos 

distintos e orientados por roteiro 

Esperamos que os quatro textos 

sobre alterização gerem uma 

discussão que relacione as ideias 

Entender que a ciência teve um 

papel ativo e importante na 
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de discussão. Cada grupo fica 

responsável por um texto. Quatro 

deles apresentam discursos de 

alterização da ciência em relação 

a gênero e raça pautados no 

darwinismo, e em um texto são 

apresentados argumentos para 

inclusão do tema “racismo 

científico” no ensino médio. 

darwinistas e os exemplos de 

processos de alterização 

apresentados. Esperamos também 

que, discutindo esses casos, os 

alunos demonstrem reconhecer a 

influência do darwinismo em 

círculos sociais não científicos. 

Com a discussão das questões dos 

roteiros, esperamos que falas 

sobre a subjetividade na ciência e 

sobre a provisoriedade do 

conhecimento científico possam 

emergir. 

Em relação ao último texto, 

esperamos gerar uma discussão 

em que os alunos considerem a 

inserção dos temas de raça e 

racismo no ensino de biologia da 

educação básica. 

origem e disseminação do 

racismo; 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Reconhecer que o racismo 

científico é parte integrante da 

história da ciência – em especial 

da biologia – e merece ser 

abordado no ensino dessa 

disciplina na educação básica. 

Compreender o caráter subjetivo 

do conhecimento científico. 

Compreender o caráter provisório 

do conhecimento científico. 

Formação de cinco novos grupos, 

contendo um componente de cada 

grupo anterior, para apresentação 

e discussão dos textos orientadas 

por um roteiro integrador.  

Esperamos que os alunos tracem 

relações entre os temas dos cinco 

textos; identifiquem e discutam as 

implicações sociais das práticas e 

discursos das ciências biomédicas 

e concluam que todos os textos 

trazem exemplos de um mesmo 

processo – a alterização científica. 

Esperamos que, novamente, falas 

sobre a subjetividade na ciência e 

sobre a provisoriedade do 

conhecimento científico possam 

emergir. 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Compreender o conceito de 

Alterização, sua relação com 

racismo e com a Ciência; 

Compreender o caráter subjetivo 

do conhecimento científico. 

Compreender o caráter provisório 

do conhecimento científico. 

Discussão do roteiro por toda a 

turma, orientada pela professora. 

Esperamos que a discussão 

estimule falas sobre: as relações 

entre a ciência e a sociedade, 

especialmente a influência das 

ideias darwinistas nos processos 

de alterização científica 

apresentados; o papel da 

subjetividade na produção 

científica; e a pertinência da 

inclusão dos temas alterização e 

racismo científico no ensino 

médio. 

Superar ou negociar o 

compromisso com ideal 

cientificista e com a crença no 

mito da neutralidade científica – e 

os três mitos correlatos. 

Questionar os modelos e valores 

de desenvolvimento científico e 

tecnológico em nossa sociedade; 

Síntese mediada pela professora: 

Apresentação do conceito de 

alterização, traçando um 

panorama dos discursos e práticas 

Esperamos que sejam gerados 

discursos que demonstrem a 

compreensão do conceito de 

Compreender o conceito de 

Alterização e sua relação com a 

Ciência. 



85 
 

 

de alterização apresentadas nos 

textos e sua relação com 

pensamento darwinista, e 

chamando atenção para questões 

relativas à relação ciência, 

tecnologia e sociedade e à 

natureza do conhecimento 

científico 

alterização e de uma visão mais 

crítica e ampliada da ciência. 

 

Quadro 2. Atividades propostas e expectativas educacionais da terceira aula da sequência 

didática no primeiro ciclo de investigação (primeiro protótipo) 

Atividade Expectativas de ação Expectativas de aprendizagem 

Qual foi a atividade realizada; O que esperamos que essa 

atividade gere de reação dos 

alunos na sala de aula 

Que compromissos esperamos 

serem negociados no plano 

intermental como decorrência da 

atividade e/ou da reação 

promovida. 

Apresentação da proposta de 

estudo do documentário da BBC 

“Racismo: uma história” e os 

objetivos que se espera ao discuti-

lo. Apresentação das questões que 

devem orientar a discussão do 

documentário. 

Ao lerem as questões de discussão 

do documentário, esperamos que 

surjam falas que relacionem o 

racismo científico ao darwinismo. 

Entender que a ciência teve um 

papel ativo e importante na 

origem e disseminação do 

racismo; 

 

Exibição do trecho (Parte 2) do 

documentário “Racismo: uma 

história”, com duração de uma 

hora. 

Esperamos que os alunos façam 

anotações, sobre o filme. 

Entender que a ciência teve um 

papel ativo e importante na 

origem e disseminação do 

racismo; 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Reconhecer que o racismo 

científico é parte integrante da 

história da ciência – em especial 

da biologia – e merece ser 

abordado no ensino dessa 

disciplina na educação básica. 

Compreender o conceito de 

Alterização, sua relação com 

racismo e com a Ciência; 

Superar ou negociar o 

compromisso com ideal 

cientificista e com a crença no 

Discussão do documentário e 

sistematização com auxílio de 

apresentação em Power Point (40 

min) que apresente um recorte 

conceitual mínimo da história do 

racismo científico, situando 

autores e ideias centrais e que 

aborde questões relativas as 

relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade.  

Esperamos que a discussão sobre 

o trecho do documentário, 

orientada pelas questões nos 

slides, dê origem a falas que: 

reconheçam a relação entre a 

extinção de raças no século XIX e 

o darwinismo; relacione as 

práticas eugênicas com as ideias 

sobre raça de Darwin. 

Além disso, esperamos que eles 

opinem sobre as funções 

ideológicas da ciência: Influência 

do darwinismo sobre a política; 

influência de fatores políticos e 

econômicos na disseminação de 

ideias científicas; as relações 

entre ciência e sociedade. 



86 
 

 

mito da neutralidade científica – e 

os três mitos correlatos. 

Evitar incorrer no extremo oposto 

ao da crença na neutralidade 

científica, ou seja, no ceticismo 

em relação aos conhecimentos e 

práticas científicas; 

Reconhecer a existência e 

examinar forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos 

econômicos que orientam o 

desenvolvimento tecnológico. 

Aula expositiva abordando a 

apropriação das teorias raciais no 

Brasil. 

Esperamos que sejam gerados 

discursos nos quais os alunos 

reconheçam que políticas de 

imigração e organização social 

brasileiras – que eles 

provavelmente já conhecem – 

foram influenciadas pelas teorias 

raciais pautadas no darwinismo, 

apropriadas pelos cientistas 

brasileiros. 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Superar ou negociar o 

compromisso com ideal 

cientificista e com a crença no 

mito da neutralidade científica – e 

os três mitos correlatos. 

Reconhecer a existência e 

examinar forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos 

econômicos que orientam o 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Quadro 3. Atividades propostas e expectativas educacionais da quarta aula da sequência 

didática no primeiro ciclo de investigação (primeiro protótipo) 

Atividade Expectativas de ação Expectativas de aprendizagem 

Qual foi a atividade realizada; O que esperamos que essa 

atividade gere de reação dos 

alunos na sala de aula 

Que compromissos esperamos 

serem negociados no plano 

intermental como decorrência da 

atividade e/ou da reação 

promovida. 

A professora explica a atividade: 

colocando-se no lugar de um 

consultor a serviço de um órgão 

público de financiamento à 

pesquisa, os alunos devem se 

reunir em grupos e emitir um 

parecer sobre um projeto de 

pesquisa, posicionando-se como 

favoráveis ou desfavoráveis à 

concessão de financiamento ao 

Esperamos que surjam falas sobre 

a importância do investimento 

econômico para o 

desenvolvimento científico e a 

necessidade de análise criteriosa 

dos projetos de pesquisa antes da 

destinação de verbas para eles. 

Esperamos também que essa 

atividade gere falas nas quais os 

alunos percebam que atualmente 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Reconhecer a existência e 

examinar forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos 
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projeto e apresentando suas 

justificativas. 

ainda são produzidas pesquisas 

que relacionam aspectos sociais e 

darwinismo.  

econômicos que orientam o 

desenvolvimento tecnológico. 

Apresentação e discussão das 

bases teóricas e metodológicas da 

pesquisa em julgamento e de 

possíveis parâmetros de 

julgamento de um projeto de 

pesquisa. 

Esperamos que os alunos 

discutam os critérios que 

determinam o que é uma “má 

ciência” e o que é uma “boa 

ciência”, que eles comentem 

sobre o que é necessário fazer 

para desenvolver um projeto de 

pesquisa correto e de qualidade, 

que parâmetros eles escolheriam 

para avaliar se um projeto deve ou 

não ser financiado. 

Questionar os modelos e valores 

de desenvolvimento científico e 

tecnológico em nossa sociedade; 

Compreender o caráter subjetivo 

do conhecimento científico. 

Discussão, em grupos, do projeto 

de pesquisa para julgamento da 

possibilidade de financiar ou não 

o projeto, orientada por um 

roteiro. 

Esperamos que durante as 

discussões sejam geradas falas 

que relacionem os conhecimentos 

sobre raça e racismo a que eles 

tiveram acesso nas últimas aulas 

aos argumentos para aprovação 

ou não do projeto. 

Esperamos também que eles 

utilizem os parâmetros para 

avaliação construídos em sala 

para determinar se o projeto 

representa ou não uma “boa 

ciência”; 

Também esperamos que surjam 

falas que considerem as 

implicações do projeto para a 

sociedade e as influências de 

imperativos econômicos, 

políticos e sociais na avaliação da 

pertinência do projeto. 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Superar ou negociar o 

compromisso com ideal 

cientificista e com a crença no 

mito da neutralidade científica – e 

os três mitos correlatos. 

Compreender o caráter subjetivo 

do conhecimento científico. 

Construir conhecimentos, 

habilidades e valores necessários 

para tomar decisões responsáveis 

sobre questões de ciência e 

tecnologia na sociedade e atuar na 

solução de tais questões. 

Reconhecer a existência e 

examinar forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos 

econômicos que orientam o 

desenvolvimento tecnológico. 

Apresentação dos pareceres de 

cada grupo, discutindo com toda a 

turma os argumentos daqueles 

que reprovaram e daqueles que 

aprovaram. 

A professora sistematiza os 

argumentos, tratando de questões 

sobre Ciência, tecnologia e 

sociedade e sobre a natureza do 

conhecimento científico. 

A professora revela aos alunos 

que a pesquisa que eles julgaram 

já foi realizada, mostrando os 

resultados apresentados no artigo 

de Pena e colaboradores (2000). 

Esperamos que os alunos opinem 

sobre as implicações sociais dessa 

pesquisa no Brasil. 

Esperamos que eles discutam 

novamente a validade ou não da 

pesquisa, segundo os critérios 

construídos, sabendo agora que 

ela já foi realizada. 

Ser capaz de identificar os riscos 

potenciais que discursos teóricos 

e práticas das tecnociências 

contemporâneas podem 

apresentar para gerar alterização; 

Questionar os modelos e valores 

de desenvolvimento científico e 

tecnológico em nossa sociedade; 

Compreender que a ciência é parte 

integrante da sociedade e interage 

É apresentada e discutida a análise 

de Santos e Maio (2005) a 

Esperamos as falas dos alunos 

apontem relações entre a pesquisa 
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respeito da repercussão social dos 

resultados desta pesquisa. 

de Pena, o conceito de raça e o 

racismo científico. 

com os demais setores sociais, 

influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

 

Discute-se o que podemos 

concluir sobre o estatuto do 

conceito de raça na biologia 

contemporânea e possíveis 

implicações sociais deste 

discurso. 

Esperamos que a atividade gere 

discursos nos quais os alunos 

considerem a mudança no 

conceito de raça humanas na 

biologia ao longo tempo, como a 

criação desse conceito iniciou um 

processo de alterização, e a 

questão da inexistência das raças 

humanas na biologia versus a 

existência desse conceito no 

campo das ciências e movimentos 

sociais. 

Compreender o caráter provisório 

do conhecimento científico. 

Reconhecer que o racismo 

científico é parte integrante da 

história da ciência – em especial 

da biologia – e merece ser 

abordado no ensino dessa 

disciplina na educação básica. 

Evitar incorrer no extremo oposto 

ao da crença na neutralidade 

científica, ou seja, no ceticismo 

em relação aos conhecimentos e 

práticas científicas; 

 

4.3 Construção e validação dos questionários 

Antes de aplicar a sequência piloto, foi necessário construir um questionário que 

serviria tanto como instrumento de avaliação pedagógica da disciplina quanto como forma 

de validação das questões para uso posterior como instrumento de coleta de dados na 

investigação do primeiro protótipo. Decidimos que, na fase de prototipagem, um dos 

instrumentos de coleta de dados seriam questionários de pré e pós-teste. Esse tipo de 

instrumento é muito utilizado em pesquisas que objetivam evidenciar mudanças de 

concepções ou aprendizagem de conceitos, desenvolvimento de habilidades ou atitudes em 

decorrência de uma intervenção didática.  Nesta investigação, os utilizamos para validar 

internamente a sequência didática, por meio da comparação dos objetivos de aprendizagem 

esperados e aqueles efetivamente alcançados. 

A elaboração de um questionário que se prestasse a este fim foi, certamente, a etapa 

mais desafiadora da construção da sequência. Para que as questões fossem adequadas para 

funcionar tanto como um instrumento de investigação quanto como uma forma de avaliação 

parcial da disciplina, elas deveriam obedecer aos seguintes critérios: abordarem os temas 

epistemológicos relacionados aos conhecimentos sobre Natureza da Ciência e  apreciação 

das relações Ciência/Tecnologia/Sociedade, descritos na última sessão do Quadro Teórico; 

serem coerentes com as expectativas de aprendizagem previstas pelos objetivos educacionais 
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da sequência; estarem relacionadas às discussões sobre alterização e racismo científico, 

tematizadas pela sequência; apresentarem espelhamento entre o pré-teste e o pós-teste; e 

serem validadas para o uso nesta pesquisa. 

No que diz respeito a questões que pudessem acessar compreensão de aspectos da 

Natureza da Ciência e visão das relações C/T/S, decidimos, em lugar de construí-las, buscá-

las em questionários já validados, oriundos de pesquisas anteriores no campo do Ensino de 

Ciências. Essa escolha se mostrou uma solução prática por duas razões: primeiramente por 

causa da abundância de questionários previamente validados que tratam desses temas, 

disponíveis na literatura (ver por exemplo AIKENHEAD e RYAN, 1992; CHEN, 2006; 

LEDERMAN et al., 2002; SCHREINER e SJØBERG, 2004, TAVARES, 2006) e também 

devido às dificuldades que poderíamos encontrar para criar e validar novas questões, tendo 

em vista a escassez de tempo e a falta de sujeitos disponíveis para participar do processo de 

validação dessas questões. 

Começamos a seleção das questões a partir dos questionários VOSE – Views on 

Science Education (CHEN, 2006), VNOS - Views of Nature of Science (LEDERMAN et 

al., 2002), e VOSTS – Views on Science-Technology-Society (AIKENHEAD e RYAN, 

1992). Procuramos escolher um conjunto de questões que abrangesse a maioria dos temas 

epistemológicos sobre Natureza da Ciência e C/T/S que planejávamos abordar na sequência 

didática. Para isso, resumimos esses temas em categorias simples e os codificamos. Em 

seguida, lemos atentamente cada um dos três questionários e marcamos as questões com os 

códigos das categorias que acreditávamos estar comtempladas naquelas questões. Por meio 

desse procedimento, construímos um banco de questões, separadas segundo as categorias 

dos temas de Natureza da Ciência e C/T/S que poderíamos usar em nosso questionário. 

O passo seguinte foi selecionar pares de questões que fossem semelhantes tanto no 

formato quanto nas categorias de temas que abordavam. Essa seleção se fez necessária para 

tentar produzir espelhamento entre as questões do pré-teste e do pós-teste, ou seja, criar uma 

maneira de acessar os conhecimentos dos sujeitos da pesquisa antes e depois da intervenção 

didática através de questões que não fossem idênticas, mas que apresentassem temas, 

condições e situações semelhantes. Esta etapa foi desafiadora, pois como as questões foram 

elaboradas por outros pesquisadores e com outros propósitos, foi difícil encontrar pares de 

questões que tratassem exatamente do mesmo tema. 
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Mesmo diante desta limitação, selecionamos três pares de questões para compor a 

primeira versão do questionário. Segundo nossa análise inicial, o primeiro par de questões 

procurava verificar se o estudante teria uma visão crítica e equilibrada da ciência, através de 

seu posicionamento a respeito do mito da neutralidade científica. O segundo par buscava 

analisar se o estudante entendia de forma crítica as relações C/T/S, procurando saber se ele 

examinava forças políticas, funções ideológicas e imperativos econômicos que orientam o 

desenvolvimento tecnológico. Já o terceiro par de questões tentava explorar dois aspectos 

específicos da Natureza da ciência: o caráter provisório do conhecimento científico e a noção 

de intersubjetividade na ciência. 

Apesar da nossa decisão de utilizar questões padronizadas no questionário para tratar 

dos temas que envolvessem as relações C/T/S e Natureza da Ciência, cedo percebemos que 

não poderíamos fazer o mesmo para as perguntas sobre alterização e racismo científico, pois 

ainda não há na literatura questionários validados que tratem desses temas especificamente. 

Além disso, para que pudesse cumprir também a função de avaliação pedagógica, o 

questionário deveria acessar a apropriação dos alunos das discussões sobre a pertinência de 

se trabalhar temas de C/T/S e natureza da ciência no ensino de ciências. Essas questões 

tiveram, portanto, que ser elaboradas por nós, com base nos conteúdos e nas atividades da 

sequência e fundamentadas pelos textos que utilizaríamos nas aulas. 

A primeira questão dos questionários pré e pós-teste foi, portanto, dedicada a 

explorar os conhecimentos e opiniões dos estudantes sobre alterização e racismo científico. 

Já a quinta e última questão tratava especificamente da importância da inclusão de tópicos 

de C/T/S e Natureza da Ciência no Ensino de Ciências. Apesar de termos consultado diversos 

questionários disponíveis da literatura, selecionamos questões apenas do VOSTS pra 

compor a segunda, a terceira e a quarta questão dos nossos testes. Este instrumento já 

apresenta redundância de temas e entre várias das perguntas que o compõem, facilitando 

escolher questões que propiciassem espelhamento entre pré e pós-teste. 

Foram feitas algumas mudanças no formato das questões do questionário VOSTS. 

Uma particularidade do questionário VOSTS é que suas perguntas contém um número 

variável de alternativas, das quais o respondente deve escolher apenas uma. Dentre essas, há 

sempre duas que reservam a quem responde o direito de não opinar, são elas: “Eu não 

entendo” e “Eu não conheço o suficiente sobre este assunto para fazer uma escolha”. Essas 

alternativas foram retiradas dos nossos testes para atender à dupla função do questionário de 
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instrumento de pesquisa e avaliação pedagógica. Mantivemos, no entanto, a alternativa 

“Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico”.  Como era nosso 

interesse que os estudantes demonstrassem suas opiniões nos testes, acrescentarmos em 

todas as questões oriundas do VOSTS um espaço para que o estudante justificasse a escolha 

da alternativa, e neste caso específico, orientamos que eles expressassem seus pontos de vista 

neste espaço.  

Consideramos importante oferecer este espaço para justificativa por acreditarmos 

que, mesmo que o estudante escolhesse uma dentre as demais alternativas oferecidas na 

questão, a escolha por si só poderia não refletir com precisão suas opiniões. Por isso o espaço 

para a justificativa ajudaria a esclarecer não só a razão da escolha, mas o ponto de vista que 

se tentava expressar através dela. 

Dois instrumentos pilotos, construído com base neste banco de questões foram 

aplicados na última aula dedicada à sequência piloto, na forma de “prova A” e “ prova B”. 

Apesar de terem sido dedicadas quatro horas para essa atividade, a maioria dos respondentes 

a concluiu no intervalo de duas horas. Alguns estudantes disseram, porém, que as questões 

eram longas e cansativas. 

Após a análise das respostas fornecidas pela turma que participou do piloto, 

percebemos que esses instrumentos tinham alguns problemas graves. Primeiramente, 

notamos algumas questões não acessaram a concepção dos estudantes acerca os temas 

epistemológicos acerca da natureza da ciência que esperávamos que fossem acessados, no 

caso de grande parte dos alunos respondentes, principalmente aquelas adaptadas do 

questionário VOSTS. Assim, tivemos que descartar duas questões e procurar novas – 

também oriundas do VOSTS, a fim de manter o padrão – para formar pares espelhados com 

aquelas que haviam sido mantidas após nossa análise. 

Além disso, identificamos problemas de espelhamento entre as questões dos dois 

tipos de provas (Apêndices A e B), que dariam origem ao pré e pós-teste do primeiro 

protótipo, uma vez que os estudantes não estavam acessando os mesmos temas nas questões 

que supostamente estariam espelhadas. Isso fez com que procurássemos substituir várias 

questões dos testes por outros pares de questões que pudessem apresentar espelhamento. 

Para isso, voltamos a analisar o questionário VOSTS e outros questionários em busca de 

pares questões que correspondessem aos temas que queríamos explorar e que fossem 

semelhantes o suficiente para estimular a reflexão dos mesmos temas. 
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No processo de reformulação dos questionários, decidimos retirar deles a quinta 

questão, que tratava sobre a necessidade de se introduzir a abordagem do racismo científico 

no Ensino Médio. Em contrapartida, duas novas questões foram inseridas em cada 

questionário. Um desses pares de questões foi produzido por nós e discutia processos de 

alterização nas ciências biomédicas atualmente. O outro par de questões inseridas tratava 

sobre temas de Natureza da Ciência, especificamente o estatuto de verdade na ciência e o 

caráter provisório do conhecimento científico. Esse tem não tinha sido abordado nas 

questões do primeiro questionário, mas observamos que foi um assunto bastante discutido 

nas aulas da sequência do primeiro protótipo, principalmente ao se apresentar a história da 

ciência da raça. 

Conforme explicamos anteriormente, um dos objetivos da realização de uma 

intervenção piloto seria a validação de questões para compor a versão definitiva dos 

instrumentos de coleta de dados a ser empregado na validação interna do primeiro protótipo 

da sequência didática em desenvolvimento. Como verificamos falhas em algumas questões 

e decidimos substituí-las, precisávamos submeter as novas perguntas a mais uma etapa de 

validação. Isso ocorreu em duas etapas: na primeira, algumas dessas perguntas foram 

inseridas na prova final da disciplina, no fim do semestre letivo; na segunda, um 

“questionário piloto” foi elaborado e distribuído entre alunos do curso de Licenciatura em 

Biologia que não haviam participado das aulas da sequência didática piloto. Apesar do 

pequeno número de respondentes nessas etapas de validação das questões, as respostas nos 

permitiram ter mais opções e mais segurança para escolher as perguntas validadas que seriam 

inseridas nos questionários definitivos. 

Após todo esse processo de reformulação dos questionários, o pré-teste e o pós-teste 

que seriam aplicados no primeiro protótipo da sequência ficaram cada um com seis questões, 

sendo duas delas abertas e quatro objetivas, com solicitação de justificativa da escolha (ver 

Apêndices C e D). A primeira questão manteve a proposta de explorar a opinião dos alunos 

sobre práticas de racismo científico e estimular a comparação entre o racismo científico do 

século XIX e o atual, portanto, continuou de acordo com os princípios de design inicialmente 

propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012).  

A segunda questão também foi mantida, por abordar o tema do mito da neutralidade 

científica (AULER E DELIZOICOV, 2001; SANTOS, 2007), especificamente a ideia de 

que a ciência é sempre benéfica ou pode resolver todos os problemas da humanidade 
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(perspectiva salvacionista). Essa questão visa investigar se o aluno demonstra uma visão 

crítica e equilibrada da ciência, evitando visões ingênuas ou céticas dos produtos e dos 

objetivos científicos. A terceira questão de um dos questionários anteriores (Prova A, 

Apêndice A) foi substituída por uma nova, afim de criar espelhamento com uma questão que 

foi mantida. Ambas as perguntas dos questionários definitivos tratam do caráter 

intersubjetivo da produção de conhecimento científico, ou seja, da influência das teorias e 

leis aceitas pela comunidade científica que orientarão o trabalho científico (LEDERMAN, 

2002). 

A quarta questão de cada questionário novo tinha como objetivo provocar a reflexão 

a respeito da influência de forças sociais, políticas e ideológicas na produção do 

conhecimento científico, o que é essencial para produzir um aprendizado crítico das relações 

C/T/S (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-HANI, 2012; SANTOS, 2007; SANTOS e 

MORTIMER, 2002). Já a quinta questão volta aos temas de natureza da ciência ao abordar 

o estatuto de verdade na ciência e o caráter provisório do conhecimento científico. A 

necessidade de uma questão sobre isso vem não apenas do compromisso da nossa 

intervenção didática em aliar o ensino sobre natureza da ciência às relações C/T/S, mas 

principalmente porque foi um assunto que emergiu durante as discussões nas aulas da 

sequência piloto e que possivelmente surgiria novamente na próxima sequência. 

A sexta questão não existia nos instrumentos piloto e foi acrescentada com objetivo 

explorar a capacidade dos alunos de identificar práticas de alterização diferentes do racismo 

científico e de reconhecer que a ciência, especialmente as ciências biomédicas, ainda são 

produtoras de alterização científica contemporaneamente (SÁNCHEZ-ARTEAGA e EL-

HANI, 2012). Cada questionário, de pré-teste e de pós-teste, ficou composto por apenas duas 

questões elaboradas por nós e quatro questões oriundas do VOSTS. No entanto, no pós-teste 

– que serviria também como instrumento de avaliação da disciplina –, as perguntas de 

múltipla escolha pediam que suas justificativas estivessem relacionadas a assuntos 

discutidos durante as aulas da sequência.  

4.4 Procedimento de análises das respostas aos questionários 

Os princípios de design reelaborados guiaram a análise das respostas aos 

questionários de pré e pós-teste. Conforme será apresentado na próxima seção, cada novo 

princípio de design gerou não apenas uma característica específica da nova sequência, mas 

também incluiu um ou mais conceitos, habilidades ou atitudes que esperávamos serem 
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demonstrados pelos estudantes através dos testes – essas seriam as expectativas de ação e de 

aprendizagem para a nossa sequência didática. 

Uma das nossas primeiras tarefas foi, portanto, evidenciar quais as expectativas de 

aprendizagem contidas em cada princípio reformulado. Feito isso, teríamos que encontrar 

relações entre as questões dos testes e essas expectativas, para que pudéssemos avaliar em 

que medida os estudantes demonstraram alcança-las. Após a análise de cada uma das 

questões (seis em cada questionário), conseguimos determinar quais questões tinham 

potencial para acessar cada uma das expectativas de aprendizado propostas. 

Na etapa seguinte, foi feita a leitura e análise das respostas dadas pelos estudantes 

nos questionários de pré-teste. Buscamos, como isso, identificar os conhecimentos prévios 

dos estudantes, ou seja, quantos deles já indicavam ou não compreender os conceitos, 

habilidades ou atitudes que esperávamos desenvolver em decorrência da sequência didática. 

A obtenção desses dados é fundamental para determinar quantos estudantes de fato 

aprenderam somente após a nossa intervenção. 

Uma leitura e análise semelhante foi feita para determinar quantos estudantes 

conseguiram alcançar ou não as expectativas de aprendizagem avaliadas nas questões do 

pós-teste. Dessa maneira as respostas dos dois questionários poderiam ser comparadas afim 

de descobrir quantos estudantes apresentaram mudanças em seus conceitos, habilidades ou 

atitudes e quantos permaneceram com respostas semelhantes. 

Ao final dessa etapa, tendo já os resultados da comparação, decidimos também 

refletir novamente sobre as próprias questões dos questionários – como foi feito após a 

aplicação do primeiro protótipo – com o intuito de investigar que características de cada 

questão poderiam ter influenciado na expressão ou não dos aprendizados esperados e se os 

questionários estariam funcionando como instrumento de avaliação desses aprendizados. Os 

resultados e a discussão das respostas aos questionários são apresentados na próxima seção. 
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5 AVALIAÇÃO FORMATIVA E VALIDAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE DESIGN 

Os resultados normalmente esperados em uma pesquisa em desenho educacional, 

como visto no Capítulo 2, consiste na validação e produção de princípios de design, 

processos que podem ocorrer ao longo e final de cada ciclo de prototipagem, como produto 

de uma avaliação formativa. Segundo Nieveen (2007), a avaliação formativa é um aspecto 

crucial da prototipagem, por meio da qual dados empíricos são analisados de modo a prover 

indicações a respeito das potencialidades das principais características da intervenção e da 

qualidade dos princípios de design.  

Os princípios são formulados em termos de características que provemos à 

intervenção, atividades que desenhamos por considera-las promissoras para alcanças certas 

expectativas educacionais. Como podemos inferir das colunas dos quadros 1, 2 e 3, em nossa 

interpretação, estas expectativas educacionais dizem respeito a expectativas de ação – quais 

ações de professores e estudantes ocorram ao longo e em decorrência de cada atividade – e 

expectativas ou objetivos de aprendizagem - conceitos, habilidades ou atitudes que 

esperávamos serem compreendidos ou desenvolvidos pelos estudantes, seja no plano 

intermental ou no plano intramental. 

Desta perspectiva, para validar os princípios é preciso, portanto, avaliar se tanto as 

expectativas de ação quanto as aprendizagens foram alcançadas, e se as características e 

atividades foram eficientes em promove-las. Por meio da comparação entre os resultados 

obtidos em questionários de pré e pós-testes, buscamos avaliar o sucesso da sequência em 

relação às expectativas de aprendizagem no plano intramental. Para avaliar se as expectativas 

de ação foram alcançadas em cada uma das atividades desenhadas, assim como compreender 

o processo pelo qual expectativas de aprendizagem no plano intermental foram alcançadas 

no espaço social da sala de aula, a medida que tais ações tinham lugar, realizamos uma 

análise das interações discursivas ao longo de episódios de ensino. 

Com base nestes dados, nas anotações de caderno de campo, e nas reflexões 

realizadas pelos pesquisadores e professora participantes do trabalho colaborativo de 

desenvolvimento da sequência, princípios de design iniciais foram validados e novos 

princípios são formulados.  

Relatamos a seguir este percurso de análise de dados empíricos para fins de validação 

dos princípios de design, organizando-o em três seções: na primeira expomos os resultados 

provenientes da análise dos dados produzidos pelos questionários e analisamos em que 
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medida as expectativas educacionais previstas em cada princípio foram alcançadas; na 

segunda discutimos os resultados da análise discursiva dos episódios de ensino e tentamos 

evidenciar quais expectativas de ação e de aprendizagem no plano intermental foram 

alcançadas, a medida que as atividades eram desenvolvidas, e qual sua relação com as 

características providas à sequência didática; e na terceira são apresentados princípios de 

design reelaborados após o primeiro protótipo e os motivos que levaram à sua reelaboração. 

5.1 Análise das Respostas aos Questionários 

Alguns dos princípios de design que orientaram o planejamento da sequência tinham 

expectativas de aprendizagem em comum, enquanto outros estavam relacionados a mais de 

uma delas.  Em conjunto, esperávamos alcançar as seguintes expectativas de aprendizagem:  

 Compreender o conceito de Alterização, sua relação com racismo e com a 

Ciência; 

 Construir uma visão crítica e equilibrada da ciência e de sua relação com a 

sociedade; 

 Desenvolver a capacidade de apreciação equilibrada da ciência, evitando 

visões polarizadas (ingênuas ou céticas); 

 Desenvolver a capacidade de identificar os riscos potenciais que discursos 

teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem apresentar para gerar 

alterização; 

 Compreender aspectos da natureza da ciência; 

 Desenvolver a capacidade de identificar e analisar práticas e discursos de 

alterização contemporâneas e cotidianas. 

Nesta pesquisa, as respostas aos questionários de pré-teste serviram para identificar 

se os estudantes já haviam desenvolvido habilidades, se apropriado de conceitos e 

amadurecido visões de ciência previstas como expectativas nos princípios, antes da 

sequência. A comparação desses dados com aqueles obtidos no pós-teste nos permite, 

portanto, verificar quais as expectativas de aprendizagem foram alcançadas ao final da 

intervenção.  

A tabela abaixo relaciona cada um dos itens dos questionários pré e pós-teste com a 

expectativa de aprendizagem que se pretende acessar. O espelhamento das questões no pré 

e pós-teste nos permitiu comparar em que medida houve mudanças no desempenho dos 

estudantes no que diz respeito à compreensão de conceitos, amadurecimento da visão das 
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relações CTS e natureza da ciência e desenvolvimento de habilidades que constituíam 

expectativas de aprendizagem com a aplicação da sequência didática. 

Questionário Pré-teste Pós Teste 

Questões 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Compreender o conceito de Alterização, sua 

relação com racismo e com a Ciência; 

            

Construir uma visão crítica e equilibrada da 

ciência e de sua relação com a sociedade; 

            

Desenvolver a capacidade de apreciação 

equilibrada da ciência, evitando visões 

polarizadas (ingênuas ou céticas); 

            

Desenvolver a capacidade de identificar os 

riscos potenciais que discursos teóricos e 

práticas das tecnociências contemporâneas 

podem apresentar para gerar alterização; 

            

Compreender aspectos da natureza da 

ciência; 

            

Desenvolver a capacidade de identificar e 

analisar práticas e discursos de alterização 

contemporâneas e cotidianas. 

            

Tabela 1. Questões dos questionários de pré e pós teste capazes de suscitar demonstrações de aprendizado de cada uma 
das expectativas de aprendizado propostas para a sequência didática. 

Como foi explicado anteriormente, desde o início do nosso trabalho percebemos que 

um questionário que trouxesse apenas perguntas objetivas, com um número limitado de 

alternativas, não seria suficiente para explorar as opiniões e a compreensão dos alunos sobre 

o tema abordado, dessa forma decidimos acrescentar em todas as questões objetivas uma 

solicitação para que o aluno justificasse sua escolha. Tanto nas questões abertas quanto nas 

questões objetivas, o que foi usado para analisar se o estudante alcançou a expectativa de 

aprendizado pretendida foi o texto de cada uma das suas respostas e é a partir das ideias e 

noções trazidas pelos alunos nos textos de suas justificativas que fizemos a análise 

apresentada aqui. 

Foram analisadas trinta e duas provas, dezesseis de cada um dos testes. O número 

reduzido de amostras ocorreu por vários motivos: alguns alunos não aceitaram participar da 

pesquisa, outros não frequentaram a aula no dia de aplicação do pré-teste e outros estavam 

ausentes na data de aplicação do pós-teste. Dessa maneira, apenas dezesseis estudantes que 

aceitaram participar da pesquisa responderam ao pré-teste e ao pós-teste e puderam ter suas 

respostas comparadas. 
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Em relação à expectativa de “compreender o conceito de Alterização, sua relação 

com racismo e com a Ciência”, sete estudantes identificaram, em alguma medida, processos 

de alterização ligados à ciência nos exemplos trazidos pela primeira e pela sexta questões do 

pós-teste questionários, como revela o trecho da reposta da aluna, que diz “Ambos os autores 

procuram estabelecer diferenças intelectuais e superioridade entre raças a partir de dados 

como a medida do tamanho do crânio. Tanto a tese de Guedes Cabral quanto a de Rushton 

afirmam que os brancos e europeus são superiores aos negros e africanos o que evidencia o 

racismo científico”. Consideramos que o número de estudantes que alcançaram essa 

expectativa foi baixo, porque dos dezesseis avaliados, dez não indicaram terem se apropriado 

do conceito de alterização após a sequência.  

É compreensível que poucos estudantes tenham indicado algum conhecimento sobre 

alterização científica no pré-teste, pois, como afirmado por Sánchez-Arteaga e El-Hani, esse 

não é um tema comumente abordado no ensino de ciências. No entanto, após a sequência 

esperávamos que a maioria dos estudantes fossem capazes de se apropriar do conceito e sua 

relação com o racismo e com a ciência. Ao analisar a Questão 1 do pós-teste, percebemos 

que embora ela ofereça condições para os estudantes acessarem o tema do racismo científico, 

ela não permite que o tema da alterização científica seja acessado diretamente. 

Diferentemente da Questão 6 do pós-teste, que dá abertura para que a alterização científica 

seja discutida mais amplamente, como um conceito que engloba – entre outros exemplos – 

o racismo científico. Entretanto, nenhuma dessas duas questões pede explicitamente que o 

estudante trate do conceito de alterização, de sua relação com a ciência e do racismo 

científico como um exemplo de alterização científica. É possível que se fosse solicitado aos 

estudantes de modo mais explícito que fizessem tal relação, os resultados fossem distintos, 

com um maior número de estudantes empregando o conceito de alterização de modo 

apropriado para interpretar a situação problema oferecido nas questões.  

Sobre a expectativa de “demonstrar uma visão crítica e equilibrada da ciência e de 

sua relação com a sociedade”, sete estudantes deram indicações de mudança para esse 

posicionamento após a sequência, quando comparadas as respostas deles entre o pré-teste e 

o pós-teste. Na Questão 2, por exemplo, a resposta de uma aluna aponta para uma visão 

crítica das relações CTS, considerando tanto a influência de fatores sociais no 

desenvolvimento científico quanto as consequências de uma pesquisa científica na 

sociedade. Ela afirma que “os cientistas estão inseridos na esfera de domínio social portanto 
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influenciados pelas ideias consensuais para fundamentar sua pesquisa” e complementa que 

“a influência de uma pesquisa que desmistifique a legitimação científica do conceito de raça 

pode colaborar com a ideia do ‘mito da igualdade racial’ aceito por muitos anos no Brasil”. 

Em sua justificativa, a estudante indicou ter se apropriado de uma noção mais crítica e 

abrangente das relações CTS. 

No total, 14 estudantes deram indícios de terem alcançado, em certa medida, essa 

expectativa de aprendizagem em pelo menos uma das três questões do pós-teste que 

exploravam o tema (Questões 2, 4 e 6), mas apenas dois o fizeram em todas as questões. 

Novamente, imaginamos que se as questões tivessem uma abordagem mais explícita, talvez 

fossem mais capazes de verificar a aprendizagem esperada. 

A expectativa de “desenvolver a capacidade de apreciação equilibrada da ciência, 

evitando visões polarizadas (ingênuas ou céticas)”, que poderia ser acessada nas Questões 3 

e 5, foi aquela que apresentou mais resultados inesperados na análise do pós teste. Para a 

Questão 3, dos 14 estudantes que indicaram ter uma visão equilibrada de ciência no pré-

teste, apenas dez mantiveram essa visão no pós-teste, tendo os outros quatro apresentado 

respostas que indicam visões ingênuas sobre a ciência após a sequência. Uma das respostas 

que exemplificam essa situação é a de uma aluna que escreveu o seguinte: “segundo a 

máxima popular ‘contra fatos não há argumentos’ se a teoria é sólida tem boas bases 

argumentativas traz resultados e tem como ser provada, já é um agravante forte para sua 

aprovação”. 

Este resultado era inesperado uma vez que nossa expectativa era que os estudantes 

construiriam uma visão equilibrada. Também temíamos, e considerávamos provável que 

alguns deles desenvolvessem visões céticas em relação à ciência, ao associarem sua prática 

aos processos de alterização, mas isso não aconteceu. 

As respostas à questão 5, comparando-se pré e pós-teste, mostraram também uma 

diminuição do número de alunos que evitavam visões polarizadas da ciência, passando de 

dez para nove. Talvez um dos motivos que explique este resultado é o fato dessa questão 

tratar dos temas de provisoriedade do conhecimento científico e de estatuto de verdade na 

ciência sob a perspectiva dos modelos científicos, um tema que não foi abordado diretamente 

nas aulas da sequência.  

Em relação a expectativa de “desenvolver a capacidade de identificar os riscos 

potenciais que discursos teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem 
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apresentar para gerar alterização”, observamos que apenas cinco estudantes que no pré-teste 

não deram indícios dessa capacidade, a apresentaram nas respostas do pós-teste, como é o 

exemplo da resposta de uma aluna, que traz o seguinte texto: “as pesquisas feitas em cima 

de doenças negligenciadas e os investimentos tecnológicos para a produção de 

medicamentos ainda são bastante precários, talvez por conta de os maiores afetados por essas 

doenças pertencerem à classe pobre e marginalizada, levantando a questão do racismo 

científico, onde as classes consideradas superiores pela sociedade são mais beneficiadas 

cientificamente do que aquelas consideradas inferiores”. 

 O que estranhamos mais nos resultados dessa expectativa foi que estudantes que 

pareciam possuir essa capacidade no pré-teste não apresentaram o mesmo conhecimento no 

pós-teste. Ainda que isso pareça contraditório, se considerarmos que no momento do pré-

teste a maioria dos estudantes não conhecia o conceito de alterização científica, é possível 

que aqueles que indicaram a capacidade de identificar os riscos potenciais dos discursos 

teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas não os tenham relacionado diretamente 

à alterização. 

Quanto à expectativa de “compreender aspectos da natureza da ciência”, a questão 3 

explorava o tema da intersubjetividade na produção científica e as respostas a essa questão 

sustentam a conclusão de que apenas um estudante passou a indicar a compreensão desse 

aspecto após a sequência, conforme a resposta escrita por ele na justificativa dessa questão: 

“a avaliação criteriosa de uma teoria é muito importante, ainda mais se feita por vários 

cientistas, estes revisarão de forma que faça a teoria mais aceitável”. 

Todavia, cinco estudantes que no pré-teste sugeriram conhecer o tema, no pós-teste 

não tiveram o mesmo resultado. Talvez isso tenha ocorrido porque, ao analisar com cuidado 

as questões do pré e pós-teste, observamos que no primeiro a Questão 3 trata especificamente 

da subjetividade intrapessoal, segundo a qual as experiências, crenças e conhecimentos 

prévios do cientista influenciam a sua produção científica. Já no segundo, a Questão 3 trata 

da subjetividade interpessoal, segundo a qual os conhecimentos, experiências e teorias 

aceitas pela comunidade científica irão influenciar a produção do cientista. Considerando 

essas pequenas diferenças entre os temas das questões, a comparação entre as respostas do 

pré e do pós-teste não parece adequada. 

A Questão 4 dos testes também está relacionada à compreensão da natureza da 

ciência, porém enfoca a inserção social a ciência e a influência de forças políticas e 
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ideológicas na produção de conhecimento científico. Nessa questão, oito estudantes 

pareceram mudar suas visões e suas justificativas indicaram que eles compreendem que a 

ciência faz parte da sociedade e, portanto, influencia e é influenciada pelos demais 

componentes sociais, como é o caso do seguinte trecho escrito por um estudante: “As 

pesquisas sobre transgênicos é um exemplo dessa ciência comercial. Várias pesquisas são 

feitas para saber os efeitos desses alimentos, que hoje e dia são tão consumidos, no nosso 

organismo e no meio em que são cultivados, mas por conta de ‘interesses especiais’ algumas 

pesquisas não são divulgadas ou até mesmo realizadas, para que o produto desses grupos 

não sejam desvalorizados”. 

 Já na Questão 5, que tratava sobre provisoriedade do conhecimento científico e de 

estatuto de verdade na ciência, apenas um estudante deu indícios de mudar de opinião e 

atingir a expectativa para essa questão ao afirmar que “muitas vezes as teorias relacionadas 

a um objeto de estudo e os modelos acabam se modificando para explicar aquela nova 

teoria”. 

 Para a expetativa de “desenvolver a capacidade de identificar e analisar práticas e 

discursos de alterização contemporâneas e cotidianas”, a Questão 6 dos questionários gerou 

os seguintes resultados: quatro estudantes que no pré-teste não deram indícios de ter essa 

capacidade, conseguiram fazer isso no pós-teste. No entanto, seis dos estudantes que 

pareceram, no pré-teste, dominar essa capacidade em alguma medida, não fizeram o mesmo 

no pós-teste. É relevante notar também que tanto no pré-teste quanto no pós-teste, apesar de 

vários estudantes terem sido capazes de identificar e analisar práticas e discursos de 

alterização cotidianas, foram pouquíssimos os estudantes que usaram o termo “alterização” 

para definir essas situações, como é o exemplo do seguinte trecho da resposta de um 

estudante: “esse investimento desigual no controle de doenças pode ser fruto de uma visão 

de inferioridade entre os povos das áreas afetadas o que levaria ao pensamento de que 

algumas áreas não precisam de atenção no controle dessas doenças, nesse contexto, esse 

descaso pode ser configurado como racismo científico assim como as pesquisas de 

craniologistas do século XIX”. Muitos deles se referiram aos exemplos utilizados com o 

termo “racismo” ou mesmo “racismo científico”, o que reforça a conclusão de que a maioria 

pode não ter se apropriado do conceito de alterização, como apontado pela análise da 

primeira expectativa de aprendizado. 
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A análise das respostas ao questionário final evidenciou que esse instrumento ainda 

apresenta muitos problemas, mesmo depois de todo o processo de reformulação que ele 

sofreu. Ainda que fosse possível, utilizando os textos das justificativas das questões, explorar 

as respostas dos estudantes quanto aos conceitos, conhecimentos e habilidades que eles 

indicaram terem se apropriado, muitas das questões não foram eficazes em fazer com que os 

estudantes acessassem os temas pretendidos e fornecessem subsídios para que pudéssemos 

verificar se as expectativas de ação e de aprendizagem foram alcançadas.   

Adicionalmente, continuamos a verificar a falta de espelhamento entre as questões 

correspondentes do pré-teste e do pós-teste, o que pode estar na origem dos resultados em 

que estudantes que indicam ter uma habilidade no pré-teste mas não a mantém no pós-teste. 

Observamos também que nem todas as expectativas educacionais (de ação e de 

aprendizagem) foram contempladas nos temas e textos das questões dos questionários. 

Por esses motivos, além dos questionários, utilizamos como fonte de dados as 

interações discursivas em sala de aula, registradas por meio de filmagem, a partir das quais 

selecionamos episódios de ensino. A análise desses episódios nos permitem inferir em que 

medida as expectativas educacionais foram alcançadas, especialmente as expectativas de 

ação e as expectativas de aprendizagem – mas, neste caso, apenas no que diz respeito ao 

plano intermental. 

Os episódios de ensino também nos permitem relacionar sucessos e fracassos no 

alcance destas expectativas com contextos pedagógicos e discursivos específicos, o que nos 

informa sobre que características substantivas e procedimentais são promissoras para 

alcançá-las. A partir dessas informações, procuramos validar os princípios de design 

empregados na elaboração do primeiro protótipo e produzir novos princípios para orientar 

um novo ciclo de prototipagem.  

Na próxima seção relembramos os métodos de análise dos episódios de ensino e 

apresentamos os resultados dos episódios produzidos. 

5.2 Análise dos Episódios 

Foram selecionados episódios do segundo e terceiro encontros da sequência, 

buscando em todos eles investigar quais expectativas educacionais – de ação e de 

aprendizagem – estão sendo alcançadas e o que ocorre em sala de aula, em termos de 

atividades, contexto pedagógico e contexto discursivo no momento em que essas 
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expectativas estão sendo alcançadas. Em alguns episódios será possível observar turnos de 

fala relacionados a mais de uma expectativa, bem como algumas ações e discursos que, 

juntos, contribuíram chegar ao resultado observado. 

Além disso, procuramos interpretar os episódios no que diz respeito: (1) às intenções 

da professora e ao conteúdo do discurso; (2) à abordagem comunicativa e aos padrões de 

interação; (3) às interações da professora com os estudantes; (4) às reações dos estudantes 

às atividades, para verificar se eles alcançaram as expectativas de ação descritas na segunda 

coluna dos Quadros 1, 2 e 3, apresentados na seção anterior; e (5) aos discursos dos 

estudantes, para saber se eles estão negociando compromissos e assim alcançando as 

expectativas de aprendizagem de cada atividade, descritas na terceira coluna dos Quadros 1, 

2 e 3. 

Os episódios estão agrupados por aula e de acordo com a atividade durante a qual 

eles ocorreram. A fim de facilitar a análise e a compreensão dos dados, para cada atividade 

abaixo criamos dois quadros: o primeiro traz as expectativas de ação e os turnos de falas nos 

quais acreditamos que essas expectativas foram alcançadas; o segundo traz as expectativas 

de aprendizagem e os turnos de falas nos quais os estudantes indicaram terem alcançado 

essas expectativas. Ambos os quadros são recortes dos Quadros 1, 2 ou 3, apresentados 

anteriormente. 

Após cada episódio, trazemos também um terceiro quadro, que sintetiza as 

informações obtidas através da ferramenta de Mortimer e Scott. 

Aula 2 – Leitura e discussão de textos sobre alterização 

A professora apresentou a proposta da estratégia didática Phillip 66, adaptada para 

20 pessoas, determinando o tempo para as atividades. Em seguida fez uma breve 

apresentação dos textos a serem lidos e discutidos por cada uma das equipes.   Quatro deles 

apresentam discursos de alterização da ciência em relação a gênero e raça pautados no 

darwinismo, e em um deles são apresentados argumentos para inclusão do tema “racismo 

científico” no ensino médio. Os estudantes se reúnem em cinco grupos e realizam a leitura, 

orientados por roteiro de discussão (Apêndice E). Cada grupo fica responsável por um texto. 

Por fim, são formados de cinco novos grupos, contendo um componente de cada grupo 

anterior, para apresentação e discussão dos textos orientadas por um roteiro integrador 

(Apêndice E). 
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Ao longo dessa atividade, destacamos três episódios de ensino recortados a partir da 

segunda etapa de leitura e discussão dos textos, na qual os estudantes são orientados a 

socializar os temas dos cinco textos que foram discutidos nos grupos formados 

anteriormente. Essa etapa é orientada por um roteiro integrador com questões que relacionam 

os cinco textos iniciais. 

A princípio havíamos pensado em deixar os grupos discutirem sozinhos os textos, 

mas como estávamos filmando as aulas, decidimos registrar as discussões de dois dos 

grupos. Dessa forma, eu e a professora Cláudia nos dividimos e levamos as duas câmeras 

cada uma para um grupo, mas ela não permaneceu o tempo todo num mesmo grupo pois 

deveria acompanhar a atividade com toda a turma. Além de filmar, procuramos estimular e 

orientar os diálogos dentro desses grupos. O grupo que gerou esses episódios era formado 

por seis estudantes, todas mulheres. 

Atividade 3: Discussão dos textos em grupo misto orientada por roteiro integrador 

Formação de cinco novos grupos, contendo um componente de cada grupo anterior, 

para apresentação e discussão dos textos orientadas por um roteiro integrador. 

Quadro 4. Expectativas de ação para esta atividade e os turnos de fala nos quais 

acreditamos que essas expectativas foram alcançadas. 

Expectativas de Ação Turno do episódio 

Esperamos que os estudantes tracem relações entre os temas dos 

cinco textos; identifiquem e discutam as implicações sociais das práticas e 

discursos das ciências biomédicas e concluam que todos os textos trazem 

exemplos de um mesmo processo – a alterização científica. 

 Esperamos que falas sobre a subjetividade na ciência e sobre a 

provisoriedade do conhecimento científico possam emergir. 

Ep. 1 – Turnos 1, 2 e 4. 

Ep. 2 – Turnos 1 e 2 

Ep. 3 – Turnos 1 e 5 

 

Quadro 5. Expectativas de aprendizagem para esta atividade e os turnos de fala nos quais 

os estudantes indicaram alcança-las. 

Expectativas de aprendizagem Turno do episódio 

Compreender que a ciência é parte integrante da sociedade e 

interage com os demais setores sociais, influenciando-os e sendo 

influenciada por eles; 

Ep. 1 – Turnos 1, 2 e 4. 

Ep. 2 – Turnos 1 e 2 

Ep. 3 – Turnos 1 e 5 

Compreender o conceito de Alterização, sua relação com racismo 

e com a Ciência; 

Não houve. 

Compreender o caráter subjetivo do conhecimento científico. Não houve. 
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Compreender o caráter provisório do conhecimento científico. Não houve. 

 

Episódio 1. Ciência utilizada para legitimar o racismo 

O episódio transcrito abaixo ocorre no grupo em que Claudia estava, mas no 

momento em que a professora sai dele para orientar outro grupo, deixando para as 

componentes a tarefa de responder a primeira questão do roteiro integrador. A questão 

solicitava aos estudantes relacionarem o texto sobre as ideias de Guedes Cabral (Anexo A) 

a respeito dos limites da educação nas diferentes raças e o texto de Darwin sobre os limites 

da educação para os diferentes gêneros, além de pedir para discutirem o que esses textos 

revelavam sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

1. Estudante 1: Com relação ao texto/9 né? Que fala das ideias de Guedes Cabral/ eu 

vejo assim/ que ele deixa bem claro a relação entre a Ciência a Tecnologia e a 

Sociedade/ porque assim (+) eh (+) A Ciência ela veio/ no caso nesse texto/ pra 

justificar o pensamento racista que se tinha na época/ né? Como se fosse pra legitimar 

dele/ que Guedes tinha. Então com base nisso ele pegou as ideias de Darwin e/ com 

base nisso ele colocou as suas ideias/ justificou as suas ideias/ Dá pra vocês 

entenderem mais ou menos o que eu ‘tô’ falando? Então teria essa relação/ da 

sociedade/ que a sociedade da época era racista e estava tendo (+) começando a ter o 

movimento abolicionista/ Esse era o momento que Guedes ‘tava’ vivendo/ então eu 

acho que ele se utilizou da ciência e das tecnologias pra (+) pra “resolver” ou pra 

promover/ não sei/ questões sociais. 

2. Estudante 2: Na verdade (+) É tipo assim mesmo/ Existe a questão de que a sociedade 

desde antes/ desde os primórdios ela sempre teve essa questão de racismo e tal (+) 

No Brasil principalmente pela questão da escravidão/ E aí eles acabam utilizando da 

(+) dessa história/ né? Dessa história racista que já vem/ que já existe/ e aí ele utiliza 

a ciência da mesma forma/ eu falo o mesmo/ legitimar (+) E como a ciência/ como a 

gente discutiu na última aula/ a ciência é uma coisa que a gente acaba tratando com 

                                                             
9 Usamos sinais para indicar pausas e entonações expressivas nas transcrições. Os únicos sinais de pontuação 

que utilizamos são os sinais e interrogação e ponto final, uma vez que são aqueles para os quais é possível 

fazer inferência com alguma segurança. A barra invertida, /, é usada para sinalizar pausas curtas no meio das 

falas e truncamento bruscos entre dois turnos de fala. Pausas mais longas são representadas pelo sinal (+). Os 

comentários da pesquisadora são realizados entre ((  )). 
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prioridade/ como a dona da razão/ a dona da verdade. A partir do momento em que 

a ciência acaba tentando legitimar isso/ eh (+) se torna uma ideia mais forte (+) 

3. Estudante 1: Mais forte/ exatamente (+) 

4. Estudante 2: E aí/ desde esse momento pra cá/ eh (+) as pessoas acabam encontrando 

um motivo a mais pra tentar justificar o racismo/ a desigualdade e tudo. Isso vê até 

(+) até hoje. Tanto que até hoje tá refletida essa questão de/ eh (+) menosprezar a 

mulher/ de tipo achar que existe uma diferença entre gêneros e tal (+) tanto quanto a 

questão de raça (+) até hoje fica implícito isso. 

Análise do episódio 

Em relação às propostas de ação para essa atividade, o recorte desse episódio não 

permitiu verificar se as estudantes traçaram relações entre os temas dos cinco textos. A 

princípio, guiadas pela primeira questão do roteiro integrador, elas relacionam apenas o texto 

que traz as ideias de Guedes Cabral sobre os limites da educação para as diferentes raças e 

o texto de Darwin sobre os limites da educação para mulheres. Contudo, também orientadas 

pela primeira questão, que pede para que sejam discutidas as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade com base nesses textos, as estudantes são capazes de identificar e 

discutir as implicações sociais das práticas e discursos das ciências biomédicas, como era 

nossa expectativa. 

Ao conversarem sobre as relações entre ciência e sociedade, as estudantes refletem 

sobre o papel da ciência em contextos sociais que não estariam diretamente relacionados ao 

desenvolvimento científico. No turno 1, a Estudante 1 expressa sua perspectiva sobre as 

relações entre a ciência e o racismo, afirmando que as ideias darwinistas foram usadas – 

como indicado pelos termos “pegou” e “colocou” – por Guedes Cabral para justificar e 

legitimar o pensamento racista do cientista, que também era um pensamento comum na 

sociedade da época, segundo a Estudante 1. Ela reafirma, no decorrer da sua fala, que a 

sociedade da época era racista e que Guedes, por ser um homem de seu tempo, teve seu 

trabalho científico influenciado pelo contexto social. A Estudante 1, portanto, parece mostrar 

a compreensão de dois aspectos importantes das relações CTS: que a ciência é parte 

integrante da sociedade e pode ser influenciada por outros setores sociais e que a ciência 

atua na justificativa de projetos sociais. No entanto, ao final de sua fala ela reforça a ideia de 

que a ciência teria sido utilizada, como uma ferramenta teórica destituída de interesses ou 
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propósitos próprios, para promover certas visões e políticas racistas, ao invés de pensar que 

a ciência tenha sido ela própria promotora do racismo. 

Nos turnos 2 a 4, a Estudante 2 concorda com a Estudante 1. Ela acrescenta a noção 

de que o racismo sempre existiu nas sociedades humanas e que no Brasil o racismo estaria 

relacionado com a escravidão. Embora a ideia de que o racismo sempre tenha existido seja 

comum entre as pessoas (MUNANGA, 2004), essa é uma concepção equivocada, pois, como 

tratado no Quadro Teórico, o surgimento do racismo está atrelado à concepção da existência 

de raças humanas, que se popularizou a partir do século XVIII (SCHWARCZ, 1993). Essa 

informação, no entanto, ainda não havia sido trazida para a sala de aula até este momento da 

sequência. 

A Estudante 2 reforça a noção de que a ciência teria sido usada para legitimar as 

práticas racistas, argumentando que é um pensamento comum na sociedade achar que a 

ciência seja “dona da razão, a dona da verdade” e que, por isso, a ciência teria sido usada 

para fortalecer os discursos e práticas racistas da época. Ao fazer isso, a Estudante mostra 

certa compreensão do mito da superioridade do modelo de decisões tecnocráticas (AULER 

e DELIZOICOV, 2001), o que consideramos ser um primeiro passo para superar o 

compromisso com ideal cientificista e com a crença no mito da neutralidade científica. Além 

disso, em complementação à ideia de que a ciência pode ser influencia pela sociedade 

apresentada pela Estudante 1, a Estudante 2 traz a compreensão de que a ciência também 

influencia a sociedade, embora novamente tenhamos a questão de que a ciência em si não é 

construtora de racismo. 

No turno 4, a Estudante 2 conecta o racismo do século XIX ao racismo atual, 

afirmando que desde o passado até hoje a ciência funciona como um motivo a mais para 

justificar atos racistas. Esta constatação é tem importância fundamental na análise deste 

episódio porque conecta diretamente um turno de fala de estudante a um dos princípios de 

design que reformulamos e apresentamos na seção anterior, e que trata justamente da análise 

de relações possíveis entre discursos e práticas de alterização das ciências biológicas sobre 

raça na segunda metade do século XIX com discursos e práticas atuais das ciências 

biomédicas para desenvolver capacidade de identificar e analisar práticas e discursos de 

alterização contemporâneas e cotidianas. Ainda que ela não marca a ciência como racista 

nem como responsável pelo surgimento e disseminação do racismo, sua fala é um importante 
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indicativo de que esse princípio cumpriu seu papel enquanto guia para a elaboração de 

atividades e definição de expectativa educacionais.  

A Estudante 2 aproveita também para afirmar que a ciência também é usada como 

justificativa para a discriminação de gênero, mudando a direção do discurso para generalizar 

a análise das ideias racialistas de Guedes Cabral para análise de processos de alterização no 

presente em relação ao outro marcador de identidade: a questão de gênero, abordada no texto 

de Darwin. 

Episódio 2. Ciência utilizada para justificar contextos sociais 

O episódio seguinte ocorre logo após o Episódio 1, sendo as falas aqui transcritas 

uma continuação das discussões iniciadas no episódio anterior. O grupo continua discutindo 

a primeira questão do roteiro integrador, com base nos textos de Guedes Cabral e de Darwin, 

mas neste episódio podemos ver uma mudança no discurso sobre o papel da ciência na 

sociedade a respeito de questões sociais como o imperialismo, o racismo e as diferenças de 

classe social. 

1. Estudante 3: No meu fichamento aqui (+) a gente ‘tava’ discutindo (+) sobre os 

pensamentos evolucionistas só vieram mesmo pra justificar o imperialismo/ pra 

justificar a dominação de uma ((não compreendi o que ela falou)) da raça superior 

com uma raça inferior (+) a ciência até os dias atuais eu acho que é somente uma 

justificativa pra que tudo que tá acontecendo com a gente (+) então a gente fica aqui 

analisando porque minha empregada é negra? por quê? porque a ciência explica que 

ela é inferior a mim/ entendeu? Basicamente isso (+) 

2. Estudante 4: A diferença é só pra (+) tornar (+) tipo/ as sociedades elas não têm uma 

mudança (+) pra tipo criar uma imobilidade nas próprias diferenças de classe (+) 

principalmente no Brasil/ os negros/ né? na época da diáspora africana/ que vieram 

muitos pra cá/ então tem essa questão/ né? das diferenças (+) 

3. Estudante 1: Agora o Guedes ele não fala só de negros/ né? ele fala dos (+) dos 

asiáticos/ fala dos indígenas também/ dos mestiços (+) 

4. Estudante 5: Aborígenes (+) no da gente fala dos aborígenes (+) 

5. Estudante 4: Só que os negros no nosso contexto social também tá muito mais (+) 

6. Estudante 1: é/ mais forte/ né? 
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Análise do episódio 

A Estudante 3, no turno 1, reconhece a existência de forças políticas, funções 

ideológicas e imperativos econômicos que orientam o desenvolvimento científico e 

tecnológico ao relacionar as teorias raciais e as políticas imperialistas. Este é um passo 

importante no sentido de negociar o compromisso com o ideal cientificista e com a crença 

no mito da neutralidade científica. É possível notar também, no discurso da Estudante, certo 

ceticismo em relação à ciência quando ela afirma, mais de uma vez nessa fala, que a 

produção científica existe apenas para justificar o contexto social de cada época. Ainda que 

o compromisso de evitar incorrer no extremo oposto ao da crença na neutralidade científica 

não fosse um objetivo de aprendizagem dessa atividade, especificamente, ele figura entre as 

metas da nossa sequência e é importante notar o surgimento dessa visão nesta etapa das 

aulas. 

Nos turnos 2 a 6, as Estudantes 4, 1 e 5 começam a analisar a questão das diferenças 

de modo mais amplo. No turno 2, a Estudante 4 afirma que a manutenção das diferenças e a 

discriminação das raças tidas como inferiores serve manter o status social, para impedir a 

mobilidade entre as classes sociais. Ela exemplifica isso falando da questão dos negros no 

Brasil, mas as Estudantes 1 e 5 expandem os exemplos de raças consideradas inferiores 

trazendo contribuições de outros textos e falando dos asiáticos, índios, mestiços e 

aborígenes. Dessa maneira, as estudantes, em grupo, parecem reconhecer a função 

ideológica da ciência para a manutenção do status social das diferentes raças, sobretudo em 

relação à questão do negro no Brasil. 

Episódio 3. Invisibilidade da mulher na ciência 

Continuando a discussão estimulada pela primeira questão do roteiro integrador, as 

estudantes passam a falar sobre a alterização de gênero trazida pelo texto de Darwin, que é 

apresentado por uma das componentes do grupo. Talvez por ser um grupo formado apenas 

por mulheres, nota-se um maior engajamento das componentes na discussão sobre o tema. 

1. Estudante 6: No da gente fala que os homens são capazes de evidenciar supremacia 

em tantos assuntos que o padrão médio de sua qualidade mental deve ser superior ao 

da mulher/ Que fala em relação à poesia/ pintura/ escultura/ essas coisas (+) que uma 

relação sempre se acha mais homens que mulheres (+) 
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2. Estudante 4: Geralmente as pessoas perguntam pra gente isso. Tipo “ah/ vocês falam 

tanto (+)” a própria pergunta fala assim “Ah/ você fala tanto que a mulher é igual ao 

homem/ e por que a gente acha isso na (+) por quê que os homens são todos gênios? 

Por que não têm mulheres gênios? Por que não tem (+) sabe?” Aí (+) 

3. Estudante 1: Mas (+) isso daí é muito fácil de responder/ porque (+) 

4. Estudante 5: Com relação à sociedade (+) 

5. Estudante 1: antes a sociedade não permitia que as mulheres estudassem/ não 

permitia que as mulheres desenvolvessem o seu intelecto/ as suas ideias/ por isso que 

só têm gênios homens! Por isso que só têm descobridores homens! 

Nos turnos 1 a 5, as Estudantes 1, 4, 5 e 6 começam a discutir a alterização científica 

de gênero, apresentada pelo trecho da obra de Darwin, no entanto a conversa logo muda para 

a questão da influência do machismo e da discriminação de gênero na participação de 

mulheres na ciência. A estudante 1, no turno 5, reconhece que fatores sociais como a falta 

de oportunidades e/ou mesmo a proibição social das mulheres na ciência foram capazes de 

influenciar o contexto de produção científica, limitando a representatividade feminina na 

ciência. Contudo, nenhuma das estudantes menciona mulheres importantes para a ciência 

nem reconhece que o papel das mulheres nestes campos pode ser apagado pelo próprio 

registro androcêntrico da história da ciência. Após as falas deste episódio, as estudantes 

mudam o discurso, ao partir para a análise da próxima questão do roteiro integrador. Não 

verificamos se as estudantes foram capazes de reconhecer, ao longo da sequência, o papel 

da ciência na legitimação da hierarquia entre gêneros ao fornecer bases científicas para isso. 

Síntese dos episódios 

Durante a atividade de discussão dos textos orientadas pelas questões do roteiro 

integrador, as estudantes indicaram alcançar o objetivo de aprendizagem de compreender – 

em plano intermental – que a ciência é parte integrante da sociedade e interage com os 

demais setores sociais, influenciando-os e sendo influenciada por eles, o que é um primeiro 

passa para a negociação do compromisso com o mito da neutralidade científica. Acreditamos 

que a leitura e discussão dos cinco textos, orientada pelo roteiro de discussão, foi o que 

favoreceu esse resultado pois a maioria deles trazia exemplos de ideias e teorias científicas 

construídas em torno de questões sociais apresentadas nos textos, seja para explicar 
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determinados contextos ou situações da sociedade, seja para resolver problemas sociais. 

Dessa maneira, ficaria claro que a ciência interage com outros setores sociais. 

Sobre as expectativas de ação, podemos observar que o recorte do episódio não 

permitiu verificar se em algum momento da aula os estudantes traçaram relações entre os 

temas dos cinco textos. Contudo foi possível verificar que eles identificaram e discutiram as 

implicações sociais das práticas e discursos das ciências biomédicas. 

Não verificamos que este grupo de estudantes tenha alcançado o segundo objetivo de 

aprendizagem para essa atividade – compreender o conceito de Alterização, sua relação com 

racismo e com a Ciência. Acreditamos que isso aconteceu porque nenhum dos textos 

apresentava formalmente o conceito e não foi possível, a partir dos exemplos de alterização 

contidos nos textos, alcançar uma generalização do conceito. As estudantes, porém, foram 

capazes de compreender que os textos tratavam de diferenças entre grupos humanos – 

gêneros, etnias – e que, em alguns dos exemplos, essa diferença era usada para justificar a 

hierarquização desses grupos. 

A ferramenta de Mortimer e Scott não foi usada para a análise desses episódios pois 

não houve interação discursiva com a professora. 

Atividade 4: Discussão ampliada  

Discussão do roteiro por toda a turma, orientada pela professora, com síntese dos 

textos no final. 

Quadro 6. Expectativas de ação para esta atividade e os turnos de fala nos quais 

acreditamos que essas expectativas foram alcançadas 

Expectativa de Ação Turno do episódio 

Esperamos que sejam gerados discursos que indiquem a 

compreensão do conceito de alterização e de uma visão mais 

crítica e ampliada da ciência. 

Ep. 4 – Turno 10 

 

Quadro 7. Expectativas de aprendizagem para esta atividade e os turnos de fala nos quais 

os estudantes indicaram alcança-las. 

Expectativa de aprendizagem Turno do episódio 

Compreender o conceito de Alterização e sua relação com 

a Ciência. 

Ep. 4 – Turno 10 
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Episódio 4 – O racismo científico e a Inglaterra colonizadora 

Ainda na segunda aula da sequência, após a atividade de leitura e discussão dos textos 

nos grupos mistos, orientada pelo roteiro de discussão integrador, a professora desfez os 

grupos e reorganizou a sala para debater o tema seguindo as questões do roteiro integrador. 

Ela começa a discussão procurando responder coletivamente à primeira questão do roteiro 

integrador: “Quais relações podem ser estabelecidas entre esta proposição de Guedes Cabral 

e a afirmação de Darwin, na obra A Origem do Homem e a seleção sexual, de que a 

superioridade intelectual dos homens e das mulheres não pode ser eliminada por meio da 

educação?”. Ao fazer isso, ela procura construir o conceito de eugenia com a turma, 

apresentando o projeto eugênico de Guedes Cabral e conectando-o com a ideia – popular 

entre os craniologistas da época dele – de que existiria um limite biológico para o 

desenvolvimento intelectual de algumas raças. A relação com as ideias darwinistas se dá 

através do pensamento de competição inter-racial e extinção de raças que Darwin e Guedes 

Cabral compartilhavam. 

1. Professora: Da ideia de (+) de conceito de extinção de raças/ competição inter-racial/ 

ali “cê” tem competição inter-racial e extinção de raças em Darwin e isso “tá” 

presente em Guedes Cabral também/ certo? Pegando isso/ depois tem aquela história 

do projeto eugenômico (sic) e da capacidade intelectual/ pegando isso aí e vamos 

pensar o seguinte/ quem era (+) qual era a sociedade em que Darwin estava? Que 

Inglaterra era aquela? 

2. Estudante 1: A Inglaterra colonizadora. 

3. Professora: A Inglaterra/ colonizadora. O quê que vocês acham desse contexto da 

Inglaterra vitoriana colonizadora e dessa ideia darwinista de extinção/ competição 

entre raças e extinção inter-racial? 

4. Estudante 1: Assim (+) vamos anular a questão dos índios. Eu acho que o pensamento 

é muito mais oposto do que o Guedes defendia/ ele defendia a preservação do 

cruzamento inter-racial/ né? entre a mesma raça/ Então/ possa ser que essa (+) essa 

dificuldade/ essa questão de a doença afetar a todos igualmente e dizimar muito 

rápido seja essa questão porque uma tribo/ uma tribo nativa ela mantém essa questão 

do cruzamento intra (+) inter-racial/ não tem diferença/ então não tem diferença não 

tem mecanismo diferente de defesa/ por exemplo/ se um agente ele atinge um 
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indivíduo/ ele vai atingir o outro da mesma forma/ por eles serem geneticamente 

parecidos (+) Compreendeu? 

5. Professora: Sim/ então talvez o projeto eugenômico do Guedes traz mais problema 

(+) 

6. Estudante 1: Isso/ Poderia ser uma bomba-relógio (+). 

7. Professora: Então/ exatamente/ mas “vamo” pegar só essa parte agora. Darwin e 

extinção (+) tá? (+) E depois vai pegar Guedes Cabral e essa ideia de que existiam 

(+) primeiro (+) Não/ “vamo” pegar primeiro o outro/ tá/ Rapidamente/ tá? que o 

tempo tá exíguo/ mas “vamo” lá/ Darwin/ extinção de raças e Inglaterra vitoriana.  

Vocês veem alguma relação? 

8. Estudante 2: As ideias dele serviam pra (+) pra justificar talvez/ eh (+) as coisas que 

estariam acontecendo na época da sociedade que ele vivia. 

9. Professora: Que coisas são essas? 

10. Estudante 2: A questão da colonização (+) pra justificar a dominação do grupo sobre 

o outro (+) 

11. Professora: Que decorrências existiam dessa colonização vitoriana? Que tem relação 

com o que ele falou dos indígenas? 

12. Estudante 1: Assim/ de certa forma/ se essa extinção não ocorresse por indivíduo/ a 

espécie simbolicamente ela ia desaparecer porque os colonizadores eles iam 

introduzir a sua cultura/ então aquele povo ia perdendo identidade. 

13. Professora: Mas você acha que no caso lá/ era só a cultura que perdia? 

14. Estudante 1: Não/ não era só a cultura (+) eh (+) também o cruzamento/ o cruzamento 

entre espécies (+) 

15. Professora: Vamos ver isso na próxima aula/ o quê que acontecia na sociedade 

vitoriana inglesa/ através do filme da BBC/ Guardem isso aí/ ok? Você botou a ideia 

aí/ então justificava a ação colonizadora/ Vamos ver a que nível até justificava essa 

ação colonizadora. 

Análise do episódio  

Turnos 1 a 6: No primeiro turno, a professora inicia a interação discursiva 

relacionando Darwin e Guedes Cabral, afirmando que ambos traziam, em seus trabalhos, as 

ideias de competição inter-racial e extinção racial. Além disso, ela vincula essas ideias aos 

projetos de eugenia que começavam a surgir no final do século XIX e às pesquisas que 
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comparavam capacidade intelectual entre diferentes gêneros e entre diferentes raças. Todos 

esses são exemplos de produções científicas relacionadas a processos de alterização, e que 

foram abordados nos textos discutidos em grupo. A fala do turno 1, portanto, indica que a 

professora estava iniciando um discurso sobre alterização científica.  

Além disso, nesse mesmo turno, ela procura fazer com que os estudantes reconheçam 

o contexto histórico e sociocultural em que Darwin se encontrava, que é resumido pela 

resposta do Estudante 1 no turno 2: a Inglaterra colonizadora. Em seguida, ela avalia 

positivamente a resposta do estudante e inicia uma nova interação, procurando incluir o 

restante da turma na discussão e estimulando-os a pensar nas relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade ao relacionar o contexto político e econômico da Inglaterra da época 

(enfatizando sua posição como nação colonizadora) e as ideias de competição e extinção 

inter-raciais presentes na teoria darwinista. 

Nos turnos 4 a 6, a resposta do estudante 1 à iniciação da professora desviou um 

pouco a discussão para um tópico que estava sendo comentado anteriormente, mas que não 

tinha relação direta com a conversa atual e não correspondia à expectativa de resposta da 

professora. Ela ainda tenta, no turno 5, fazer uma breve avaliação e dar um feedback, para 

que o estudante 1 possa elaborar melhor suas ideias, mas novamente, no turno 6, o estudante 

não explora as relações entre as ideias darwinistas e o contexto da Inglaterra colonizadora 

como ela pretendia. 

Turnos 7 a 10: Assim, no turno 7, a professora inicia nova interação discursiva, para 

focar o discurso nas possíveis relações que existiriam entre as ideias de Darwin sobre 

extinção de raças e o cenário sociocultural, político e econômico da Inglaterra vitoriana. Em 

resposta ao questionamento da professora, no turno 8, a Estudante 2 argumenta que as ideias 

de Darwin teriam servido para justificar situações que ocorriam na sociedade em que ele 

viveu. Dessa maneira, ela mostra compreender que a ciência é parte integrante da sociedade 

e influencia os demais setores sociais, porém o uso dos termos “serviam” e “justificar”, 

denotam certa passividade da ciência nessas relações. Podemos dizer, portanto, que a 

Estudante 2 deu um passo importante para a negociação do compromisso com o mito da 

neutralidade científica, mas ainda não alcançou esse objetivo de aprendizagem nessa etapa 

da sequência.  

Aproveitando a fala da Estudante 2, a professora fornece um feedback no turno 9 

para que a Estudante possa explicar melhor sua opinião. No turno 10, a Estudante 2 
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especifica que as ideias de Darwin serviram para justificar a dominação de um grupo sobre 

o outro no processo de colonização dos novos territórios pelo império britânico. Esse é o 

primeiro momento das aulas da sequência didática em que o a noção de alterização – ainda 

que sem o termo próprio – é apresentada para toda a turma, o que pode contribuir para a 

compreensão a plano intermental do conceito de alterização. Além disso, ao relacionar as 

ideias de Darwin com essa dominação entre os povos, a Estudante 2 está conectando 

alterização e ciência e mostra compreender, em certa medida, a noção de alterização 

científica, o que era a nossa expectativa de aprendizagem para essa atividade. 

Turnos 11 a 15: Apesar da boa contribuição da Estudante 2, no turno 11 a professora 

não faz nenhuma avaliação da resposta, apenas dá outro feedback, dessa vez buscando 

explorar as relações entre a colonização britânica, a extinção de povos indígenas e as ideias 

de Darwin. Ao falar desses povos, ela retoma a fala anterior do estudante 1, e este responde, 

no turno 12, relacionando a colonização britânica à extinção de indígenas. Porém ele não 

traz uma relação direta, introduzindo em sua fala questões de desaparecimento de cultura e 

de identidade, ao invés do genocídio propriamente dito desses povos, que era o que a 

professora esperava ser abordado. Ela ainda tenta, através do feedback do turno 13, estimular 

o estudante 1 a fazer essa conexão, mas a resposta dele no turno 14 ainda não é a esperada.  

No turno 15, a professora faz uma avaliação negativa da resposta do Estudante 1, ao 

afirmar que a resposta para a questão levanta será tratada na aula seguinte. Num esboço de 

uma síntese da discussão deste episódio, ela retoma a fala da Estudante 2, mas não apresenta 

o conceito de alterização científica, ou mesmo de alterização, nem explora mais as relações 

entre Ciência, tecnologia e Sociedade. 

Síntese do Episódio 

Neste episódio, a ação esperada para atividade, de gerar discursos que demonstrem a 

compreensão do conceito de alterização e de uma visão mais crítica e ampliada da ciência 

foi alcançada em parte, ao analisarmos as contribuições do estudante 1 e da Estudante 2. A 

expectativa de aprendizagem desta atividade, de compreender o conceito de alterização e 

sua relação com a ciência, também foi parcialmente alcançado, de acordo com a fala da 

estudante 2, no turno 10 deste episódio. Outros dois objetivos que não estavam no 

planejamento desta atividade – compreender que a ciência é parte integrante da sociedade e 

influencia os demais setores sociais; e negociar o compromisso com o mito da neutralidade 

científica – também emergiram nas falas dos estudantes. 
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É importante esclarecer que a Estudante 2, que usou os termos “serviam” e 

“justificar” para descrever a relação entre a ciência e a sociedade, participou das discussões 

dos episódios 1 e 2 (como Estudante 1) e possivelmente trouxe essas ideias para o novo 

contexto apresentado pela professora. Além disso, é necessário dizer que o episódio 

produzido aqui aconteceu no final da segunda aula, com o tempo para discussões e 

explicações já muito encurtado e com a pequena participação dos estudantes na aula. 

Quadro 8. Síntese da análise do episódio 4 de acordo com a ferramenta de Mortimer e 

Scott 

 

Aula 3: Panorama de discursos de alterização fundados no pensamento Darwinista: 

implicações sociais e para o ensino de Biologia. 

No início da segunda aula, a professora retoma as discussões da aula anterior, que 

não puderam ser finalizadas por conta da falta de tempo. Ela procura, então, diferenciar o 

racismo científico de outros discursos e práticas de alterização, como a de gênero. Também 

aproveita para generalizar os exemplos vistos na aula anterior como pertencentes a uma 

mesma categoria de processos: a alterização. Em seguida, ela faz uma introdução ao conceito 

de racismo científico e conecta esse tema à atividade prevista para o primeiro momento da 

aula: a exibição de um trecho do documentário “Racismo: uma história”, produzido e exibido 

pela BBC (BBC, 2007). Utilizamos esse vídeo com o propósito de recriar o ideário racista 

do século XIX e o envolvimento da Ciência na criação e perpetuação desse racismo. 

No segundo momento dessa aula, os estudantes apresentam suas impressões sobre o 

filme, estimulados por perguntas da professora e mediados pelas intervenções dela. A 

Intenções da 

Professora 

Explorando a visão dos estudantes sobre o contexto político e econômico da 

Europa no século XIX e suas relações com o racismo científico. 

Mantendo a narrativa: sustentando o desenvolvimento da ‘estória científica’ 

sobre o processo de colonização das potências imperialistas europeias, a extinção 

racial dos povos nativos nas colônias e as teorias darwinistas. 

Conteúdo Explicação. 

Abordagem Interativa/de autoridade 

Padrões de 

Interação 

I-R-A/F-R-A,  

I-R,  I-R-P-R 

Intervenções da 

Professora 

Quantos às relações entre a extinção 

racial no processo de colonização e as 

teorias darwinistas: 

Selecionando significados; 

Marcando significados-chave; 

Compartilhando significados; 
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discussão é orientada por um roteiro de perguntas e por uma apresentação de slides contendo 

um recorte conceitual da história do racismo científico no Brasil e no mundo, situando 

autores e ideias centrais e fazendo relações com questões C/T/S e de natureza da ciência. No 

diálogo entre professora e estudantes, são abordados: a possibilidade de utilização desse 

filme para tratar do tema “racismo científico” na educação básica; exemplos de alterização 

trazidos no filme; conceitos relacionados às teorias darwinistas; e o conceito de racismo 

científico. Os quadros a seguir trazem o detalhamento das ações que esperávamos serem 

desenvolvidas pelos estudantes durante essa atividade e os objetivos de aprendizagem 

almejados: 

Atividade 3: Discussão sobre o trecho do documentário 

Discussão do documentário e sistematização com auxílio de apresentação em Power 

Point que apresente um recorte conceitual mínimo da história do racismo científico, situando 

autores e ideias centrais e que aborde questões concernentes às relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. 

 

Quadro 9. Expectativas de ação para esta atividade e os turnos de fala nos quais 

acreditamos que essas expectativas foram alcançadas 

Expectativas de Ação Turnos do episódio 

Esperamos que a discussão sobre o trecho do documentário, orientada pelas 

questões nos slides, dê origem a falas que: reconheçam a relação entre a 

extinção de raças no século XIX e o darwinismo; relacione as práticas eugênicas 

com as ideias sobre raça de Darwin. 

Além disso, esperamos que eles opinem sobre as funções ideológicas da 

ciência: Influência do darwinismo sobre a política; influência de fatores 

políticos e econômicos na disseminação de ideias científicas; as relações entre 

ciência e sociedade. 

Ep. 6 – Turno 2 

 

 

 

 

Ep. 6 – Turnos 2, 10, 13 

 

Quadro 10. Expectativas de aprendizagem para esta atividade e os turnos de fala nos 

quais os estudantes indicaram alcança-las. 

Expectativas de aprendizagem Turnos do episódio 

Reconhecer que o racismo científico é parte integrante da história da ciência – 

em especial da biologia. 

Ep. 5 – Turno 12 

Ep. 6 – Turnos 2, 4, 13 

Compreender que a ciência é parte integrante da sociedade e interage com os 

demais setores sociais, influenciando-os e sendo influenciada por eles; 

Ep. 5 – Turno 12 

 

Ep. 6 – Turnos 4, 10, 13 

Compreender o conceito de Alterização, sua relação com racismo e com a 

Ciência; 

Ep. 5 – Turnos 2, 10, 12, 

20 

Superar ou negociar o compromisso com ideal cientificista e com a crença no 

mito da neutralidade científica – e os três mitos correlatos. 

Ep. 6 – Turnos 2, 4, 10, 

12, 13 
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Evitar incorrer no extremo oposto ao da crença na neutralidade científica, ou 

seja, no ceticismo em relação aos conhecimentos e práticas científicas; 

 

Reconhecer a existência e examinar forças políticas, funções ideológicas e 

imperativos econômicos que orientam o desenvolvimento tecnológico. 

Ep. 6 – Turnos 10, 13 

 

É nesse segundo momento, durante as discussões entre professora e estudantes sobre 

o filme, que emergem as interações discursivas que consideramos interessantes para a 

produção dos próximos dois episódios, por tratarem de questões concernentes ao processo 

de alterização científica, às relações C/T/S e à natureza da ciência. 

Episódio 5 – “Vamos corrigir... a natureza” 

1. Professora: Mas enfim/ lembrando o filme/ na narrativa do filme/ né/ dentro da 

narrativa do filme/ qual é a relação que se pode fazer/ se é que pode ser feita/ entre as 

práticas eugênicas praticadas pelo nazismo/ certo/ e as práticas sociais do imperialismo 

vitoriano e os princípios darwinianos de competição inter-racial? 

2. Estudante 7: Eu acredito que são práticas de autoafirmação/ né? além deles quererem 

impor sua própria cultura eles também queriam impedir que os outros povos não 

pudessem dominar o seu próprio território (+) Acho que essas práticas seriam meio 

que proteção pra eles pra não perderem o que já foi conquistado antes e continuarem 

dominantes. 

3. Professora: Mas no caso do antissemitismo é isso? Não sei se é (+) Não é propriamente 

expansão de território/ no antissemitismo (+) 

4. Estudante 7: Mas não seria pra manter (+) no filme fala um pouco disso/ que seria um 

pouco pra manter o próprio território.  

5. Professora: Tá/ mas eu quero dizer o seguinte/ só há essa questão? O quê tá 

perpassando aí? O quê que o filme mostra? Quem são os personagens do filme? (+) 

Quem são os nomes que o filme mostra que aparece aquele rostinho da pessoa/ né? os 

focos/ mais assim que dá aquele foco? Quem são? (+) Como é que o filme chega na 

eugenia nazista? Vocês se lembram dessa narrativa? Como é que eles chegam na 

Alemanha? 

6. Estudante 8: A Alemanha foi o lugar que teve mais receptividade com essas ideias. 

7. Professora: Que ideias? 

8. Estudante 8: essas ideias/ eh (+) ah/ não lembro. 
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9. Professora: alguém pode ajudá-la? (+) Até agora estamos falando que existem povos 

que estão sempre subjugando os outros/ há o domínio/ é só isso sobre o que o filme 

fala? (+) 

10. Estudante 5: Uma das práticas (+) que eram feitas anteriormente pelo nazismo era a 

questão de estarem eliminando os inaptos (+) Eles começaram a matar as pessoas que 

tinham problemas mentais e depois começaram a transferir isso pra outras 

problemáticas (+) 

11. Professora: Sim/ sim/ e quem fazia isso? 

12. Estudante 5: Quem fazia? Os eugenistas. 

13. Professora: Os eugenistas. Quem eram os eugenistas? Do ponto de vista de ator social 

(+) Eram políticos? Eram governantes? Deviam ter também/ mas (+) vocês viram que 

eles falam assim/ todos os que estavam envolvidos naquele plano de superação (+) 

solução final tinham doutorado em higiene racial/ higienização racial (+)  

14. Pesquisador: eugenia ou higiene da raça. 

15. Professora: eugenia ou higiene da raça/ isso/ Tá/ vocês viram isso? Esses daí/ a 

formação desses era de onde? Antes de falar do nazismo/ estava-se aonde no filme? 

Qual era a narrativa? A eugenia norte americana/ Quando eles começaram a falar da 

eugenia americana eles disseram que aquelas ideias que sustentaram a eugenia 

americana vieram de onde? Francis Galton/ Lembram-se disso? Tem um outro cidadão 

que eles vão falar o tempo todo/ o Fisher/ né? 

16. Pesquisador: Eugen Fisher.  

17. Professora: Lembram-se daquele estudo dele na Namíbia? Que ele pega os rostos e vai 

fazer o quê? O quê que ele faz? “Ó” a tradição/ do quê? Medição/ Medição de 

características faciais. 

18. Estudante 8: que ele mostrou que as características negras predominam (+) 

19. Professora: que as características negras predominam e ele queria/ com isso/ 

evidências para uma tese/ qual era a tese? Uma tese que vocês já falaram aqui. 

20. Estudante 6: Que os brancos eram melhores que os negros/ E os mais aptos sobrevivem 

(+) 

21. Professora: Não/ não propriamente (+) 

22. Estudante 8: Na questão da mistura de raças que “tava” dando (+) 

23. Professora: degeneração/ Quer dizer/ que a miscigenação leva a uma degeneração/ 

Então a degeneração pela miscigenação já estava aí/ o que justifica a eugenia/ Por que 
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que vamos fazer casamentos seletivos? O quê que justifica? ah porque a miscigenação 

leva à degeneração/ Porque eu estou o quê? tornando o inapto mais (+) ((gesticula, 

talvez querendo dizer “pra frente”, “adiante”))/ Agora é um inapto complicado/ né? 

porque no final se os genes deles permanecem ((risos)) você tem aí uma complicação. 

24. Estudante 1: Tem um contra-argumento darwiniano também/ ele fala que aumenta a 

variabilidade/ e se aumenta a variabilidade você tem uma propensão maior de 

sobreviver. 

25. Professora: Quê? 

26. Estudante 1: Tipo/ contra argumentando essa justificativa da/ é que tendo esse maior 

fluxo gênico vai aumentar a variabilidade entre a população/ Isso/ ao meu ponto de 

vista biológico/ é melhor porque em caso de alguma crise ambiental/ tendo uma maior 

variabilidade/ tem uma maior propensão de sobrevivência. 

27. Professora: Pois é/ só que essa variabilidade na verdade/ olha só/ não há tanta 

variabilidade porque ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente isso/ ele vai dizer 

que nos cruzamentos os caracteres negros se predominam a cada geração/ Isso levaria 

a uma degeneração por quê? Porque aí você tem outros dados/ né? dados de que esses 

povos teriam inferioridade numa série de coisas/ como por exemplo a capacidade 

intelectual/ aí vem aquela história da medição do crânio/ “blá-blá-blá”/ aquelas crenças 

do tamanho do crânio com relação à inteligência e as ideias de que isso tem relação 

com a criminalidade/ com isso/ com aquilo/ então você estaria aumentando essas 

questões/ certo? 

28. Pesquisador: Eu achei interessante a parte que ele fala assim/ que o que realmente 

intrigou Galton é que o que ele “tava” vendo era justamente o contrário do que ele 

acreditava das ideias de Darwin/ que os inaptos é que “tavam” prevalecendo/ se 

reproduzindo (+) 

29. Professora: Exatamente/ então pra ele que era irritante? Era/ Vamos corrigir (+) 

30. Estudante 1 – A natureza. 

31. Pesquisador – É. 

Análise do Episódio 

Turnos 1 a 4: A professora inicia o discurso retomando a narrativa da história do 

racismo científico com base no que foi apresentado no documentário assistido pela turma. 

Aqui ela já começa (Turno 1) criando um problema: ela tenta estimular os alunos a pensarem 
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se existe alguma relação entre as práticas nazistas e do imperialismo vitoriano (abordadas 

no filme) e os princípios darwinianos de competição racial. Essa relação foi tratada no filme, 

mas não de maneira explícita e é uma das nossas expectativas de ação que os estudantes 

sejam capazes de reconhece-la. O estudante 7 responde (Turno 2) que as práticas de 

alterização foram atos de autoafirmação. Se considerarmos essa autoafirmação como 

afirmação da identidade, decorrente do processo de construção dela, podemos dizer que a 

resposta do estudante se relaciona com as discussões sobre alterização mantidas nas últimas 

aulas. No entanto, ele não relaciona essas práticas de autoafirmação com os princípios 

darwinistas. A avaliação que a professora faz no Turno 3 deixa claro que essa não era a 

resposta esperada, porém ela também não fornece feedback que possa ajuda o estudante a 

tentar relacionar as ideias científicas de competição inter-racial com os processos de 

alterização mostrados.  

Turnos 5 a 8: Ao invés disso, aqui a professora muda um pouco o seu foco. Ela 

pretende que os alunos reconheçam que haviam cientistas por traz da eugenia e das práticas 

de extinção racial, e que a ciência estava envolvida com esse processo (Turno 5). Com a 

resposta da estudante 8 (Turno 6) a professora procura novamente saber se os estudantes 

reconhecem que as ideias darwinistas de competição inter-racial estavam por trás dessas 

práticas de alterização (Turno 7). Como a resposta da estudante 8 (Turno 8) não foi 

satisfatória, a professora então lança a pergunta que ser viu de feedback para toda a turma 

(início do Turno 9).  

Turnos 9 a 23: No Turno 9 a professora inicia novamente o discurso, dessa vez dando 

uma abertura maior para que outros temas abordados pelo filme sejam trazidos para a 

discussão. No entanto, após a fala do estudante 5 (Turno 10), ela volta a tratar da questão do 

envolvimento dos cientistas nas práticas de alterização abordadas pelo filme, avaliando a 

resposta do estudante e dando um feedback para que ele possa chegar na resposta que ela 

deseja (Turno 11). 

No Turno 12 o estudante 5 responde à pergunta da professora, mas ainda não alcança 

o grau de generalização que ela esperava. Dessa forma, a professora procura – do Turno 13 

ao 17, com colaborações do pesquisador – evidenciar que os eugenistas eram cientistas, mas 

sem deixar isso completamente explícito. Ela relembra a história da própria eugenia, 

conectando-a com os antropólogos e craniologistas que acreditavam e defendiam a 

existência de raças humanas. Todavia, a professora não chega a esclarecer em seu 
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comentário a relação entre as ideias darwinistas e a eugenia, o que poderia ter ajudado os 

estudantes a alcançar algumas das expectativas de aprendizagem. 

O comentário da estudante 8 (Turno 18) mostra que ela está acompanhando a 

narrativa da estória científica contada pela professora, que seleciona significados ao avaliar 

negativamente as respostas que não se encaixam nessa narrativa (Turnos 21 e 21).  

Ela encerra esse discurso (Turno 23) explicando que a eugenia tem suas origens na 

ideia de que a miscigenação produzia a degeneração, portanto para os eugenistas as raças 

consideradas inaptas não apenas não deveriam se misturar com as demais, como também 

deveriam ser extintas para evitar que isso acontecesse, o que remete aos princípios de 

competição inter-racial, apesar disso não ser feito explicitamente.  

Turno 24 a 31: Neste trecho o estudante 1 inicia o discurso (Turno 24) trazendo ideias 

darwinistas que contradiriam o argumento de que a miscigenação seria ruim para a evolução 

da humanidade. Com o sinal de prosseguimento/feedback da professora (Turno 25), ele 

explica como a variabilidade biológica seria, de fato, mais vantajosa para os seres humanos 

nos termos da narrativa darwinista de evolução por seleção natural (Turno 26). 

A professora a princípio aceita o argumento dele (Turno 27), mas faz uma ressalva, 

explicando que os pensadores da época acreditavam que o fato de que as características 

“ruins” associadas aos grupos considerados inaptos estavam sendo perpetuadas e 

provocando degeneração era algo mais preocupante do que as possíveis vantagens que elas 

poderiam trazer. Com a colaboração do pesquisador, a professora explica que a alta taxa de 

crescimento das populações de inaptos e a prevalência de suas características nas gerações 

posteriores eram um contrassenso para Galton e outros eugenistas. E como eles acreditavam 

que apenas os aptos (caucasianos) iriam/deveriam predominar, a eugenia viria como uma 

forma de “corrigir” a natureza, como é concluído pelo Estudante 1 no Turno 30. 

Novamente, ao final desse trecho da discussão, eu acredito que a professora deveria ter 

arrematado com o esclarecimento das relações dos princípios darwinistas de competição 

inter-racial com as práticas de alterização do nazismo e do imperialismo vitoriano.  

Quadro 11. Síntese da análise do episódio 5 de acordo com a ferramenta de Mortimer e 

Scott 

Intenções da 

Professora 

Explorando a visão dos estudantes sobre o papel da Ciência no surgimento e 

disseminação do racismo. 
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Episódio 6 – A ciência foi “usada”? 

Ainda no momento de discussão depois da exibição do filme, alguns minutos depois 

das falas que marcam o episódio 5, iniciou-se uma breve discussão sobre as práticas de 

alterização e de criação de identidade de alguns povos e, em seguida, surge o seguinte 

diálogo: 

1. Professora: Os grupos geralmente têm esses processos de construção de outros e 

do que é NÓS/ O que somos nós e o que são os outros/ Esses processos podem ser 

processos que englobam “nós somos isso e isso é melhor/ isso é o normal/ os outros 

são desvios”/ Pode parar até por aí/ Agora pode parar/ “nós somos isso/ isso é o 

normal/ os outros são o desvio e nós temos a missão de acabar com o desvio”/ ou 

“o desvio nos ameaça”/ Então eu acho que essas são as diferenças/ e aí você tem 

processos que podem gerar então não só marginalização/ não só discriminação/ 

marginalização/ mas até processos de uma marginalização que chega ao ponto de 

um ódio ao outro e de uma empreitada de extermínio/ Então você vai ter ao longo 

da história dos povos gradações dessas coisas/ E para NÓS aqui/ estudantes de 

Biologia/ futuros professores de Biologia ou professores de Biologia/ eu já sou/ 

vocês muitos já são/ o quê que interessa nessa questão? Por que nós da Biologia 

temos que discutir isso/ né?   

2. Estudante 1: Porque muito tempo/ como a senhora falou lá/ foi utilizada a nossa 

área de conhecimento pra fundamentar tais ações/ O racismo científico tem 

principalmente como uma base biológica (+) ((professora interrompe o estudante)) 

3. Professora: Foram USADAS?   

Mantendo a narrativa: sustentando o desenvolvimento da ‘estória científica’ 

sobre o surgimento e o desenvolvimento do racismo científico ao longo dos 

séculos XIX e XX. 

Conteúdo Explicação. 

Abordagem Interativa/de autoridade 

Padrões de 

Interação 

I-R-A, I-R-F-R,  I-R-F-R-F-R-F-R-A-R-A/S,  I-R-F-R-F-R-F-R-A-R-A/S,  I-P-

R-A/F-F-F-R-A. 

Intervenções da 

Professora 

Em relação à palavra “usada” para se 

referir ao papel da ciência no racismo: 

Selecionando significados; 

Marcando significados-chave; 

Compartilhando significados; 
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4. Estudante 1: Usada porque ela não era inocente (+) assim (+) ela/ foi um meio 

utilizado/ foi uma ferramenta utilizada.   

5. Professora: Mas foi USADAS? ((dirigindo-se para outro estudante))  

6. Estudante 2: Pode repetir a pergunta?  

7. Professora: “Estudante 2”/ por que que você acha que nós estamos discutindo isso 

aqui? Aí ele disse assim ((referindo-se à fala do Estudante 1))/ porque a nossa 

ciência foi usada nesse processo para justificar essas criações de outros/ Você acha 

que foi USADA? Você acha que o termo é USADA?  

8. Estudante 2: Eu acho que/ na verdade eu acho que existe sempre essa relação da 

ciência com o contexto histórico/ Eu acho que o termo não é bem esse/ mas 

também não sei explicar (+) 

9. Professora: “Estudante 3” (+) ((mas foi só para passar a palavra à Estudante)) 

10. Estudante 3: Eu acho que USADA tipo dá a impressão de passividade/ né? e eu 

não acho que ela foi passiva a essa relação/ tipo/ a ciência não foi passiva (+) eu 

acho que ela assim tipo/ contribuiu pra que essa relação acontecesse/ Não acho que 

ela foi USADA/ não sei tipo também o termo/ mas passiva ela não foi. 

11. Estudante 4: É porque no caso ela foi financiada também/ né? E essa/ o 

financiamento poderia vir da parte dominante da época/ que no caso (+) É isso aí/ 

tá ligado, ela passou a ser financiada/ e o fato dela ser financiada pela parte 

dominante/ que no caso a maioria era branca/ ela acabou/ sabe/ puxando a sardinha 

pra quem estava dando dinheiro (+) 

12. Professora: Alguns de vocês (+) Vá/ você vai falar/ “Estudante 6”? 

13. Estudante 6: Não/ pode falar professora (+) 

14. Professora: Não/ Eu te dei a palavra/ é pra você falar/ Sobre essa polêmica do 

USADA/ é outro termo ou o que é (+) 

15. Estudante 6: ((balbucia alguma coisa negativamente)) 

16. Professora: Agora sobre aquela questão/ né? de que ele falou/ que a gente 

perguntou se dá pra relacionar essas questões com/ quer dizer/ essa eugenia/ essa 

velha eugenia/ ou podemos não só botar eugenia/ mas esse racismo científico que 

foi tratado/ né? No (+) essa história desse racismo científico que foi tratado no 

filme/ né? se podemos relacionar com/ a Biologia moderna/ com a genética 

moderna/ vocês falaram algumas coisas/ Vocês ouviram falar dessa polêmica 

envolvendo Watson?  
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Análise do episódio: 

Turnos 1 ao 5: No primeiro turno, a professora faz uma síntese de como os processos 

de construção da identidade de grupos podem resultar num processo de alterização, que tem 

como prejuízos sociais a discriminação, a marginalização e o possível extermínio de um 

determinado grupo. No entanto, ela não usa o termo “alterização” para fazer essa retomada, 

mesmo que a palavra já tenha sido introduzida na aula anteriormente. No final desse turno, 

ela procura estimular os estudantes a pensarem nas relações que podem existir entre os 

processos de alterização e a Biologia, especialmente no contexto do ensino de Biologia. Esse 

discurso está de acordo com o primeiro princípio de design proposto para esta sequência 

didática, que diz respeito à promoção da compreensão do conceito de alterização e sua 

relação com a Ciência. 

A resposta do Estudante 1, no turno 2, aponta que ele reconhece a existência de uma 

relação entre conhecimentos científicos – especialmente da Biologia – e processos de 

criações de outros (alterização), além de identificar o racismo científico como um desses 

processos. Isso indica que esse estudante realizou, em certa medida, a ação esperada de 

relacionar atos e discursos racistas com ideias darwinistas. Contudo, ao recorrer ao termo 

“utilizada”, o estudante não parece reconhecer o protagonismo e o papel ativo da ciência e 

dos cientistas no caso do racismo científico, o que o distancia do objetivo de aprendizagem 

de reconhecer que o racismo é parte integrante da história da ciência. Além disso, o termo 

utilizado denota uma visão neutralista da ciência, um compromisso que pretendíamos 

negociar durante as aulas da sequência. 

Isso é percebido e ressaltado pela professora no turno 3 que, apesar de mudar o termo 

para “usadas”, acaba fazendo uma avaliação negativa da fala do estudante. Porém ao mesmo 

tempo, ao fazer a intervenção na forma de pergunta, ela não só avalia como também reinicia 

a interação, dando possibilidade para o estudante refletir sobre o termo e elaborar uma nova 

resposta, iniciando a negociação desse compromisso com a ideia de neutralidade da ciência. 

No turno 4, o estudante parece, a princípio, reconhecer que a ciência teve um papel 

ativo na história do racismo, ao relatar que a ciência não é inocente. Entretanto, logo em 

seguida ele volta a mostrar uma visão neutralista das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, segundo a qual os cientistas e seus produtos são intrinsecamente neutros e livres 

de controvérsias ou interesses sociais, mas podem ser utilizados de diversas formas. 
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O turno 5 encerra a interação do tipo I-R-A/I-R-A – que se iniciou no turno 1 – com 

uma avaliação da professora. Apesar de novamente fazer uma pergunta muito semelhante 

àquela do turno 3, a professora se dirige a outro estudante, indicando que a interação com o 

Estudante 1 foi finalizada através de uma avaliação negativa da professora. 

Turnos 5 ao 10: no final do turno 5, a professora se dirige a outra estudante, buscando 

uma resposta diferente para a pergunta feita nos turnos 3 e 5, mas talvez também querendo 

chamar mais estudantes para participar da discussão. A Estudante 2 pede para que a pergunta 

seja repetida, o que dá oportunidade para a professora, no turno 9, recapitular não só a 

pergunta mais recente – “A ciência foi USADA?” – como também a pergunta original – “Por 

que é importante discutir processos de alterização no contexto do ensino de Biologia?”. A 

resposta da Estudante 2, no turno 10, indica que ela reconhece que a ciência muda ao longo 

do tempo, de acordo com o contexto sociocultural no qual ela está inserida em cada época, 

mas ela não esclarece o que provoca essas mudanças nem quais são as relações que a ciência 

estabelece com outros setores da sociedade em cada contexto histórico. Dessa forma, ela 

demonstra uma aproximação do objetivo de compreender que a ciência é parte integrante da 

sociedade e, consequentemente, negocia o compromisso com o mito da neutralidade 

científica.  

Turnos 11 ao 13: no turno 11, a professora dá a palavra a outra Estudante, que queria 

opinar. Ela não avalia a resposta do turno 10, da Estudante anterior, apenas dá 

prosseguimento à discussão, buscando novas opiniões sobre o termo “USADAS”. A 

Estudante 3, no turno 12, rejeita a ideia de que a ciência tenha sido passiva na história e 

desenvolvimento do racismo, e acredita que ela efetivamente contribuiu para que os 

conhecimentos científicos servissem de base para o racismo. Dessa maneira, ela reconhece 

que existe uma relação entre a ciência e o racismo, como esperávamos que acontecesse 

durante essa atividade, embora a estudante ainda não tenha dado indícios de saber de que 

maneira essa relação ocorreu nem se apropriado do conceito de alterização. É possível notar, 

também com essa fala, que a estudante 3 parece já ter superado o compromisso com o mito 

da neutralidade científica. 

No turno 13, a Estudante 4 também responde à iniciação da professora 

voluntariamente, aproveitando a fala da colega. Ela afirma que a relação entre a ciência e o 

racismo se deu por meio de uma influência econômica de uma parcela da sociedade – 

especificamente uma elite, branca e dominante – sobre cientistas e produção científica. Isso 
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mostra que ela realizou uma das nossas expectativas de ação para a atividade, quanto a gerar 

discussões a respeito da influência de fatores políticos e econômicos na disseminação de 

ideias científicas. Em seu discurso, ela mostra que concorda com a colega sobre o papel ativo 

da ciência nas suas relações com a sociedade – como indicado pelo “também” – e ainda 

acrescenta que fatores sociais, por sua vez, influenciam a produção científica. Ao reconhecer 

essas interações entre ciência e sociedade, a estudante revela não estar comprometida com o 

mito da neutralidade científica e ainda examina forças políticas e imperativos econômicos 

que orientam o desenvolvimento tecnológico, dois dos nossos objetivos de aprendizagem 

para essa atividade. 

Turnos 24 ao 28:  Depois de alguns breves turnos de fala sobre a disponibilização do 

vídeo exibido, a professora retoma a discussão sobre o termo “USADAS”, passando a 

palavra para a Estudante 6. Ela, por sua vez, tenta evitar participar da conversa, devolvendo 

a palavra para a professora. A professora, no turno 26, insiste para que ela participe, 

recolocando a questão do termo “USADAS – uma discussão que a ela agora considera 

polêmica. Ao iniciar essa interação, a professora também se utiliza de trechos da fala da 

Estudante 2 (turno 10), para tentar explorar ideias sobre que outros termos poderiam ser 

usados para caracterizar a relação entre ciência e racismo. Porém, no turno 27, a Estudante 

6 apenas balbucia algumas palavras que não pudemos decifrar, mas que apenas respondem 

negativamente à pergunta da professora, sem dar uma explicação mais elaborada ou clara.  

Síntese do episódio 

A discussão sobre o termo “USADAS” para caracterizar a relação do racismo com a 

ciência rendeu comentários frutíferos tanto em relação às expectativas de ação para a 

atividade quanto sobre os objetivos de aprendizado almejados. Pudemos observar, mesmo 

nesse curto episódio, que as ações que esperávamos serem realizadas pelos estudantes, em 

decorrência da atividade proposta, aconteceram. Além disso, dos seis objetivos de 

aprendizagem que pretendíamos alcançar nessa etapa da sequência, quatro foram alcançados 

no plano intermental – com diferentes níveis de sucesso – segundo os discursos dos 

estudantes. 

Acreditamos que a discussão sobre o termo “USADAS” poderia ter gerida pela 

professora de modo a propiciar que estes temas – como a relação entre processos de 

alterização, racismo e ciência, explorando o papel da ciência na origem e disseminação do 

racismo – fossem disponibilizados, desenvolvidos, negociados. No entanto, no turno 28, a 
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professora encerra ou adia essa discussão ao introduzir um novo tópico/tema para a conversa: 

possíveis relações entre o racismo científico do século XIX e os processos de racismo 

científico e alterização atuais. Isso configura um aspecto negativo da ação discursiva da 

professora, por não avaliar positivamente o que as estudantes 3 e 4 falaram e não desenvolver 

a partir dessa fala uma síntese que disponibilizasse para toda a sala essas ideias, 

possibilitando que a visão crítica das relações CTS e os aspectos como análise das 

influências de força políticas ideológicas fosse desenvolvida no plano intermental. Também 

não foi evidenciada nesse momento a compreensão sobre o papel de protagonista da ciência 

na prática de alterização, mesmo que a estudante 3 desse abertura para isso.  

Quadro 12. Síntese da análise do episódio 6 de acordo com a ferramenta de Mortimer e 

Scott 

 

5.3 Validação dos princípios de design reformulados 

Como explicado em nosso quadro teórico e em nossa seção de metodologia, os 

princípios de design orientaram a construção da sequência em três aspectos principais: a 

elaboração das atividades sequenciadas e formulação das expectativas educacionais: 

expectativas de ação e expectativas de aprendizagem. Inicialmente utilizamos os princípios 

propostos por Sánchez-Arteaga e El-Hani (2012) para guiar nosso trabalho, mas após a 

aplicação e análise da sequência piloto, esses princípios sofreram modificações para que se 

adequassem ao contexto específico de ensino, numa turma de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

Intenções da 

Professora 

Explorando a visão dos estudantes sobre o papel da Ciência no surgimento e 

disseminação do racismo. 

Mantendo a narrativa: sustentando o desenvolvimento da ‘estória científica’ 

sobre o surgimento e o desenvolvimento do racismo científico ao longo dos 

séculos XIX e XX. 

Conteúdo Explicação. 

Abordagem Interativa/de autoridade 

Padrões de 

Interação 

I-R-A/F-R-A,  

I-R,  I-R-P-R 

Intervenções da 

Professora 

Em relação à palavra “usada” para se 

referir ao papel da ciência no racismo: 

Selecionando significados; 
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Os novos princípios de design, que já foram apresentados na seção anterior, são 

recapitulados e estão enumerados10 abaixo: 

Princípio 1. Abordagem panorâmica de práticas e discursos de alterização da ciência que 

envolvam não só conceito de raça como também outros marcadores de 

identidade, para promover compreensão do conceito de alterização, sua relação 

com racismo e com a ciência; 

Princípio 2. Abordagem equilibrada das implicações sociais do pensamento darwinista por 

meio da apresentação panorâmica de discursos e práticas de alterização 

pautadas no darwinismo e de suas contribuições para interpretação e resolução 

de problemas sociocientíficos atuais para promover uma visão crítica e 

equilibrada da ciência e de sua relação com a sociedade;  

Princípio 3. Uso de materiais históricos primários ou secundários, que caracterizem 

devidamente os contextos históricos em que as práticas e discursos de 

alterização em análise foram produzidos, para desenvolver a capacidade de 

apreciação equilibrada da ciência, evitando visões polarizadas (ingênuas ou 

céticas); 

Princípio 4. Abordagem das relações C/T/S implicadas, com atenção suficiente a conteúdos 

de natureza da ciência, para promover a compreensão dos aspectos filosóficos, 

culturais e sociais que influenciam as investigações científicas em cada 

momento histórico e desenvolver a capacidade de apreciação equilibrada da 

ciência, evitando visões polarizadas (ingênuas ou céticas); 

Princípio 5. Uso de exercício de tomada de decisão responsável baseados na avaliação da 

pertinência de financiamento público de projetos de pesquisa da área de 

biomédicas que mobilizam o conceito de raça e/ou de variabilidade genética 

humana a fim de desenvolver a capacidade de identificar os riscos potenciais 

que discursos teóricos e práticas das tecnociências contemporâneas podem 

apresentar para gerar alterização e de promover a compreensão de aspectos da 

natureza da ciência;  

Princípio 6. Uso de exercícios de análise de relações possíveis entre discursos e práticas de 

alterização das ciências biológicas sobre raça na segunda metade do século 

XIX com discursos e práticas atuais das ciências biomédicas para desenvolver 

                                                             
10 A numeração foi feita apenas por questão de organização e para facilitar a leitura dos quadros 13 e 14, e 

não está relacionada a qualquer ordem específica dos princípios nem hierarquização de algum tipo. 
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capacidade de identificar e analisar práticas e discursos de alterização 

contemporâneas e cotidianas. 

Em termos de aprendizagem relacionados à sequência, os princípios de design 

geraram um conjunto de expectativas de aprendizagem que estavam relacionadas a uma ou 

mais atividades realizadas ao longo da sequência. Essas expectativas, aparecem nessa 

dissertação pela primeira vez e se repetem nos Quadros 1, 2 e 3 (seção de Fase de 

Prototipagem). A fim de oferecer uma síntese organizada dessas expectativas, também 

vamos enumerá-las a seguir: 

E. A. 1. Compreender que a ciência é parte integrante da sociedade e interage com os 

demais setores sociais, influenciando-os e sendo influenciada por eles11;  

E. A. 2. Questionar os modelos e valores de desenvolvimento científico e tecnológico em 

nossa sociedade;  

E. A. 3. Reconhecer a existência e examinar forças políticas, funções ideológicas e 

imperativos econômicos que orientam o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

E. A. 4. Superar ou negociar o compromisso com ideal cientificista e com a crença no 

mito da neutralidade científica; 

E. A. 5. Evitar incorrer no extremo oposto ao da crença na neutralidade científica, ou seja, 

no ceticismo em relação aos conhecimentos e práticas científicas; 

E. A. 6. Compreender o conceito de Alterização, sua relação com racismo e com a 

Ciência; 

E. A. 7. Reconhecer que o racismo científico é parte integrante da história da ciência – 

em especial da biologia; 

E. A. 8. Ser capaz de identificar os riscos potenciais que discursos teóricos e práticas das 

tecnociências contemporâneas podem apresentar para gerar alterização; 

E. A. 9. Reconhecer a importância de abordar o racismo científico no ensino de Biologia 

na educação básica; 

E. A. 10. Compreender o caráter subjetivo do conhecimento científico; 

E. A. 11. Compreender o caráter provisório do conhecimento científico; 

                                                             
11 Nessa lista, E. A. significa Expectativa de Aprendizagem. Elas estão organizadas em três grupos temáticos 

de acordo com o que foi apresentado em nosso quadro teórico: de 1 a 5 temos as expectativas relacionadas 

às relações CTS; de 6 a 9 temos as expectativas que exploram os conceitos de alterização e racismo científico 

e suas relações com a ciência e com o ensino de Biologia; as expectativas 10 e 11 tratam de tópicos de 

natureza da ciência que esperávamos serem aprendidos em decorrência da sequência. 
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Os episódios apresentados e discutidos nesta seção nos permitiram investigar as 

relações entre as atividades durante as quais os episódios ocorrem, os princípios de design 

que serviram de base para a elaboração dessas atividades, as expectativas de ação dos 

estudantes para tais atividades e as expectativas de aprendizagem. Nos quadros abaixo, 

organizaremos esses itens para facilitar a compreensão de como eles se relacionam. Esses 

quadros são uma adaptação dos Quadros 1 e 2, apresentados anteriormente, incluindo os 

princípios de design e evidenciando apenas as atividades nas quais ocorreram os episódios. 

Quadro 13. Atividades da segunda aula da sequência didática nas quais ocorreram 

episódios de ensino analisados nesta dissertação.  As atividades são relacionadas aos 

princípios de design que as fundamentaram e às expectativas educacionais formuladas. 

Princípios de 

design 

Atividade Expectativas de ação Expectativas de 

aprendizagem 

Quais princípios 

de design 

fundamentaram a 

elaboração da 

atividade e a 

formulação das 

expectativas 

educacionais 

Qual foi a atividade 

realizada 

O que esperamos que essa atividade 

gere de reação dos alunos na sala de 

aula 

Que compromissos 

esperamos serem 

negociados no plano 

intermental como 

decorrência da 

atividade e/ou da 

reação promovida. 

Princípio 1; 

Princípio 2; 

Princípio 3; 

Princípio 4; 

Princípio 6; 

Formação de cinco 

novos grupos, 

contendo um 

componente de cada 

grupo anterior, para 

apresentação e 

discussão dos textos 

orientadas por um 

roteiro integrador.  

Episódios 1, 2 e 3. 

Esperamos que os alunos tracem 

relações entre os temas dos cinco 

textos; identifiquem e discutam as 

implicações sociais das práticas e 

discursos das ciências biomédicas e 

concluam que todos os textos trazem 

exemplos de um mesmo processo – 

a alterização científica. 

Esperamos que, novamente, falas 

sobre a subjetividade na ciência e 

sobre a provisoriedade do 

conhecimento científico possam 

emergir. 

E. A. 1 

E. A. 6 

E. A. 8 

E. A. 10 

E. A 11 

Discussão do roteiro 

por toda a turma, 

orientada pela 

professora. 

Episódio 4. 

Esperamos que a discussão estimule 

falas sobre: as relações entre a 

ciência e a sociedade, especialmente 

a influência das ideias darwinistas 

nos processos de alterização 

científica apresentados; o papel da 

subjetividade na produção 

científica; e a pertinência da 

inclusão dos temas alterização e 

racismo científico no ensino médio. 

E. A. 2 

E. A. 4 
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Quadro 14. Atividades da segunda aula da sequência didática nas quais ocorreram 

episódios de ensino analisados nesta dissertação.  As atividades são relacionadas aos 

princípios de design que as fundamentaram e às expectativas educacionais formuladas. 

Princípios de 

design 

Atividade Expectativas de ação Expectativas de 

aprendizagem 

Quais princípios 

de design 

fundamentaram a 

elaboração da 

atividade e a 

formulação das 

expectativas 

educacionais 

Qual foi a atividade 

realizada 

O que esperamos que essa atividade 

gere de reação dos alunos na sala de 

aula 

Que compromissos 

esperamos serem 

negociados no plano 

intermental como 

decorrência da 

atividade e/ou da 

reação promovida. 

Princípio 2; 

Princípio 3; 

 

Discussão do 

documentário e 

sistematização com 

auxílio de 

apresentação em 

Power Point (40 min) 

que apresente um 

recorte conceitual 

mínimo da história do 

racismo científico, 

situando autores e 

ideias centrais e que 

aborde questões 

relativas as relações 

entre Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade. Episódios 

5 e 6. 

Esperamos que a discussão sobre o 

trecho do documentário, orientada 

pelas questões nos slides, dê origem 

a falas que: reconheçam a relação 

entre a extinção de raças no século 

XIX e o darwinismo; relacione as 

práticas eugênicas com as ideias 

sobre raça de Darwin. 

Além disso, esperamos que eles 

opinem sobre as funções ideológicas 

da ciência: Influência do 

darwinismo sobre a política; 

influência de fatores políticos e 

econômicos na disseminação de 

ideias científicas; as relações entre 

ciência e sociedade. 

E. A. 1 

E. A. 3 

E. A. 4 

E. A. 5 

E. A. 6 

E. A. 7 

 

Como visto nos quadros acima, os episódios analisados permitem discorrer sobre a 

maioria dos princípios de design, excluindo apenas o princípio 5. Na análise sintética que 

faremos a seguir, consideramos que existem indícios de validação do princípio preciso caso 

as expectativas educacionais subordinadas a ele tenham sido alcançadas pelos estudantes ao 

longo do episódio investigado.  

Quanto ao princípio 1, é possível observar que ele se relaciona diretamente com as 

expectativas de aprendizagem 6, 7 e 8. No Episódio 5, pudemos verificar que os estudantes 

dão indícios de se apropriar em alguma medida do conceito de alterização, portanto 

alcançando a expectativa de aprendizagem 6. Também no episódio 5 e no Episódio 6, os 

estudantes parecem reconhecer que o racismo científico é parte integrante da história da 
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ciência, não apenas um episódio errôneo nem algo desvinculado da ciência, de forma que 

também indicam terem alcançado a expectativa 7. Infelizmente, nenhum dos episódios 

ofereceu condições para analisar se a expectativa 8, mas pelos resultados obtidos com as 

outras duas expectativas, podemos afirmar que o princípio 1 cumpriu seu papel enquanto 

orientador de atividades para a sequência. 

O princípio 2 guiou a elaboração das três atividades nas quais ocorreram os episódios 

analisados. Ele se relaciona diretamente com as cinco primeiras expectativas de 

aprendizagem, que abordam temas ligados à compreensão crítica e equilibradas das relações 

CTS. A expectativa 1 é alcançada nos episódios 1,2,3,5 e 6, de acordo com as falas dos 

estudantes nesses episódios. Já nos episódios 5 e 6, os estudantes indicam alcançar as 

expectativas 3, 4 e 5. Não foi possível, no entanto, produzir algum episódio que tratasse da 

expectativa 2. Ainda assim, de acordo com esses resultados, podemos afirmar que o princípio 

também funciona para produzir a sequência. 

O princípio 3 também esteve envolvido na preparação das três atividades que 

ambientam os episódios investigados. Ele está diretamente relacionado com as expectativas 

de aprendizagem 4 e 5. Foi possível observar, nas falas dos estudantes no episódio 6, que a 

expectativa 4 foi alcançada. A expectativa 5, no entanto, demandaria uma análise completa 

de todas as aulas para saber se, no plano intermental, os estudantes estavam evitando visões 

céticas da ciência. Infelizmente, acreditamos que não temos dados analisados o suficiente 

para afirmar se esse princípio foi validado. 

O princípio 4 orientou a produção de duas das atividades. Ele se relaciona 

diretamente com as expectativas de aprendizagem 10 e 11, que esperávamos emergissem 

das falas dos estudantes durante a atividade na qual ocorrem os episódios 1, 2 e 3. Entretanto, 

nesses episódios não há indicações de que os estudantes alcançaram essas expectativas. 

Portanto, com base no material analisado nesta dissertação, não é possível responder sobre 

a validação deste princípio também. 

Por fim, o princípio 6 serviu de fundamento para a elaboração de duas atividades da 

segunda aula da sequência. Ele se relaciona diretamente com as expectativas 7, 8 e 9, das 

quais as expectativas 7 e 8 são contemplada por duas das atividades. Tanto no episódio 5 

quanto no 6 temos falas de estudantes que indicam que eles alcançaram a expectativa 7. Já a 

expectativa 8 possui indícios de ter sido alcançada no episódio 1. Acreditamos que esse 

relativo sucesso das expectativas possa servir como justificativa suficiente para sustentar a 

validação desse princípio. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme proposto por Sanchéz-Arteaga e El-Hani (2012), a alterização e racismo 

científicos se mostraram uma plataforma temática consistente e confiável para fazer emergir 

temas de natureza da ciência e relações CTS no ensino de ciências, especialmente no 

contexto de ensino investigado – uma turma de Licenciatura em Biologia. Essa 

potencialidade fica patente com os resultados obtidos através da análise dos episódios de 

ensino produzidos a partir dos recortes de filmagens das aulas da sequência didática, que 

mostram interações discursivas em que estes temas emergiram e foram discutidos tanto por 

iniciações feitas pela professora como em iniciações de estudantes em discussões em grupos, 

ou em suas respostas a iniciações feitas pela professora. 

A elaboração, aplicação e análise de uma intervenção didática orientada pelos 

princípios de design heurísticos apresentados por Sanchéz-Arteaga e El-Hani (2012) 

mostrou que, para o contexto específico no qual a sequência foi desenvolvida, os mesmos 

podem ser aplicáveis a diferentes contextos desde que sofram adaptações. No caso do nosso 

estudo, acreditamos que as mudanças que efetuamos nesses princípios contribuíram para que 

as transformações na sequência didática pudessem se adequar a esse contexto, tornando-a 

mais eficiente em relação às suas propostas de ação e objetivos de aprendizado.  

De fato, pudemos observar nos poucos episódios analisados a realização, por parte 

dos alunos, das ações planejadas para cada atividade. Além disso, foi possível verificar que 

os objetivos de aprendizagem, em nível intermental, esperados para as atividades foram 

alcançados – alguns completamente e outros parcialmente.  

Adicionalmente, como vimos n última seção, esta pesquisa produziu dados ricos para 

a investigação dos princípios de design e sua validação, no entanto não tivemos condições 

de analisar todas essas informações, de maneira que ainda que alguns dos princípios não 

tenham sido validados nesta oportunidade, isso não significa que eles devam ser descartados 

ou modificados imediatamente. Apenas futuras pesquisas poderão afirmar isso. 

 

Ficamos satisfeitos com o suporte dado pela Design Research para a elaboração, 

aplicação e avaliação de sequências didáticas no ensino de ciências. O caráter cíclico e 

iterativo dessa pesquisa, e o cumprimento sistemático das etapas em cada ciclo, permitiram-

nos avançar no conhecimento sobre as características que uma sequência didática sobre 

pensamento darwinista, racismo científico e processos de alterização, deve ter para alcançar 
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o propósito geral de promover uma compreensão crítica das relações CTS e a construção de 

uma visão equilibrada da natureza da ciência, no contexto do ensino superior de Biologia. 

Como explicado anteriormente, este trabalho de mestrado desenvolveu apenas a fase 

preliminar e o primeiro ciclo de prototipagem da Design Research, o que significa que mais 

ciclos de pesquisa, com novos contextos e com abrangência maior podem ser executados 

baseando-se nos resultados desta pesquisa. 

Ainda estamos explorando as formas e possibilidades da Design Research, mas com 

mais trabalhos sendo produzidos sob essa perspectiva no campo do ensino de ciências – 

inclusive dentro do nosso grupo de pesquisa – acreditamos que em breve teremos ainda mais 

importantes contribuições científicas para apresentar. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Piloto do questionário de pré-teste (Prova A) 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Disciplina Docência em ciências: saber científico/saber escolar I 

Docente: Claudia Sepulveda 

 

PROVA A 

ORIENTAÇÕES: Esta prova consta de 5 questões. Duas questões são discursivas, as 

questões 1 e 5. As demais questões, 2, 3 e 4, são compostas de uma afirmação sobre a 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade, seguida de uma lista de posicionamentos 

ou pontos de vista sobre o tópico em questão. Você será solicitado a escolher um dos 

pontos de vista, MAS APENAS UM, que se aproxime mais de seu ponto de vista 

pessoal. Será solicitado também que você justifique sua escolha. Não há propriamente 

alternativas corretas, sua aprendizagem na disciplina será avaliada pela argumentação 

que você irá apresentar para a sua escolha, e não pela alternativa escolhida, em si. 

 

QUESTÃO 1:  

Em 14 de outubro, JAMES WATSON, co-descobridor da estrutura do DNA, deu uma 

entrevista à revista dominical do jornal londrino "Sunday Times" em que se dizia 

"pessimista" sobre o futuro da África, pois as políticas sociais para o continente eram 

baseadas no fato de que a inteligência dos negros é igual à dos brancos, "apesar de todos os 

testes dizerem que não", referindo-se aos testes de QI. Além dos dados sobre testes de QI, 

Watson fundamenta sua defesa sobre a desigualdade intelectual de negros em relação a 

brancos com uma explicação evolutiva: não há uma boa razão para crer que as capacidades 

intelectuais de pessoas geograficamente separadas evoluam de maneira idêntica".  

Centenas de cientistas no mundo inteiro escreveram artigos ou se manifestaram a respeito 

das opiniões de Watson, a maioria contrária a elas; o Museu de Ciências de Londres e a 

Universidade de Edimburgo cancelaram conferências que ele daria naquela semana. O 

cientista político CHARLES MURRAY, um dos autores do livro “The Bell curve” é um dos 

poucos cientistas a vir a público defender as posições de Watson. Murray apresenta os 

seguintes argumentos: (1) Existem dados de coeficiente de inteligência vindos de muitos 

países africanos e de diversos testes, inclusive alguns sem perguntas culturais, e estudos 

feitos por psicólogos negros, não são só pessoas brancas. Os resultados são muito confiáveis: 

ao longo dos países da África Sub-Sahariana, são extremamente baixos;(2) Ainda que o ser 

humano tenha a mesma imensa maioria de genes, aquele número comparativamente pequeno 

que difere pode produzir diferenças muito grandes entre grupos, como por exemplo, em 

relação a probabilidade de ter certas doenças. Este é o caso da maior incidência de anemia 

falciforme nos negros. Certamente afeta a aparência física e não há razão para pensar que 

não tenha havido pressões evolucionárias diferentes em relação à habilidade intelectual. 
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1. Você se posicionaria entre aqueles que criticam as idéia de Watson e consideram 

que ele deveria ter sofrido sanções a exemplo de cancelamentos de palestras e 

afastamento de cargos profissionais ou entre aqueles que os defendem? 

Justifique seu posicionamento. 

2. Que relações poderíamos estabelecer entre as idéias de Murray sobre a 

confiabilidade dos dados produzidos pelos testes de QI, com a confiança que 

craniologistas do século XIX tinham em suas medições do volume dos crânios, 

considerando-as como sólidas e irrefutáveis provas do diferente valor mental 

das raças humanas ? 

 

 

QUESTÃO 2: A ciência e a tecnologia oferecem uma grande ajuda na resolução de 

problemas sociais, tais como a poluição e a superpopulação. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a G e depois  escolha um.) 

 

A. A ciência e a tecnologia podem certamente ajudar a resolver estes problemas. Para 

resolver os problemas, poderiam ser usadas novas idéias da ciência e novas invenções da 

tecnologia. 

B. A ciência e a tecnologia podem ajudar a resolver alguns problemas sociais, mas não 

outros. 

C. A ciência e a tecnologia podem resolver muitos problemas sociais, mas a ciência e a 

tecnologia também causam muitos destes problemas. 

D. Não é uma questão de ciência e tecnologia ajudarem, mas uma questão de as pessoas 

usarem a ciência e a tecnologia sabiamente. 

E. É difícil ver como a ciência e a tecnologia poderiam ajudar muito na resolução de 

problemas sociais. Problemas sociais dizem respeito à natureza humana; estes problemas 

têm pouco a ver com ciência e tecnologia. 

F. A ciência e a tecnologia apenas tornam os problemas sociais piores. Este é o preço que 

pagamos pelos avanços na ciência e na tecnologia. 

G. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida (Caso tenha escolhido a alternativa G, esclareça qual 

o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 3: Os cientistas devem ser considerados responsáveis pelos prejuízos que 

poderiam resultar de suas descobertas. 

 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a I e então escolha um.) 

A. Os cientistas devem ser considerados responsáveis porque é parte do trabalho de um 

cientista garantir que nenhum prejuízo resultará de uma descoberta. A ciência não deve 

causar prejuízo. 

B. Os cientistas devem ser considerados responsáveis porque, se uma descoberta puder ser 

usada tanto para propósitos bons como ruins, os cientistas devem promover o bom uso e 

impedir o mau uso. 

C. Os cientistas devem ser considerados responsáveis porque eles devem ter conhecimento 

dos efeitos de seus experimentos de antemão. A ciência deve causar mais benefícios do 

que prejuízos. 

D. A responsabilidade deve ser igualmente compartilhada entre os cientistas e a sociedade. 

Os cientistas NÃO devem ser considerados responsáveis: 

E. Porque os responsáveis são as pessoas que utilizam as descobertas. Os cientistas podem 

preocupar-se com isso, mas eles não têm controle sobre como outros utilizam suas 

descobertas. 

F. porque os resultados do trabalho científico não podem ser previstos (nós não podemos 

prever se os resultados serão prejudiciais ou não). É um risco que temos de correr. 

G. porque de outro modo os cientistas abandonariam a pesquisa e a ciência não progrediria. 

H. porque uma vez que uma descoberta seja feita, outros devem verificar seus efeitos. O 

trabalho do cientista é apenas fazer as descobertas. A ciência e as questões morais são 

separadas. 

I. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida. Procure dialogar com exemplos de pesquisas que 

você conhece tiveram implicações sociais. (Caso tenha escolhido a alternativa I, 

esclareça qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 4: Mesmo quando as investigações científicas são feitas corretamente, o 

conhecimento que os cientistas descobrem a partir de suas investigações pode mudar 

no futuro. 

 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a G e então escolha um.) 

O conhecimento científico muda: 

A. Porque novos cientistas refutam as teorias ou descobertas de cientistas anteriores. Os 

cientistas fazem isso usando novas técnicas ou instrumentos aprimorados, descobrindo 

novos fatores antes negligenciados, ou detectando erros na investigação original “correta”. 

B. Porque o conhecimento mais antigo é reinterpretado à luz de novas descobertas. Fatos 

científicos podem mudar. 

C. O conhecimento científico PARECE mudar porque a interpretação ou a aplicação dos 

fatos conhecidos pode mudar. Experimentos feitos corretamente resultam em fatos 

imutáveis. 

D. O conhecimento científico PARECE mudar porque novo conhecimento é adicionado 

ao conhecimento mais antigo; o conhecimento mais antigo não muda. 

E. Nenhuma dessas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

Justifique a alternativa escolhida, fundamentando seu argumento nas discussões sobre 

a história do racismo científico. (Caso tenha escolhido a alternativa E, esclareça qual o 

seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 

 

 

QUESTÃO 5: Estudos da filosofia e da sociologia da ciência têm argumentado sobre a 

falácia do mito cientificista. Não existe a neutralidade científica nem a ciência é eficaz para 

resolver as grandes questões éticas e sócio-políticas da humanidade (FOUREZ, 1995; 

JAPIASSU, 1999). Além disso, a ciência e a tecnologia têm interferido no ambiente e suas 

aplicações têm sido objeto de muitos debates éticos, o que torna inconcebível a idéia de uma 

ciência pela ciência, sem consideração de seus efeitos e aplicações. É nesse contexto que 

estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade têm recebido uma grande atenção, sobretudo 

no período posterior ao da Segunda Guerra Mundial e, nas últimas décadas, vêm 

influenciando a elaboração de currículos de ciências no mundo inteiro (BRIDGSTOCK et 

al., 1998). (texto adaptado de Santos e Mortimer,2002) 

 

Discuta as afirmações dos autores acerca da: (1) a crítica à idéia da ciência pela ciência; (2) 

e a importância de se discutir as relações “ciência, tecnologia e sociedade”. Para tanto, 

procure contemplar em seus argumentos as discussões que fizemos a respeito do racismo 

científico. 
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APÊNDICE B - Piloto do questionário de pós-teste (Prova B) 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Disciplina Docência em ciências: saber científico/saber escolar I 

Docente: Claudia Sepulveda 

 

PROVA B 

ORIENTAÇÕES: Esta prova consta de 5 questões. Duas questões são discursivas, as 

questões 1 e 5. As demais questões, 2, 3 e 4, são compostas de uma afirmação sobre a 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade, seguida de uma lista de posicionamentos 

ou pontos de vista sobre o tópico em questão. Você será solicitado a escolher um dos 

pontos de vista, MAS APENAS UM, que se aproxime mais de seu ponto de vista 

pessoal. Será solicitado também que você justifique sua escolha. Não há propriamente 

alternativas corretas, sua aprendizagem na disciplina será avaliada pela argumentação 

que você irá apresentar para a sua escolha, e não pela alternativa escolhida, em si. 

 

QUESTÃO 1: Philippe Ruston, um professor de psicologia da University of Western 

Ontario, por meio de um estudo realizado em 1995, tornou-se conhecido por uma notável 

tabela de 31 itens sobre “a classificação relativa das raças sob diversas variáveis”, 

comparando mongolóides, caucasóides e negróides em medidas como capacidade craniana, 

milhões de neurônios em excesso, resultados de QI, idade da primeira caminhada e da 

primeira relação sexual, tamanho da genitália, e estado de saúde mental. Apesar de admitir 

“numerosas fontes de erro” em seus dados, ele sustenta que a consistência global garantia as 

suas conclusões sobre a superioridade civilizada dos mongolóides comparados aos 

caucasóides, os quais por sua vez são mais avançados que as raças negróides. 

Como poderíamos relacionar as idéias de Guedes Cabral, o primeiro defensor do 

darwinismo na Bahia, sobre a progressão intelectual “na escala evolutiva das raças”, 

que estabelecia que a medida do volume do crânio nas diversas raças nos fornece a 

medida da desigualdade intelectual entre as “raças”, com as ideias defendidas por 

autores como Rushton na contemporaneidade? 
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QUESTÃO 2: A maioria dos cientistas brasileiros se preocupa com os efeitos potenciais 

(tanto benéficos quanto prejudiciais) que poderiam resultar de suas descobertas. 

 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a J e então escolha um.) 

 

A. Os cientistas esperam apenas efeitos benéficos quando descobrem coisas ou quando 

aplicam suas descobertas. 

B. Os cientistas estão preocupados principalmente com os possíveis efeitos prejudiciais de 

suas descobertas, porque o objetivo da ciência é tornar nosso mundo um lugar melhor 

para viver. Portanto, os cientistas testam suas descobertas para evitar que efeitos 

prejudiciais ocorram. 

C. Os cientistas estão preocupados com todos os efeitos de seus experimentos, porque o 

objetivo da ciência é tornar nosso mundo um lugar melhor para viver. Estar preocupado 

com isso é uma parte natural da prática científica porque ajuda os cientistas a 

compreenderem suas descobertas. 

D.  Os cientistas se preocupam com isso, mas eles não podem saber todos os efeitos a longo 

termo de suas descobertas. 

E. Os cientistas se preocupam com isso, mas eles têm pouco controle sobre o uso prejudicial 

de suas descobertas. 

F. Depende do campo da ciência. Por exemplo, na medicina os cientistas brasileiros são 

altamente preocupados. No entanto, na pesquisa sobre energia nuclear e na pesquisa 

militar, os cientistas brasileiros são menos preocupados com isso. 

G. Os cientistas podem preocupar-se com isso, mas isso não impede que eles façam 

descobertas visando fama pessoal, fortuna ou a pura alegria da descoberta 

H. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida, fundamentando seu argumento nas discussões que 

fizemos sobre as implicações sociais e culturais da pesquisa “Retrato Molecular do 

Brasil”. (Caso tenha escolhido a alternativa H, esclareça qual o seu ponto de vista e, em 

seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 3: No Brasil, há grupos de pessoas que são fortemente a favor ou 

fortemente contra algum campo de pesquisa. Projetos de ciência e tecnologia são 

influenciados por estes grupos com interesses especiais (tais como ambientalistas, 

organizações religiosas e grupos de defesa dos direitos dos animais). 

 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a K e então escolha um.) 

 

Grupos com interesses especiais de fato têm uma influência: 

A. porque eles têm o poder de interromper alguns projetos de pesquisa e aquele campo da 

ciência é prejudicado. 

B. porque eles têm o poder de dizer aos cientistas quais projetos são importantes de realizar 

ou não realizar. 

C. porque eles influenciam a opinião pública e, portanto, os cientistas. 

D.  porque eles influenciam as políticas governamentais e os governos decidem financiar 

ou não um projeto de pesquisa. 

E. porque alguns grupos com interesses especiais dão dinheiro para certos projetos de 

pesquisa. Alguns outros grupos com interesses especiais dão dinheiro para evitar certos 

projetos de pesquisa. 

F. Grupos com interesses especiais tentam ter uma influência mas eles nem sempre têm 

sucesso, porque os cientistas e tecnólogos têm a última palavra. 

Grupos com interesses especiais NÃO têm uma influência: 

G. porque o governo decide a direção que a pesquisa tomará. 

H. porque a ciência e o governo decidem quais projetos são importantes e eles os realizam 

não importando o que os grupos com interesses especiais digam. 

I. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida, fundamentando seu argumento nas discussões sobre 

a pesquisa “Retrato Molecular do Brasil”. (Caso tenha escolhido a alternativa I, 

esclareça qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 4: Observações científicas feitas por cientistas competentes geralmente 

serão diferentes se os cientistas acreditarem em diferentes teorias. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia de A a F, e então escolha uma)  

A. Sim, porque os cientistas farão experimentos de maneiras diferentes e irão perceber 

coisas diferentes. 

B. Sim, porque os cientistas pensarão diferentemente e isso alterará suas observações.  

C. Observações científicas não diferirão muito mesmo que os cientistas acreditem em 

diferentes teorias. Se os cientistas são de fato competentes, suas observações serão 

similares.  

D. Não, porque observações são tão exatas quanto possível. É dessa maneira que a ciência 

tem sido capaz de avançar. 

E. Não, observações são exatamente o que vemos e nada mais; elas são fatos.  

F. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida. Busque fundamentar sua justificativa com base na 

análise que fizemos da história do racismo científico. (Caso tenha escolhido a 

alternativa F, esclareça qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 

 

QUESTÃO 5: “O ensino da ciência mascara as prioridades políticas e econômicas reais 

da ciência; esconde sua apropriação das tradições científicas não-ocidentais; [e] 

frequentemente atribui o sofrimento e a sujeição das pessoas à natureza – por fatores 

biológicos ou geográficos – mais do que à maneira como a ciência e a própria natureza têm 

sido sujeitadas às prioridades políticas” 

Com este argumento, Gil e Levidow (1987) propõem que os educadores devem assumir a 

responsabilidade de não apenas ensinar ciências, mas de ensinar sobre o lugar que as ciências 

ocupam no atual sistema ideológico e econômico, e entre outros temas, discutem com 

estudantes do ensino médio as causas e consequências políticas da construção do conceito 

de raça na biologia. 

Em relação a proposição dos autores: 

1. Você concorda com a descrição do ensino de ciências feita pelos autores na 

citação acima? Justifique. 

2. Você concorda com os objetivos do ensino de ciência que eles defendem? 

Justifique 

3. Você considera pertinente e adequado a abordagem do racismo científico no 

currículo do ensino médio? Justifique 
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APÊNDICE C – Questionário de pré-teste do segundo protótipo da sequência 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Disciplina Docência em ciências: saber científico/saber escolar I 

Docente: Claudia Sepulveda 

Pesquisador: Mateus Dumont Fadigas 

 

QUESTIONÁRIO DE PRÉ-TESTE 

 

ORIENTAÇÕES: Este questionário consta de seis questões. Duas questões são 

discursivas, as questões 1 e 6. As demais questões, 2, 3, 4 e 5, são compostas de uma 

afirmação sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, seguida de uma lista de 

posicionamentos ou pontos de vista sobre o tópico em questão. Você será solicitado a 

escolher um dos pontos de vista, MAS APENAS UM, que se aproxime mais de seu 

ponto de vista pessoal. Será solicitado também que você justifique sua escolha. Não há 

propriamente alternativas corretas, sua resposta será analisada pela argumentação 

que você irá apresentar para a sua escolha, e não pela alternativa escolhida, em si. 

 

QUESTÃO 1.  

Em 14 de outubro, JAMES WATSON, co-descobridor da estrutura do DNA, deu 

uma entrevista à revista dominical do jornal londrino "Sunday Times" em que se dizia 

"pessimista" sobre o futuro da África, pois as políticas sociais para o continente eram 

baseadas no fato de que a inteligência dos negros é igual à dos brancos, "apesar de todos os 

testes dizerem que não", referindo-se aos testes de QI. Além dos dados sobre testes de QI, 

Watson fundamenta sua defesa sobre a desigualdade intelectual de negros em relação a 

brancos com uma explicação evolutiva: não há uma boa razão para crer que as capacidades 

intelectuais de pessoas geograficamente separadas evoluam de maneira idêntica".  

Centenas de cientistas no mundo inteiro escreveram artigos ou se manifestaram a 

respeito das opiniões de Watson, a maioria contrária a elas; o Museu de Ciências de Londres 

e a Universidade de Edimburgo cancelaram conferências que ele daria naquela semana. O 

cientista político CHARLES MURRAY, um dos autores do livro “The Bell curve” é um dos 

poucos cientistas a vir a público defender as posições de Watson. Murray apresenta os 

seguintes argumentos: (1) Existem dados de coeficiente de inteligência vindos de muitos 

países africanos e de diversos testes, inclusive alguns sem perguntas culturais, e estudos 

feitos por psicólogos negros, não são só pessoas brancas. Os resultados são muito confiáveis: 

ao longo dos países da África Sub-Sahariana, são extremamente baixos; (2) Ainda que o ser 

humano tenha a mesma imensa maioria de genes, aquele número comparativamente pequeno 

que difere pode produzir diferenças muito grandes entre grupos, como por exemplo, em 

relação a probabilidade de ter certas doenças. Este é o caso da maior incidência de anemia 

falciforme nos negros. Certamente afeta a aparência física e não há razão para pensar que 

não tenha havido pressões evolucionárias diferentes em relação à habilidade intelectual. 

3. Você se posicionaria entre aqueles que criticam as ideia de Watson e consideram 

que ele deveria ter sofrido sanções a exemplo de cancelamentos de palestras e 

afastamento de cargos profissionais ou entre aqueles que os defendem? 
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Justifique seu posicionamento. 

 

Em meados do século XIX, o fortalecimento de dois campos teóricos e de uma 

técnica fortaleceram uma abordagem biológica na análise do comportamento humano. 

Tratam-se da frenologia e da antropometria, que propunham que a capacidade intelectual 

humana poderia ser interpretada tomando-se em conta o tamanho e a proporção do cérebro 

humano, e da craniologia técnica, por meio da qual se media o índice cefálico, tornando 

possível estudos quantitativos sobre a variedade de cérebros humanos. Foi com base neste 

aparato teórico, metodológico e técnico, por exemplo, que o craniologista George Morton 

realizou seus estudos “Crania Americana” (1839) e “Crania Aegyptiaca” (1844), nos quais, 

com base em medidas de crânios de diferentes representantes dos Estados Unidos e do Egito, 

procurou estabelecer paralelos não só físicos como morais da população destes países, e 

propôs que as raças humanas poderiam ser distinguidas pelo volume do crânio e 

correspondente capacidade mental.  

 

 

4. Que relações poderíamos estabelecer entre as ideias de Murray sobre a 

confiabilidade dos dados produzidos pelos testes de QI, com a confiança que 

craniologistas do século XIX tinham em suas medições do volume dos crânios, 

considerando-as como sólidas e irrefutáveis provas do diferente valor mental 

das raças humanas? 
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QUESTÃO 2.  

A ciência e a tecnologia oferecem uma grande ajuda na resolução de problemas 

sociais, tais como a poluição e a superpopulação. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a G e depois  escolha um.) 

 

A. A ciência e a tecnologia podem certamente ajudar a resolver estes problemas. Para 

resolver os problemas, poderiam ser usadas novas idéias da ciência e novas invenções da 

tecnologia. 

B. A ciência e a tecnologia podem ajudar a resolver alguns problemas sociais, mas não 

outros. 

C. A ciência e a tecnologia podem resolver muitos problemas sociais, mas a ciência e a 

tecnologia também causam muitos destes problemas. 

D. Não é uma questão de ciência e tecnologia ajudarem, mas uma questão de as pessoas 

usarem a ciência e a tecnologia sabiamente. 

E. É difícil ver como a ciência e a tecnologia poderiam ajudar muito na resolução de 

problemas sociais. Problemas sociais dizem respeito à natureza humana; estes problemas 

têm pouco a ver com ciência e tecnologia. 

F. A ciência e a tecnologia apenas tornam os problemas sociais piores. Este é o preço que 

pagamos pelos avanços na ciência e na tecnologia. 

G. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida (Caso tenha escolhido a alternativa G, esclareça qual 

o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 3.  

Observações científicas feitas por cientistas competentes geralmente serão diferentes 

se os cientistas acreditarem em diferentes teorias. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia de A a F, e então escolha uma)  

 

A. Sim, porque os cientistas farão experimentos de maneiras diferentes e irão perceber 

coisas diferentes. 

B. Sim, porque os cientistas pensarão diferentemente e isso alterará suas observações.  

C. Observações científicas não diferirão muito mesmo que os cientistas acreditem em 

diferentes teorias. Se os cientistas são de fato competentes, suas observações serão 

similares.  

D. Não, porque observações são tão exatas quanto possível. É dessa maneira que a ciência 

tem sido capaz de avançar. 

E. Não, observações são exatamente o que vemos e nada mais; elas são fatos.  

F. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida. (Caso tenha escolhido a alternativa F, esclareça qual 

o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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Questão 4.  

Desenvolvimentos tecnológicos podem ser controlados pelos cidadãos. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a G e depois  escolha um.) 

 

A. Sim, porque da população de cidadãos emerge cada geração de cientistas e tecnólogos 

que irão desenvolver a tecnologia. Portanto os cidadãos lentamente controlam os avanços da 

tecnologia ao longo do tempo.  

B. Sim, porque avanços tecnológicos são financiados pelo governo. Elegendo os 

governantes, os cidadãos podem controlar o que é financiado. 

C. Sim, porque a tecnologia serve às necessidades dos consumidores. Desenvolvimentos 

tecnológicos ocorrerão em áreas de alta demanda e onde podem gerar lucros no mercado. 

D. Sim, mas apenas quando se trata de pôr novos desenvolvimentos tecnológicos em uso. 

Cidadãos não podem controlar o desenvolvimento original em si.  

E. Sim, mas somente quando cidadãos se juntam e se manifestam, seja contra ou a favor de 

um novo desenvolvimento. As pessoas quando organizadas podem mudar praticamente 

qualquer coisa.  

Não, cidadãos não estão envolvidos no controle de desenvolvimentos tecnológicos: 

F. porque a tecnologia avança tão rapidamente que o cidadão médio não fica ciente do 

desenvolvimento.  

G. porque os cidadãos são impedidos de fazê-lo por aqueles com o poder de desenvolver a 

tecnologia. 

H. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida (Caso tenha escolhido a alternativa H, esclareça 

qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o). 
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Questão 5.  

Quando cientistas classificam algo (por exemplo, uma planta segundo sua espécie, um 

elemento segundo a tabela periódica, energia segundo sua fonte, ou uma estrela 

segundo o seu tamanho), os cientistas estão classificando a natureza de acordo com o 

jeito ela realmente é; qualquer outro jeito seria simplesmente errado. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a G e depois  escolha um.) 

 

A. Classificações correspondem ao jeito que a natureza realmente é, já que os cientistas as 

comprovaram ao longo de muitos anos de trabalho. 

B. Classificações correspondem ao jeito que a natureza realmente é, já que os cientistas 

utilizam características observáveis quando eles classificam. 

C. Os cientistas classificam a natureza do modo mais simples e lógico, mas seu jeito não é 

necessariamente o único. 

D. Existem muitas maneiras de classificar a natureza, mas concordar com um único sistema 

universal permite que os cientistas evitem confusões em seu trabalho. 

E. Poderiam existir outras maneiras corretas de classificar a natureza, porque a ciência é 

passível de mudanças e novas descobertas podem levar a diferentes classificações. 

F. Ninguém sabe o jeito que a natureza realmente é. Os cientistas classificam a natureza 

segundo suas percepções e teorias. A ciência nunca é exata, e a natureza é muito diversa. 

Portanto cientistas podem, corretamente, utilizar mais de um esquema de classificação. 

G. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida (Caso tenha escolhido a alternativa G, esclareça 

qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o). 
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Questão 6.  

Na leitura dos DOIS textos a seguir, solicitamos que analise práticas e discursos 

científicos empregados nas ciências biomédicas para a compreensão e prevenção de 

doenças com importância na saúde pública: 

TEXTO 1: Classificação de grupos populacionais segundo perfil epidemiológico 

A divisão da população em diferentes grupos tem sido empregada como instrumento 

fundamental de explicação da realidade em algumas disciplinas científicas. A classificação 

de grupos populacionais segundo o risco de serem acometidos por uma determinada doença 

é um dos métodos mais utilizados pela epidemiologia no estudo de problemas de saúde 

pública. Estes grupos populacionais são definidos pela exposição a fatores de risco 

específicos para a doença em questão, que incluem, na maioria dos casos, conceitos de raça, 

classe social ou gênero. Assim, a divisão conceitual da população em grupos distintos como 

instrumento para melhor entender problemas de saúde e prevenir ou controlar doenças tem 

um papel importante na saúde pública. Por exemplo, estudos recentes comparam os padrões 

de saúde de determinadas populações indígenas com os da população total dos países onde 

estas comunidades residem, mostrando que a saúde média dos membros de povos indígenas 

está situada notavelmente abaixo dos padrões de saúde médios da população, inclusive em 

países ricos como Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. A distância entre os 

grupos indígenas e o resto da população é substancial, de forma que ser indígena representa 

no imaginário social um determinante do estado de saúde. 

Em alguns países, distinções entre grupos nativos e de refugiados e imigrantes 

orientam políticas públicas de assistência médica. Nesses países, é comum existir um 

discurso epidemiológico de profissionais dos departamentos de saúde dos governos em 

relação aos imigrantes, que os colocam como vetores de infecção e como ameaças à saúde 

pública, o que explica, por exemplo, o fato de no Reino Unido a saúde dos refugiados ser 

vista, em algumas circunstâncias, como um encargo do departamento de doenças 

transmissíveis. 

Em vários países da União Europeia, a saúde pública é responsabilidade do Serviço 

Nacional de Saúde, um sistema fundamentado nos princípios de universalidade, equidade e 

gratuidade no acesso aos serviços de atenção primária à saúde. Esses princípios asseguram 

a toda a população o direito a serviços básicos de saúde. Contudo, uma lei recente do novo 

governo da Espanha acaba de retirar o direito à assistência médica básica, pública e gratuita 

aos imigrantes ilegais. Além disso, uma lei no Reino Unido determina que os exilados que 

ainda não conseguiram aprovação para seu asilo político devem pagar por sua assistência 

médica.  

Apesar das pessoas migrantes serem geralmente jovens – principalmente se migram por 

questões econômicas – e da utilização que fazem dos serviços sanitários no país de acolhida 

ser, em geral, notavelmente inferior ao uso que faz a população geral (à exceção de 

determinados serviços, como urgências e maternidade, por exemplo), está sendo observada 

uma progressiva redução da acessibilidade aos serviços de saúde pública por parte destas 

comunidades na Europa, o que, contrariamente aos fins desejados, não implica uma maior 

proteção sanitária para a população geral, dado que deixa aos imigrantes doentes sem opções 

de tratamento, diminuindo as probabilidades de controlar possíveis epidemias. 
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I. Que julgamento você faz da prática da epidemiologia de dividir 

conceitualmente a população em grupos distintos como instrumento para 

entender problemas de saúde e prevenir ou controlar doenças que tem um 

papel importante na saúde pública?  

II. Que implicações sociais podem advir desta prática? 

 

TEXTO 2: Polêmica sobre o fracasso de programas de assistência à enfermos de AIDS 

na África    

Entre os profissionais da biomedicina responsáveis por programas de assistência médica para 

enfermos de AIDS na África há posicionamentos distintos a respeito do fracasso desses 

programas. Alguns deles tendem a atribuir esse fracasso à incapacidade das populações 

africanas para aderir e seguir o tratamento, ao menos com a mesma seriedade que os 

pacientes europeus ou norte-americanos. Posicionamentos como esses têm sido empregados 

em justificativas para a falta de acesso aos serviços de saúde por essas populações afetadas 

pela epidemia. Outros epidemiologistas advertem que não se pode esperar nenhum sucesso 

nos programas de saúde que combatem a AIDS na África sem ter em conta a situação 

particular das mulheres nesse continente, que, em muitos casos, encontram-se especialmente 

vulneráveis à violação e à violência sexual, ao casamento forçado e prematuro, à falta 

absoluta de acesso a educação, de poder econômico e de direitos para possuir ou herdar 

legalmente terra ou propriedades. 

 

III. O que esta polêmica sobre possíveis fatores responsáveis pelo sucesso/fracasso dos 

programas de prevenção da emergência da AIDS/HIV na África revela a respeito da 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade? 

IV. Qual relação você consegue estabelecer entre: (1) a prática da epidemiologia de 

dividir conceitualmente a população em grupos distintos segundo o risco de serem 

acometidos por uma determinada doença, (2) as políticas públicas de assistência a 

imigrantes e refugiados nos países europeus e (3) a polêmica sobre os fatores 

responsáveis pelo fracasso dos programas de assistência a enfermos de AIDS na 

África? 
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APÊNDICE D – Questionário de pós-teste do segundo protótipo da sequência 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Disciplina Docência em ciências: saber científico/saber escolar I 

Docente: Claudia Sepulveda   Pesquisador: Mateus Dumont Fadigas 

Discente:  

 

PROVA 

 

ORIENTAÇÕES: Esta prova consta de seis questões. Duas questões são discursivas, as 

questões 1 e 6. As demais questões, 2, 3, 4 e 5, são compostas de uma afirmação sobre a 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade, seguida de uma lista de posicionamentos 

ou pontos de vista sobre o tópico em questão. Você será solicitado a escolher um dos 

pontos de vista, MAS APENAS UM, que se aproxime mais de seu ponto de vista 

pessoal. Será solicitado também que você justifique sua escolha. Não há propriamente 

alternativas corretas, sua aprendizagem na disciplina será avaliada pela argumentação 

que você irá apresentar para a sua escolha, e não pela alternativa escolhida, em si. 

 

QUESTÃO 1.  

Philippe Rushton é um professor de psicologia da University of Western Ontario que critica 

o “dogma igualitário”, rotulando-o de “ficção igualitária” e “farsa científica”.  Ele 

argumenta, em alguns de seus trabalhos, que raça (em humanos) é um conceito biológico 

válido e que as diferenças raciais freqüentemente se organizam em um continuum de 60 

diferentes variáveis comportamentais e anatômicas, com mongoloides (orientais, asiáticos) 

em uma extremidade desse continuum, negroides (negros, africanos) no extremo oposto, e 

caucasoides (brancos, europeus) no meio.  

Por meio de um estudo realizado em 1995, tornou-se conhecido por uma notável tabela de 

31 itens sobre “a classificação relativa das raças sob diversas variáveis”, comparando 

mongoloides, caucasoides e negroides em medidas como resultados de QI, milhões de 

neurônios em excesso, idade da primeira caminhada e da primeira relação sexual, tamanho 

da genitália, estado de saúde mental e capacidade craniana (usando o tamanho do cérebro 

como um fator extra para determinar inteligência). Baseando-se nos resultados do seu 

estudo, ele sustenta que a consistência global dos dados obtidos garante as suas conclusões 

sobre a superioridade civilizada dos mongoloides comparados aos caucasoides, os quais por 

sua vez são mais avançados que as raças negroides. 

1. Você considera que a quantidade e diversidade de parâmetros utilizados por 

Rushton para classificar raça, e a consistência global da correlação entre estas 

variáveis, são suficientes e tornam plausível a sua conclusão sobre a 

superioridade civilizada dos mongoloides comparados aos caucasoides e destes 

e relação aos negroides?  
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2. Você acha que esta proposição, os fundamentos e dados em que elas se baseiam, 

poderiam ser considerados válidos, segundo os critérios de cientificidade da 

comunidade acadêmica? Pode-se dizer que correspondem a uma produção 

acadêmica de boa qualidade? Justifique suas respostas.  

 

3. Guedes Cabral, autor da primeira tese darwinista da Bahia, sugeriu que a 

medida do volume do crânio nas diversas raças nos fornece a medida da 

desigualdade intelectual entre as “raças”, estabelecendo uma progressão 

intelectual “na escala evolutiva das raças”. Como poderíamos relacionar as 

ideias de Guedes Cabral com as ideias defendidas por autores como Rushton na 

contemporaneidade? 

QUESTÃO 2.  

A maioria dos cientistas brasileiros se preocupa com os efeitos potenciais (tanto benéficos quanto 

prejudiciais) que poderiam resultar de suas descobertas. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a J e então escolha um.) 

 

I. Os cientistas esperam apenas efeitos benéficos quando descobrem coisas ou quando 

aplicam suas descobertas. 

J. Os cientistas estão preocupados principalmente com os possíveis efeitos prejudiciais de 

suas descobertas, porque o objetivo da ciência é tornar nosso mundo um lugar melhor 

para viver. Portanto, os cientistas testam suas descobertas para evitar que efeitos 

prejudiciais ocorram. 

K. Os cientistas estão preocupados com todos os efeitos de seus experimentos, porque o 

objetivo da ciência é tornar nosso mundo um lugar melhor para viver. Estar preocupado 

com isso é uma parte natural da prática científica porque ajuda os cientistas a 

compreenderem suas descobertas. 

L. Os cientistas se preocupam com isso, mas eles não podem saber todos os efeitos a longo 

termo de suas descobertas. 

M. Os cientistas se preocupam com isso, mas eles têm pouco controle sobre o uso prejudicial 

de suas descobertas. 

N. Depende do campo da ciência. Por exemplo, na medicina os cientistas brasileiros são 

altamente preocupados. No entanto, na pesquisa sobre energia nuclear e na pesquisa 

militar, os cientistas brasileiros são menos preocupados com isso. 

O. Os cientistas podem preocupar-se com isso, mas isso não impede que eles façam 

descobertas visando fama pessoal, fortuna ou a pura alegria da descoberta.  

P. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida, fundamentando seu argumento nas discussões que 

fizemos sobre as implicações sociais e culturais da pesquisa “Retrato Molecular do 
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Brasil”. (Caso tenha escolhido a alternativa H, esclareça qual o seu ponto de vista e, em 

seguida, justifique-o) 
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QUESTÃO 3.  

Quando uma nova teoria científica é proposta, cientistas devem decidir se a aceitam ou 

não. Cientistas tomam esta decisão por consenso; ou seja, os proponentes da teoria 

devem convencer a grande maioria dos cientistas da área a validarem a nova teoria; 

Seu ponto de vista, basicamente é: (Por favor, leia os itens de A a G e então escolha um.) 

 

Cientistas que propõem uma teoria devem convencer outros cientistas: 

A. Mostrando-os evidências conclusivas que provam a veracidade da teoria; 

B. Porque a teoria é útil à ciência apenas quando a maioria dos cientistas valida a teoria; 

C. Porque quando um número de cientistas discute uma teoria e suas novas ideias, eles 

possivelmente revisarão e aperfeiçoarão a teoria. Em síntese, na busca de consenso, 

cientistas tornam a teoria mais consolidada.   

Cientistas que propõem a teoria NÃO têm que convencer outros cientistas: 

D. Porque as evidências que a fundamentam falam por si mesmo; 

E. Porque cientistas individualmente decidirão por eles mesmos se usarão ou não a teoria;  

F. Porque o cientista individualmente pode aplicar a teoria desde que a teoria explique 

resultados e seja útil, sem importar o que outros cientistas validam.   

G. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida. (Caso tenha escolhido a alternativa G, esclareça qual 

o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 

Procure fundamentar seu argumento nas discussões que fizemos sobre as implicações 

sociais e culturais do pensamento darwinista, práticas de alterização da Ciência, e 

racismo científico.  
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QUESTÃO 4.  

No Brasil, há grupos de pessoas que são fortemente a favor ou fortemente contra algum campo 

de pesquisa. Projetos de ciência e tecnologia são influenciados por estes grupos com 

interesses especiais (tais como ambientalistas, organizações religiosas e grupos de 

defesa dos direitos dos animais). 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a K e então escolha um.) 

 

Grupos com interesses especiais de fato têm uma influência: 

G. Porque eles têm o poder de interromper alguns projetos de pesquisa e aquele campo 

da ciência é prejudicado. 

H. Porque eles têm o poder de dizer aos cientistas quais projetos são importantes de realizar 

ou não realizar. 

I. Porque eles influenciam a opinião pública e, portanto, os cientistas. 

J. Porque eles influenciam as políticas governamentais e os governos decidem financiar 

ou não um projeto de pesquisa. 

K. Porque alguns grupos com interesses especiais dão dinheiro para certos projetos de 

pesquisa. Alguns outros grupos com interesses especiais dão dinheiro para evitar certos 

projetos de pesquisa. 

L. Grupos com interesses especiais tentam ter uma influência, mas eles nem sempre têm 

sucesso, porque os cientistas e tecnólogos têm a última palavra. 

Grupos com interesses especiais NÃO têm uma influência: 

G. Porque o governo decide a direção que a pesquisa tomará. 

H. Porque a ciência e o governo decidem quais projetos são importantes e eles os realizam 

não importando o que os grupos com interesses especiais digam. 

I. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico. 

 

Justifique a alternativa escolhida, fundamentando seu argumento nas discussões sobre 

a pesquisa “Retrato Molecular do Brasil”. (Caso tenha escolhido a alternativa I, 

esclareça qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o) 
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Questão 5.  

Muitos modelos científicos utilizados em pesquisas laboratoriais (tais como o modelo 

de calor, o neurônio, o DNA ou o átomo) são cópias da realidade. 

Sua posição, basicamente: (Por favor, leia os itens de A a H e depois  escolha um.) 

Modelos científicos SÃO cópias da realidade: 

A. Porque cientistas dizem que eles são verdadeiros, então eles devem ser verdadeiros. 

B. Porque muitas evidências científicas os provaram verdadeiros. 

C. Porque eles são realísticos. O propósito deles é nos mostrar a realidade ou nos ensinar 

alguma coisa sobre ela. 

D. Modelos científicos se aproximam de serem cópias da realidade, porque eles são baseados 

em pesquisa e observações científicas.  

Modelos científicos NÃO SÃO cópias da realidade: 

E. Porque eles são simplesmente úteis para aprender e explicar, dentro de suas limitações. 

F. Porque eles mudam com o tempo e com o estado de nosso conhecimento, como acontece 

com as teorias.  

G. Porque esses modelos devem ser ideias ou palpites, já que você não pode realmente ver 

o objeto real. 

H. Nenhuma destas opções corresponde ao meu ponto de vista básico.  

 

Justifique a alternativa escolhida (Caso tenha escolhido a alternativa H, esclareça 

qual o seu ponto de vista e, em seguida, justifique-o). 
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QUESTÃO 6. 

Uma sexta parte da humanidade está afetada por doenças tropicais (mais de um bilhão 

de pessoas). Porém, apenas um 1% das novas medicinas registradas comercialmente nos 

últimos 30 anos têm sido destinadas a essas doenças. 

As doenças tropicais como a malária, a doença de Chagas, a doença do 

sono (tripanossomíase humana africana, THA), a leishmaniose visceral (LV), a filariose 

linfática, o dengue e a esquistossomose continuam sendo uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em todo o mundo. Essas doenças, conhecidas como doenças 

negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas. Embora as doenças tropicais e a 

tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 

1.556 novos medicamentos registrados entre 1975 e 2004, foram desenvolvidos 

especificamente para essas doenças. Durante o mesmo período, 1.535 medicamentos foram 

registrados para outras doenças 

(Figura 1): 

  

Um estudo recente sobre o financiamento mundial de inovação para doenças 

negligenciadas revelou que menos de 5% deste financiamento foram investidos no grupo das 

doenças extremamente negligenciadas, ou seja, doença do sono, leishmaniose visceral e 

doença de Chagas, ainda que mais de 500 milhões de pessoas sejam ameaçadas por uma 

destas três doenças parasitárias.  

Segundo alguns autores, essa situação é particularmente problemática quando se lida 

com doenças que afetam desproporcionalmente as populações pobres e marginalizadas. 

Baixos retornos sobre o investimento têm desencorajado as companhias farmacêuticas de 

alocar recursos para combater essas doenças. Por sua vez, uma cultura acadêmica que premia 

essencialmente o acúmulo de publicações e criação de riqueza, em vez de contribuições para 

boas práticas sociais, tem agravado o problema e alargado a brecha. 

Finalmente, outros autores acrescentam: O financiamento da investigação é 

altamente concentrado e tem pouca correlação com a carga da doença, medida por anos de 

vida incapacitada, que recebe a sigla DALYs (disability-adjusted life years). Por exemplo, 

HIV, tuberculose, e malária foram responsáveis por 125 milhões de DALYs em países de 

baixa e média renda em 2004, e, como podemos observar na tabela 1, receberam quase um 

80% do financiamento total, enquanto a pneumonia e as doenças diarreicas responderam por 

165 milhões de DALYs, nesses mesmos países, no mesmo ano, porém receberam menos de 

6% do financiamento total. Da mesma forma, as infecções por helmintos receberam menos 

Doença Custo em 

dólar 

% do total de 

Financiamento 

HIV/AIDS 1.083.018.193 42,30 

Malária 468.449, 438 18.30 

Tuberculose 410,428.697 16.03 

Cineplastideos 125.122.839 4.89 

Doenças diarreicas 113.889.118 4.45 

Dengue 82.013.895 3.20 

Helmintos 51.591.838 2,02 

Pneumonia e 

Meningite 

32.517.311 1,27 

Tabela 2. Financiamento mundial de doenças 

Figura 1. Medicamentos produzidos entre 1975 e 2004 
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da metade do financiamento de doenças causadas por parasitas cinetoplastidas, embora a sua 

carga de doença tenha sido três vezes maior (12 milhões de DALYs em 2004, em 

comparação com quatro milhões de DALYs para as doenças causadas por parasitas 

cinetoplastidas); por último, enquanto a dengue teve uma carga de doença 20 vezes menor 

do que as infecções helmínticas, 600.000 DALYs em 2004, recebeu quase o dobro de 

financiamento (Tabela 1). 

QUESTÕES: 

1. O que esses dados sobre investimentos em pesquisas voltadas para a produção 

de medicamentos para as ditas doenças negligenciadas revelam sobre a relação 

ciência, tecnologia e sociedade? 

 

2. Quais implicações sociais podem advir da prática tecnológica e científica de 

produção de novos medicamentos descrita no texto? 

 

3. Em sua interpretação, quais setores da sociedade são responsáveis pelo padrão 

de investimento na pesquisa em inovações na cura de doenças epidemiológicas 

apresentado na tabela 1? 

 

Qual a relação que pode ser estabelecida entre a prática científica e tecnológica de 

produção de medicamentos para doenças epidemiológicas descrita no texto e o tema do 

racismo científico? O que há de comum entre esta prática e a prática de craniologistas 

do século XIX de fazer medições do volume de crânios de humanos de diferentes etnias 

(europeus, asiáticos, africanos), na busca de sólidas provas dos diferentes valores 

mentais das raças humanas, por exemplo? 
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APÊNDICE E – Roteiros de questões para o estudo dos textos da segunda aula da 

sequência didática 

01. Roteiro de questões para estudo do texto “Cérebro, raça e evolução segundo 

Domingos Guedes Cabral, primeiro defensor do darwinismo na Bahia” 

DISCUTA AS SEGUINTES QUESTÕES: 

1) Que relações podem ser estabelecidas entre o debate nacional sobre a composição 

racial da sociedade brasileira, o projeto de modernização do país e a interpretação das idéias 

darwinistas por Guedes Cabral? 

2) Com base em que fundamentos e evidências Guedes Cabral propunha que no 

Brasil o elo entre as formas superiores de humanidade e os animais superiores estavam 

representadas pela raça negra? 

3) Você acha que os fundamentos em que se baseiam a noção de progressão 

intelectual na “escala evolutiva das raças” de Guedes Cabral poderiam ser considerados 

válidos segundo os critérios da comunidade acadêmica da época?  E para a comunidade 

acadêmica atual? Pode-se dizer que correspondem a uma produção acadêmica de boa 

qualidade? Justifique suas respostas.  

4) Que julgamento você da proposição de Guedes Cabral e outros cientistas do seu 

tempo de que a medicina poderia ser considerada a “sciencia por excellencia, o arbitro, o 

supremo juiz, diremos até, algumas vezes, das questões sociais”? Guardada as devidas 

proporções e respeitadas as diferenças do contexto histórico, você considera que existem 

hoje opiniões semelhantes a de Guedes Cabral acerca das Ciências Biomédicas em nossa 

sociedade? 

 

02. Roteiro de questões para estudo do texto “Darwinismo, sociobiologia, psicologia 

evolucionista e as especificidades sexuais dos caracteres universais da psique humana” 

DISCUTA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

1) Do seu ponto de vista, que consequências ou implicações socioculturais podem 

derivar da universalização de determinados comportamentos sociais humanos ligados a 

gênero pela psicologia evolucionista?   
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2) Segundo Fedigam, os dois modelos existentes para explicar a organização 

primitiva das sociedades humanas na biologia evolutiva, o modelo do Homem Caçador e o 

modelo da “Mulher Coletora” apresentam narrativas opostas e mutuamente excludentes. 

Como você explicaria o fato dois destes modelos da antropologia, distintos e oponentes, se 

basearem em evidências semelhantes? 

3) Você considera que fenômenos como “hipergamia” ou “infanticídio feminino” 

podem ser explicados biologicamente, como “predisposições herdadas para maximizar o 

número de descendentes em competição com outros membros da sociedade”? Podemos 

explicar tais práticas unicamente por meio de conceitos próprios da biologia evolutiva, da 

genética ou da etologia humana? Por quê? 

4) Você acha que esta proposição de Wilson, os fundamentos e os dados em que elas 

se baseiam, poderiam ser considerados válidos, segundo os critérios de cientificidade da 

comunidade acadêmica? Pode-se dizer que correspondem a uma produção acadêmica de boa 

qualidade? Justifique suas respostas. 

 

03. Roteiro de questões para estudo do texto “A propósito das raças humanas” 

DISCUTA AS SEGUINTES QUESTÕES: 

1. Em que sentido Darwin considera a extinção de povos humanos como um fato 

biológico? Quais seriam as causas naturais, biológicas, da “extinção” de raças selvagens?  

2. Como Darwin procura fundamentar a plausibilidade de sua proposição de que a 

extinção de povos decorre da competição entre tribos e raças?  

3.Você acha que estas proposições, os fundamentos em que elas se baseiam, 

poderiam ser considerados válidos, segundo os critérios da comunidade acadêmica da 

época?  E para a comunidade acadêmica atual? Pode-se dizer que correspondem a uma 

produção acadêmica de boa qualidade? Justifique suas respostas.  

4. Darwin naturaliza a extermínio de raças selvagens (bárbaras, nativas) quando em 

contato e disputa com “nações civilizadas”, ao explicá-las em termos de competição entre 

raças por espaço, resistência das raças selvagens em mudar de hábitos e adotar novos vícios. 

Você vê alguma relação com esta proposição de Darwin e a política imperialista da 

Inglaterra? 
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04. Roteiro de questões para estudo do texto “Caracteres sexuais secundários do homem” 

DISCUTA AS QUESTÕES A SEGUIR 

1) Você vê alguma relação entre a classificação darwinista do tamanho do crânio 

feminino como “intermediário entre o do homem adulto e a criança” e a caracterização 

intelectual das mulheres como menos inteligentes do que os homens “por natureza”? Que 

associação se fazia, nos tempos de Darwin, entre tamanho do crânio e inteligência?  

2) Que implicações socioculturais poderiam advir destas associações? 

3) Darwin propôs que a “lei da batalha” poderia prover uma explicação natural para 

a guerra entre os povos primitivos, concebidas desta perspectiva como consequência da 

competição dos homens por mulheres (esposas). Esta mesma lei explicaria a maior coragem, 

perseverança e gênio inventivo dos homens em relação às mulheres.  Como Darwin 

fundamenta a plausibilidade e veracidade destas proposições? 

4) Você acha que estas proposições, os fundamentos em que elas se baseiam, 

poderiam ser considerados válidos, segundo os critérios da comunidade acadêmica da 

época?  E para a comunidade acadêmica atual? Pode-se dizer que correspondem a uma 

produção acadêmica de boa qualidade? Justifique suas respostas. 

 

05. Roteiro de questões para estudo do texto “Ciência e a origem da raça” 

DISCUTA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

1) Que relações o texto estabelece entre imperialismo britânico, darwinismo e ciência 

da raça? 

2) Que estratégias foram usadas por Stephen Jay Gould para desconstruir o trabalho 

científico sobre raça? 

3) Que implicações raciais tem os estudos sobre QI defendidos em obras como “The 

bell curve” de Herstein e Murray? Que implicações poderiam ter tais trabalhos científicos 

desta natureza para a aplicação de políticas sociais? 
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06.  Roteiro de discussão integrada dos textos sobre pensamento darwinista e alterização 

nas ciências biomédicas 

 

1. Guedes Cabral pressuponha que, mediante um mecanismo de herança lamarckista, o 

desenvolvimento de faculdades mentais poderia ser favorecido ao longo da evolução por 

meio de estímulos proporcionados pela educação. No entanto, ele defendia que mesmo tendo 

em vista este mecanismo, havia “limites naturais” na possível melhoria do rendimento 

intelectual da população brasileira por meio da educação. Segundo ele, estes limites diziam 

respeito a inaptidão relativa das raças inferiores – negros e indígenas – em relação á raça 

caucásica. Quais relações podem ser estabelecidas entre esta proposição de Guedes 

Cabral e a afirmação de Darwin, na obra A Origem do Homem e a seleção sexual, de 

que a superioridade intelectual dos homens e das mulheres não pode ser eliminada por 

meio da educação?  

Pense estas relações no que diz respeito; (1) aos argumentos e evidências apresentadas 

pelos dois cientistas para defender sua tese; (2) ao que estas teses revelam sobre as relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade. 

 

2. Na aula passada foi levantada uma polêmica acerca de um aspecto da construção do 

conhecimento científico. Uma colega colocou a questão de que é frequente ser divulgado ao 

público duas teses científicas opostas para o mesmo fenômeno, referindo-se, por exemplo, a 

estudos sobre os efeitos do consumo de um determinado produto na dieta alimentar cotidiana 

das pessoas, a exemplo dos benefícios ou malefícios de consumirmos ovo ou café, chocolate 

e etc. Para explicar este fato – a existência de duas teses contrárias na ciência sobre o mesmo 

assunto e no mesmo período de tempo foram apresentadas as seguintes razões: (1) existem 

uma ciência feita com rigor e uma ciência feita sem rigor (má ciência ou pseudociência); (2) 

existem uma ciência inescrupulosa, feita sem responsabilidade social e uma ciência ética; 

(3) o problema não estaria propriamente na produção científica mas por sua divulgação pela 

mídia, que irresponsavelmente e aliada ao mercado, divulga estudos inconclusos; (4) os 

diferentes grupos de cientistas se baseiam em diferentes teorias – estruturas conceituais – 

para interpretar o mesmo conjunto de dados, o mesmo fato; (5) as teses diferentes respondem 

a pressões diferentes pressões de mercado.  

Em um dos textos estudados foi apresentado um exemplo desta natureza: segundo Fedigam 

existem dois modelos na antropologia para explicar a organização primitiva das sociedades 

humanas na biologia evolutiva, o modelo do “Homem Caçador” e o modelo da “Mulher 

Coletora” apresentam narrativas opostas e mutuamente excludentes apesar de se basearem 

em evidências semelhantes.  

-Tendo em vista o contexto da biologia evolutiva e da antropologia em que estes dois 

modelos explicativos foram produzidos, o que este exemplo traz de contribuições para 

pensarmos nas explicações dadas pelos colegas sobre a existência de modelos 

explicativos diferentes para o mesmo fenômeno na ciência? 
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3. Willinsky, no texto “Ciência e a origem da raça” argumenta que a ciência da raça não 

deve ser considerada “um episódio errôneo”, ou “um momento embaraçoso na marcha da 

histórica da ciência”, mas sim um tema de importância nos currículos de ciências.  

 

- Com base no que foi discutido nos diferentes textos lidos pelos grupos, como vocês se 

posicionariam em relação a esta defesa de Willinsky? Vocês concordam com esta 

proposição?  

 

-Que argumentos usariam para defendê-la ou para refutá-la? 

 

 

 

APÊNDICE F – Atividade de avaliação de um projeto de pesquisa 

 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Disciplina Docência em ciências: saber científico/saber escolar I 

Docente: Claudia Sepulveda 

 

ATIVIDADE EM GRUPO: “Avaliação de projeto de pesquisa” 

 

A seguir, é apresentado, de forma resumida, o texto de apresentação de um projeto de 

pesquisa, constando seus objetivos, o problema de pesquisa, um quadro teórico, a 

metodologia, e os resultados esperados. O exercício que estamos propondo ao grupo é o de 

que vocês se coloquem no lugar de consultores que devem emitir um parecer sobre o projeto, 

se posicionando como favoráveis ou desfavoráveis à concessão de financiamento por órgão 

público de financiamento á pesquisa. 

 

RETRATO MOLECULAR DO BRASIL: FILOGEOGRAFIA DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA À LUZ DA GENÉTICA MOLECULAR 

 

 

INTRODUÇÃO 

As origens do povo brasileiro já foram analisadas pela pesquisa histórica, sociológica e 

antropológica, mas ainda não se buscou realizar uma reconstituição das nossas origens a 

partir das ferramentas da genética molecular e da genética de populações. O objetivo desta 

pesquisa é, portanto, mapear na população branca do Brasil atual as distribuições espaciais 

das linhagens genealógicas ameríndias, europeias e africanas em um contexto histórico. 
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Acredita-se que os resultados possam levar a sociedade brasileira a valorizar mais a sua 

diversidade genética, culminando em mais justiça e harmonia social. 

QUADRO TEÓRICO 

Esta pesquisa tem como base teórica a filogeografia – o campo de estudo dos princípios e 

processos que governam a distribuição de linhagens genealógicas dentro de espécies, com 

ênfase em fatores históricos. Contudo, além da análise fundamentada na história do Brasil e 

do Mundo, este projeto integrará conhecimentos de demografia, geografia histórica e, 

principalmente, conceitos da filogenética, da genética molecular e da genética de 

populações. 

A genética molecular permite estudar populações atuais para fazer inferências históricas 

sobre elas. Isso é possível através do estudo dos polimorfismos de DNA dessas populações, 

uma técnica científica que tem se mostrado bastante confiável. Uma pesquisa de genealogia 

utilizando polimorfismos é realizada através do estudo do segmento exclusivo do 

cromossomo Y e do DNA mitocondrial, pois esses dois tipos de DNA possuem duas 

características que permitem uma análise genealógica: ambos são herdados de apenas um 

dos pais; e ambos não trocam genes com outros segmentos genômicos (não se recombinam). 

As mutações ocorridas durante a evolução humana geraram variações (polimorfismos) dos 

haplótipos – blocos de genes do DNA mitocondrial e do cromossomo Y transmitidos ás 

gerações - que servem como marcadores de linhagens. 

Os estudos filogenéticos usando o cromossomo Y se baseiam no pressuposto de que todos 

os haplótipos de cromossomos Y existentes hoje derivam de um haplótipo ancestral que 

estaria presente entre os primeiros Homo sapiens. O conjunto inicial de genes foi sendo 

alterado por mutações, o que gerou novos haplótipos, cada um comportando-se como uma 

linhagem evolutiva diferente. Haplótipos intimamente relacionados formam os haplogrupos, 

que em geral têm distribuição geográfica restrita. A classificação por DNA mitocondrial é 

bem mais complexa e as linhagens de DNA mitocondrial se dividem em apenas três super-

haplogrupos, com subdivisões. 

O estudo das linhagens genealógicas na filogeografia não deve ser confundido com o estudo 

de raças. Nesta pesquisa consideramos que raça é mais uma construção social e cultural do 

que biológica. Apesar das diferenças físicas entre grupos étnicos, não houve diversificação 

suficiente entre esses grupos para caracterizar raças no sentido biológico (Templeton, 1999). 

Contudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda utiliza a classificação 

por raças da população brasileira, usando o critério da cor da pele, por autoclassificação e os 

dados desse órgão serão utilizados na realização desta pesquisa. 

MÉTODO 

Serão recolhidas amostras de DNA de 200 indivíduos da população das regiões Norte, 

Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (50 indivíduos de cada região). Para evitar que essa 

escolha, em cada região, afetasse os resultados, restringimos nossa amostra à população 

branca, majoritária no Brasil (51,6%) – já que existem várias análises sobre a proporção de 

genes europeus em negros brasileiros (SALZANO e FREIRE-MAIA, 1970), mas nenhum 

bom estudo da presença de linhagens ameríndeas e africanas na população brasileira. As 

amostras de DNA serão obtidas de indivíduos não aparentados, autoclassificados como 
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brancos, escolhidos ao acaso entre universitários e pacientes que se submeteram a estudos 

de determinação de paternidade. 

Dois marcadores moleculares serão usados para estudar as linhagens genealógicas: o 

cromossomo Y para as patrilinhagens e o DNA mitocondrial para as matrilinhagens. 

Comparações com estudos realizados em populações de outros países permitirão estabelecer 

a origem geográfica da grande maioria dessas linhagens genealógicas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

SALZANO F.M.; FREIRE-MAIA N.  Problems in Human Biology. A Study of Brazilian 

Populations. Wayne State University Press, Detroit. 1970 

TEMPLETON, A.R. Human races: a genetic and evolutionary perspectives. American 

Antropologists, v. 100, p. 632, 1999. 

 

APÊNDICE G – Sequência didática para o primeiro protótipo 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: “Pensamento Drawinista, racismo Científico no Século 

XIX e práticas de alterização científica” 

 

Duração: 18 horas, quatro encontros de quatro horas e duas horas para realização de 

avaliação  

Contexto Pedagógico: 

A sequência foi desenvolvida para integrar o planejamento da disciplina “Docência 

em Ciência I: saber científico vs. saber escolar”, um componente curricular que integra às 

400 horas de prática educativa do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS. 

A disciplina é ministrada a estudantes de segundo semestre, tem como tema central a 

recontextualização didática da teoria darwiniana da evolução como objeto de ensino na 

Educação Básica e 60 horas de carga horária. 

Antecipando a sequencia, os estudantes tiveram um módulo de aulas sobre a 

construção do conhecimento escolar como um dos desafios da docência, por meio do qual 

tiveram contato com modelos teóricos que analisam este fenômeno, a exemplo da noção de 

transposição didática de Chevalard, mediação didática de Alice Lopes e Recontextualização 

de Berstein, e analisaram a legitimidade social e epistemológica da teoria darwinista de 

evolução no currículo do ensino médio de Biologia. Nesta ocasião, tiveram a oportunidade 

de examinar problemas sócio-científicos cuja resolução demanda o uso do pensamento 

evolutivo darwinista. Em seguida, estudaram o desenvolvimento histórico do pensamento 

darwinista e analisaram a sua estrutura teórica, para então compreenderem os desafios do 

ensino e aprendizagem de evolução no ensino médio.  

OBJETIVO GERAL: 



173 
 

 

Discutir a pertinência, possibilidade e desafios de abordar o tema do racismo científico no 

ensino de evolução como meio de promover uma visão crítica e equilibrada da relação 

ciência, tecnologia e sociedade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Apresentar uma visão panorâmica de discursos e práticas de alterização pautados no 

pensamento darwinista, situando-os como uma das dimensões do impacto do darwinismo na 

sociedade ocidental;  

- Apresentar o racismo científico do século XIX como um exemplo típico de alterização 

científica  

- Analisar as funções ideológicas que o discurso das ciências biológicas sobre raça da 

segunda metade do século XIX – especificamente sobre competição inter-racial e extinção 

racial – desempenhou como ferramenta de naturalização e legitimação da hierarquia racial 

durante este período;   

- Discutir a pertinência da inclusão do tema racismo científico no ensino médio de biologia, 

enquanto conteúdo curricular negligenciado e que favorece a promoção de uma compreensão 

crítica da natureza da ciência e das relações ciência, tecnologia e sociedade ( C/T/S); 

- Promover reflexões sobre as relações C/T/S e as funções ideológicas que as ciências 

biológicas desempenham hoje 

CONTEÚDOS: 

-Implicações sociais do pensamento darwinista - discursos sexistas e racistas pautados no 

darwinismo e suas implicações sociais 

- Racismo científico do século XIX: discurso das ciências biológicas sobre raça na segunda 

metade do século XIX e legitimação da hierarquia racial na sociedade inglesa vitoriana, e 

no Brasil no final do império e inicio da república 

- O conceito de raça nas Ciências Biológicas: implicações sociais do discurso sobre a 

inexistência de raça  

AULA 1: Aplicação de questionário diagnóstico/Abordagem Curricular CTS e Ensino de 

Evolução 

Estratégias Pedagógicas: 

1. Aplicação de Pré-teste: 

Como tínhamos o objetivo de investigar em que medida a sequencia alcançou seus 

objetivos, antes de iniciarmos a abordagem dos temas que a estruturam a sequencia, foi 

aplicado um questionário ( pré-teste) para diagnosticar que interpretações e julgamentos os 

alunos eram capazes de fazer a respeito de práticas e discurso de alterização da ciência, 

assim como que concepções sobre as relações C/T/S e sobre a natureza do conhecimento 

científico antes da sequencia.     
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2. Análise da pertinência de uma abordagem curricular C/T/S no Ensino de 

evolução 

Por meio de discussão do texto de Conrado e El-Hani (2010), são apresentados os princípios 

de uma abordagem curricular C/T/S e examinadas as possibilidades, os limites e a 

pertinência do uso desta abordagem no ensino de evolução. Desse modo, a sequencia 

didática é introduzida como um exemplo de tratamentos de temas relativos ao pensamento 

darwinista por meio de uma abordagem CTS.   

Recursos: 

- Instrumento de pré-teste; 

- Texto:  CONRADO, D.M. ; EL-HANI, C. N. Formação de cidadãos na perspectiva CTS: 

reflexões para o ensino de ciências. In: Anais do II Simpósio Nacional de Ensino de Ciência 

e Tecnologia 07 a 09 de outubro de 2011 

 

AULA 2: Panorama de discursos de alterização fundados no pensamento Darwinista: 

implicações sociais e para o ensino de Biologia. 

Estratégias pedagógicas: 

1. Breve introdução sobre as implicações culturais e sociais do pensamento darwinista 

na sociedade ocidental e apresentação dos objetivos da aula pela professora; 

2. Discussão de textos por pequenos grupos de estudantes. A sala é dividida em cinco 

grupos de estudantes que recebem cinco textos diferentes (ver em recursos didáticos), 

quatro dos quais apresentam discursos de alterização da ciência em relação á gênero 

e raça pautados no darwinismo, e um texto em que são apresentados argumentos para 

inclusão do tema “racismo científico” no ensino médio. Para cada um dos textos, é 

disponibilizado também um roteiro de discussão.  

3. Após leitura e discussão dos textos, cada grupo se desfaz e são formados novos 

grupos compostos por representantes de cada um dos grupos anteriores. Nestes novos 

grupos, todos têm acesso ao conteúdo dos cinco textos por meio da discutição de um 

roteiro integrador.     

4. A professora media uma discussão das questões propostas pelo roteiro integrador no 

grupo ampliado, por meio das contribuições de cada um dos grupos formados no 

segundo momento. A professora faz uma sistematização, pontuando aspectos que 

surgiram na discussão, apresentando o conceito de alterização, traçando um 

panorama dos discursos e práticas de alterização apresentadas nos textos e sua 

relação com pensamento darwinista, e chamando atenção para questões relativas à 

relação ciência, tecnologia e sociedade e à natureza do conhecimento científico . 

Recursos didáticos:  
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Roteiro 1: Trechos do capítulo XIX “ Caracteres sexuais secundários do homem”,  de A 

Origem do Homem e seleção sexual  de Darwin 

Roteiro 2: Darwinismo, sociobiologia, psicologia evolucionista e as especificidades sexuais 

dos caracteres universais da psique humana de Juanma Sanchéz Arteaga 

Roteiro 3: Trechos do capítulo VII “ A propósito das raças humanas” de A Origem do 

Homem e seleção sexual  de Darwin 

Roteiro 4: Texto de “ Raça, Cérebro e evolução segundo Guedes Cabral  de Juanma 

Arteaga  

Roteiro 5: Trechos do texto Ciência e a origem da raça de Willinsky 

Roteiro 6: Discussão integrada dos textos sobre pensamento darwinista e alterização nas 

ciências biomédicas 

AULA 2: RACISMO CIENTÍFICO DO SÉCULO XIX: EUROPA, AMÉRICA DO 

NORTE E BRASIL 

Estratégias pedagógicas: 

PRIMEIRA PARTE (duas primeiras horas): Abordagem histórica da construção do 

conceito de raça pelas ciências naturais e sua relação com práticas e discursos de 

alterização da ciência 

1. É apresentada a proposta de estudo do documentário da BBC “Racismo: uma 

história”. É feita uma apresentação breve sobre o documentário e os objetivos que se 

espera ao discuti-lo. São apresentadas as  seguintes questões que devem orientar a 

discussão do documentário: O vídeo fala do desaparecimento de povos colonizados, 

tais como os tasmanianos, a finais do século XIX. Poderia relacionar tais fatos 

históricos com a corrente de pensamento conhecida como “darwinismo social”? E 

com as ideias científicas do próprio Darwin?; A eugenia britânica foi pensada 

inicialmente para explicar diferencias biológicas entre classes sociais, e não entre 

“raças” ( como é o caso da eugenia nazista na Alemanha). Que relação estabeleceria 

– em termos históricos e conceituais-, entre as ideias eugênicas de Francis Galton e 

o pensamento racial de Darwin?; Poderia se encontrar algum vínculo de continuidade 

entre as práticas sociais do imperialismo vitoriano, legitimadas pelos princípios 

darwinianos sobre a competição inter-racial, e as práticas eugênicas praticadas pelos 

nazistas de Hitler?; Você poderia estabelecer alguma relação entre a velha eugenia e 

algum aspecto da genética, da medicina ou da biologia moderna? Argumente a 

resposta; Em que sentido, considerando a história, a ciência da raça pode operar como 

“ideologia”? Que relação, no seu modo de ver, pode se estabelecer entre a história 

das forças político-econômicas que organizam a sociedade, e os seus sistemas 

dominantes de idéias no campo teórico?  

2. Projeção do vídeo “Racismo: uma história” com duração de uma hora  
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3. Discussão do documentário e sistematização com auxílio de apresentação em 

Power Point  (40 min) que apresente um recorte conceitual mínimo da história do 

racismo científico, situando autores e idéias centrais e que aborde questões relativas 

as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

SEGUNDA PARTE (duas horas restantes): Racismo científico no Brasil     

- Aula expositiva abordando a apropriação das teorias raciais no Brasil. É dada prioridade a 

algumas instituições e cientistas, a exemplo, da Faculdade de Medicina da Bahia e dos 

Museus Etnográficos, especialmente o Museu Nacional do Rio de Janeiro.  

Recursos didáticos: 

- Vídeo “Racismo: uma história” da BBC 

(http://www.youtube.com/watch?v=Uvy0MYGaSkQ) 

- Roteiro de discussão do vídeo – exposição das perguntas em power point; 

-Bibliografia: 

SCHWARCZ, L.M. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1993. 

 

AULA 3: Discursos sobre raça na biologia contemporânea: implicações sociais e culturais   

 

Estratégias Didáticas: 

1. Os alunos são orientados a fazer um exercício de tomada de decisão a respeito de 

financiamento de um projeto de pesquisa que tem como objetivo mapear na 

população branca do Brasil atual as distribuições espaciais das linhagens 

genealógicas ameríndias, europeias e africanas. Colocando-se no lugar de um 

consultor a serviço de um órgão público de financiamento à pesquisa, os alunos 

devem emitir um parecer sobre o projeto, se posicionando como favoráveis ou 

desfavoráveis à concessão de financiamento. Para tanto, recebem uma breve 

descrição do projeto, contento objetivos, problema de pesquisa, um quadro teórico, 

a metodologia, e os resultados esperados. A descrição da pesquisa foi construída 

tendo como base o artigo de Sérgio Pena e Colaboradores (2000), publicado na 

edição da ciência hoje comemorativa aos 500 anos de Brasil.  

2. Antes de os alunos fazerem o parecer, são esclarecidas as bases teóricas e 

metodológicas da pesquisa em julgamento, além de discutidos possíveis parâmetros 

de julgamento de um projeto de pesquisa. São apresentados alguns parâmetros 

sugeridos por Villani e Pacca ( 2001) como sendo canônicos e alternativos. Em 

seguida questiona-se aos alunos quais destes parâmetros consideram necessários  e 

quais acresceriam. 

http://www.youtube.com/watch?v=Uvy0MYGaSkQ
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3. É dado um tempo para que os alunos formem pequenos grupos, discutam entre si o 

mérito da pesquisa, para em seguida cada um emitir o seu julgamento. 

4. Discute-se com toda a turma os argumentos daqueles que aprovaram o financiamento 

e daqueles que reprovaram. A professora sistematiza os argumentos, tratando de 

questões sobre Ciência, tecnologia e sociedade e sobre a natureza do conhecimento 

científico.  

5. Revela-se aos alunos que a pesquisa que eles julgaram já foi realizada, mostram-se 

os resultados apresentados no artigo de Pena e colaboradores (2000).  

6. Apresenta-se a análise de Santos e Maio (2005) a respeito da repercussão social dos 

resultados desta pesquisa, por meio da análise comparativa da crítica que 

representantes do movimento negro e representantes de um grupo de extrema-direita, 

de orientação neonazista, fazem destes estudos conduzidos pela equipe coordenada 

por Sérgio Pena. 

7. Em seguida discute-se o que podemos concluir sobre o estatuto do conceito de raça 

na biología contemporânea e possíveis implicações sociais deste discurso. 

Recursos didáticos: 

- Roteiro 7 “ Avaliação de Projeto de pesquisa” 

Bibliografia: 

PENA, S. , CARVALHO-SILVA, D. R., ALVESSILVA, J., PRADO, V. F. e SANTOS, F. 

R.2000. “Retrato molecular do Brasil”. Ciência Hoje, 159:16-25. 2000 

SANTOS, R. V.; MAIO, M. C.: Antropologia, raça e os dilemas das identidades na era da 

genômica. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2, p. 447-68, maio-ago. 

2005 

VILLANI, A.; PACCA, J.L. de A.  Como avaliar um projeto de pesquisa em educação em 

ciências? Investigações em Ensino de Ciências ,V6(1), pp. 7-28, 2001 

AULA 4: APLICAÇÃO DE Pós-teste ( Avaliação pedagógica) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Texto para atividade da segunda aula da sequência “Cérebro, raça e 

evolução segundo domingos Guedes Cabral, primeiro defensor do darwinismo na 

Bahia” 

CÉREBRO, RAÇA E EVOLUÇÃO SEGUNDO DOMINGOS GUEDES CABRAL, 

PRIMEIRO DEFENSOR DO DARWINISMO NA BAHIA 

    Juanma Sánchez Arteaga (LEHFIBIO/UFBA) 

No momento em que apresentou Funcções do Cérebro – primeira defesa do 

darwinismo numa faculdade de medicina brasileira – Guedes Cabral afirmava ter mais 

dois livros prontos para serem publicados: em uma nota no final da obra,  avisa que estão 

“a entrar para os prelos” os trabalhos “A Questão do Homem” e “Cérebro e Alma”. O 

primeiro livro discutiria a questão das raças humanas, assunto que aparece tratado, de 

forma superficial, na secção acessória da sua tese “Funcções do cérebro”. Para analisar 

com profundidade todos os aspectos ideológicos do primeiro evolucionismo brasileiro e 

as suas claras conotações raciais desde o começo, é preciso assinalar a profunda 

influência que, naquela época, o medo da degeneração racial do país (provocada, 

segundo se entendia no momento, pela mistura de raças muito afastadas biologicamente) 

marcava todos esses “médicos-políticos” da nova geração12. Essas questões eram 

debatidas, com especial força, nas faculdades de medicina, principalmente quando se 

advogava pela necessidade de “branquear” a sociedade brasileira, sob pena de se 

abandonar o povo brasileiro a um inevitável declive biológico no futuro13. Em numerosas 

                                                             
12  Cf. SCHWARCZ, L.M. (1993), O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil, 1870-1930, São Paulo, Cia. das Letras; SCHWARCZ, L.M. (1994), “Espetáculo da miscigenação”, 

Estud. Avanzados, 8, (20), pp. 137-, pág. 138-139. Acceso on-line: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141994000100017#nota1 (27-06-2008).  

JUANMA SÁNCHEZ ARTEAGA (2009) <<Las ciencias y las razas en brasil hacia 1900>>, Asclepio, Vol 

61, No . 2 (2009):67-100 

13  Essas mesmas idéias, já no começo do século XX, levariam o Doutor João Batista de Lacerda a 

prognosticar que os últimos negros brasileiros se extinguiriam no ano 2012: Cf. LACERDA, J.B. (1911), 

<<The métis, or half-breeds, of Bazil>>, en SPILLER, G. (ed.), Papers on inter-racialproblems communicated 

to the First universal Races congress heldat the university of London, July 26-29, 1911, Londres, Orchard 

House, pp. 377-82 ; LACERDA, J.B. (1912), O congresso universal das raças humanas reunido em Londres, 

1911: apreciaçâo e comentários pelo Dr. J. B. de Lacerda, Delegado do Brasil nesse congresso, Rio de Janeiro, 

pp. 85-101. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141994000100017#nota1
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ocasiões entre fins do século XIX e princípios do XX, os médicos brasileiros, forneceram 

legitimação científica para determinadas medidas discriminatórias. Eles invocavam 

a eugenia14 como base racional da política migratória que deveria ser adotada no país. 

Defenderam, também, a necessidade de proibição da entrada de mão-de-obra africana ou 

asiática, que deveria ser substituída por uma imigração européia em massa15.  

De acordo com Sylvio Romero, existia, entre as elites do país, a necessidade de 

purificar o componente africano do povo brasileiro, procurando formas para se atingir o 

branqueamento da população por meio da incorporação de sangue europeu: “não temos 

outro recurso senão apelar para um reforço do elemento português”16, diria o famoso 

advogado e intelectual pernambucano. Dessa forma, na década de 1870, quando no Brasil 

se debatia fortemente a abolição da escravatura e Guedes Cabral publicava seu polêmico 

livro, a questão racial não podia ter maior transcendência social, o que não escapava à 

inteligência de nenhum dos primeiros evolucionistas brasileiros. A medicina se 

converteria, nas palavras de Guedes Cabral, na “sciencia por excellencia, o arbitro, o 

supremo juiz, diremos até, algumas vezes, das questões sociais”17.  Efetivamente, os 

ditames da medicina e da antropologia brasileira serviriam, naquele momento, para 

legitimar as enormes desigualdades sociais estabelecidas no país em função de uma 

suposta incapacidade biológica das populações de origem não européia e dos diversos 

                                                             
 
14 O termo Eugenia  foi criado em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton em sua obra Hereditary 

genius, na qual procurava provar por meio de métodos estatístico e genealógico que a capacidade humana era 

função da hereditariedade e  não da educação, e propor com base nesta tese programas de reprodução seletiva 

– através de restrições a casamentos inter-raciais, por exemplo -  que promovessem “ um aprimoramento de 

populações” ( Scharcz, 1993). 

15  Por exemplo, num artigo aparecido na revista Brazil medico, de inícios do século XX, podiam ler-se 

justificativas médicas para fechar as portas [do país] “às escórias, aos medíocres de corpo e de inteligência. 

Num país novo como o nosso (…) só o médico, pelo conhecimento que tem do homem pode influir na decisão”. 

Noutros casos, chegou-se a propor abandonar os mestiços “inferiores” à sua própria extinção, pela 

impossibilidade biológica que mostravam para progredir, dado o seu enorme grau de degeneração, o qual lhes 

tornava incapazes de branquear-se. Segundo podia ler-se numa data tão tardia como 1923 na Gazeta Médica 

dá Bahia, para os “profundamente degenerados” seria melhor deixá-los reproduzir-se entre si e propiciar assim 

a extinção de tão “mesquinha geração” por esterilidade e mortalidade precoce, resultante da sua “progressiva 

decadência” cf. Artigo anônimo publicado em a Gazeta médica dá bahia (1923), p. 256; citado em 

SCHWARCZ (1993), p.216 

16  SILVIO ROMERO, Realidade e ilusões no Brasil-parlamentarismo e Presidencialismo e outros 

ensayos, Petrópolis/Aracaju: Vozes/Governo do Estado de Sergipe, 1979: p. 215. Cit. em CORRÊA, 1998, p. 

59. 

17  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. XXXIV. Os 

trechos retirados das obras de Guedes Cabral estão na ortografia original da época. 
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grupos de mestiços, à luz da nova ideia científica da evolução. Como foi isso possível? 

De que forma poderia a teoria da evolução, tal como era entendida por Guedes Cabral, 

cumprir esse papel discriminatório? Para responder a essas perguntas, devemos, em 

primeiro lugar, ter em conta que o darwinismo daquela época, ainda profundamente 

influenciado por uma visão linear e progressiva da evolução das espécies e das raças 

(agrupadas segundo uma linha hierárquica de perfectibilidade biológica), ainda, se bem 

de forma não explicita, defendia o mito da Cadeia dos Seres. Posição defendida por 

Guedes Cabral quando afirmava, por exemplo, que “A criação é uma escala; mas a 

criação é também uma cadeia (...) Nada está só. Cada ser é um elo”18. Nessa corrente, 

cada anel lindava estreitamente com o anterior, contradizendo a visão do paradigma 

dominante entre os médicos católicos da época que consideravam o ser humano como 

um Reino à parte na criação: “As differenças porventura existentes entre o cérebro do 

catarrhiniano19 e o do homem, por insignificantes, quase os fazem tocar-se” 20. Tanto 

para Guedes Cabral como para outros pioneiros do evolucionismo brasileiro, essa 

corrente biológica de perfeição evolutiva seguia uma seqüência progressiva de anéis que 

iam do macaco ao negro e, deste, ao branco, instituído como rei da criação: “Há, pois, 

em tudo, a grande e irresistível lei do encadeamento – no orgânico, como no inorgânico, 

na vida como na animalidade”21.   

Segundo Guedes Cabral, o elo intermédio entre as formas superiores de 

humanidade e os animais superiores estava representado no Brasil fundamentalmente 

pela raça negra. Sua proximidade íntima com os símios antropomorfos se fazia mais 

patente precisamente quando se estudava o cérebro: “Vemos aperfeiçoarem-se os 

craneos, e portanto os cérebros, desde os anthropoides, atravez das raças inferiores, até 

NÓS”22. As diferenças cerebrais presentes entre os animais e as “raças humanas 

inferiores” eram, segundo o autor, apenas perceptíveis: “Nada, na ordem dos fatos 

normais, a não ser a enorme diferença da massa e a desigual riqueza de circunvoluções 

secundarias, estabelece nos adultos uma distinção radical, absoluta, entre o cérebro do 

                                                             
18  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p.103. 

7 Trata-se de um táxon de primatas do velho mundo. 

20  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p.2. 

21  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 111. 

22  CABRAL, 1876, p. 7 (Maiúsculas nossas). 
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homem o mais inferior e o do primeiro dos macacos”23. De acordo com o autor, a mesma 

evolução podia explicar facilmente as enormes diferenças intelectuais observadas entre 

os brasileiros brancos e o resto da população índia, negra e mestiça: “A medida que se 

sobe na serie animal, mais o cérebro se desenvolve, desenvolvimento que corresponde, 

que mede por assim dizer, a progressão intellectual”24.  

Ele partia da ideia, hoje recusada pela ciência, de que o tamanho da caixa craniana 

guardava relação direta com a inteligência: “o volume do craneo nas diversas raças, 

dandonos a medida do desenvolvimento do cérebro, dá-nos também a medida da 

capacidade intellectual de cada uma delas”25.  Na época não faltavam dados estatísticos, 

proporcionados pelos melhores especialistas, a exemplo do médico e antropólogo francês 

Paul Broca26, que serviam de apoio incontestável às idéias sustentadas pelo doutorando: 

“Ao Dr. Broca tomaremos ainda aqui uma confirmação experimental. Segundo esse 

autor, a capacidade dos craneos nos europeus é de 1460 a 1580 cm3; a dos habitantes da 

Oceania desce a 1253; a dos australianos- a 1228!”27.  

Guedes Cabral propunha, também, o desenvolvimento de um verdadeiro projeto 

de eugenia cerebral no qual deveriam aplicar-se sobre os humanos “meios análogos aos 

que se empregam nos animais inferiores para obter-se tal ou tal propriedade útil peculiar 

a certas raças”28. Para isso, baseava-se em dois pressupostos. Primeiro, que a inteligência 

era uma função cerebral transmitida dos pais aos filhos: “Está hoje provado: a aptidão 

intellectual transmitte-se de paes a filhos, as vezes com a mesma precisão com que já de 

toda antigüidade se observava que se transmittem os dotes constitucionaes (...) Da mesma 

forma que há traços comuns a uma mesma raça, que se conservam n’uma mesma 

família”29. Segundo, que, mediante um mecanismo de herança lamarckiana, podia 

                                                             
23  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 4. 

24  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 57. 

25  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 64. 

14 Paul Broca foi um dos principais defensores do novo poligenismo volucionista26 – a idéia de que 

negros, europeus, asiáticos, ameríndios, etc. constituíam verdadeiras espécies biológicas, tão diferentes entre 

si quanto o asno e o cavalo, o cão e o lobo. Veja-se especialmente BROCA, Paul.Recherches sur l’hybridité 

animale en géneral et sur l’hybridité humanine en particulier considerées dans leur rapports avec la question 
de la pluralité des espèces humaines, París, Imprimerie de J. Claye, 1860 

27  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 87-88. 

28  Cit. em TAVARES DE ALMEIDA, 2005, p. 24. 

29  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, PP. 150-151. 
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favorecer-se o desenvolvimento dessas faculdades ao longo da evolução por meio do 

estímulo proporcionado pela educação. No entanto, esse projeto progressista encontraria 

seus limites naturais nas próprias diferenças inatas existentes nas “raças humanas”. 

Conquanto fosse viável, para Guedes Cabral, uma melhora relativa da inteligência da 

população indígena, negra e mestiça do Brasil, esse desenvolvimento jamais poderia 

igualá-los ao estado intelectual superior que, ao seu juízo, teria atingido a “raça 

caucásica” (em função de sua suposta superioridade biológica e cerebral sobre as demais 

variedades humanas), adquirida ao longo da evolução.  

Diversos autores do período acreditavam que as suturas entre os ossos do crânio 

nos meninos brancos se soldavam mais tardiamente, impedindo, deste modo, qualquer 

possibilidade de igualdade no desenvolvimento das funções cerebrais entre as raças:  

“O Dr. Broca verificou que as suturas do craneo nas raças superiores não 

se soldam tão depressa como nas inferiores – o que explica só por si o facto 

da inaptidão relativa, ou atrasso, em que estão estas para com aquelas raças 

(..) O exercício intellectual promove o maior desenvolvimento cerebral. 

Mas esse facto, que é incontestável, e que se patenteia especialmente entre 

os indivíduos da mesma raça, prova apenas aqui, que pode até certo ponto 

a educação forçar essa muralha construída e cedo fechada pela natureza”30. 

Desse modo, as raças inferiores jamais poderiam chegar ao mesmo grau de 

inteligência dos brancos europeus, jamais se igualariam as capacidades intelectuais e, em 

conseqüência dessa situação, o abismo social existente entre a população branca e o resto 

da população brasileira permaneceria intacto devido, basicamente, à impossibilidade de 

atingir-se o mesmo desenvolvimento evolutivo entre os cérebros de uns e outros. Para 

reforçar esta idéia, Guedes Cabral invoca Büchner, outro grande apóstolo do 

poligenismo31 da sua época:  

“Quem não viu ainda, exclama o Dr. Büchner, em imagem ou em natureza, 

o craneo mais volumoso da raça caucásica? Que differencça entre essa 

nobre forma e esse craneo de fronte baixa, estreita, essa cabeça pequena e 

tão semelhante á do macaco! Quem ignora porventura a inferioridade 

intellectual da raça ethiopica e seu estado de infância em comparação à 

raça branca? Inferioridade que durará sempre! O cérebro do negro é muito 

                                                             
30  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 64. 

31 Refere-se a corrente de pensamento antropológico surgido em meados do século XIX que defendia a 

existência de varias espécies humanas originadas independentemente.  
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menor que o do europeu e sobretudo mais semelhante ao dos animaes; as 

anfractuosidades são menos numerosas”32.  

A superioridade racial dos descendentes de europeus no Brasil, portanto, duraria 

para sempre, pois seria resultado de um fato natural imodificável. A possibilidade relativa 

de progresso para esses povos inferiores estaria limitada pela sua constituição orgânica. 

Portanto, nem a ciência, se empenhando por melhorá-los através de processos eugênicos, 

nem os esforços filantrópicos das “raças superiores” para educar e civilizar seus “irmãos 

inferiores” seriam capazes de igualar as capacidades intelectuais e morais até o nível 

atingido pelo “homem branco”:  

“Passando dos negros a outras raças, quanto não pasma ao observador ver 

a que misero estado estão ellas eternamente condemnadas –sentença cruel 

e implacável essa que lhes é imposta somente pelas suas próprias 

disposições orgânicas! Quem jamais civilisou um indígena Del’a Nova 

Hollanda? Quem conseguiu porventura tornar fecundas essas sementes por 

tantas vezes lançadas entre as hordas dos carahybas? Quando a coragem 

paciente do gênio inglez desmaia impotente diante d’esses seres humanos 

desanimada de poder traze-los á civilisação (...) é que não há ainda tempo 

bastante para que ali penetrasse em cheio a luz do progresso (...). Esses 

miseros viventes não são taes condemnados somente da ignorância, parias 

da civilisação, espúrios do progresso, mas também – condemnados do 

organismo, parias da natureza, bastardos inconscientes da matéria. Esses 

indígenas são quase privados das camadas superiores dos hemispherios 

cerebraes!”33. 

  

                                                             
32 CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, p. 65. 

33  CABRAL, Domingos G. Funcções do cérebro. Bahia: Imprensa Nacional, 1876, PP. 65-66. 
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ANEXO B – Texto para atividade da segunda aula da sequência “Darwinismo, 

sociobiologia, psicologia evolucionista e as especificidades sexuais dos caracteres 

universais da psique humana” 

DARWINISMO, SOCIOBIOLOGIA, PSICOLOGIA EVOLUCIONISTA E 

AS ESPECIFICIDADES SEXUAIS DOS CARACTERES UNIVERSAIS DA 

PSIQUE HUMANA 

Juan Manuel Sanchez Artega 

A psicologia evolucionista contemporânea defende a existência de múltiplos 

mecanismos psicológicos, evoluídos especificamente na história biológica da espécie como 

resultado de pressões seletivas concernentes à própria natureza adaptativa da sexualidade 

humana. A psicologia evolutiva considera que todos esses mecanismos psicológicos, 

originados por seleção natural no decorrer da evolução humana, apresentam um caráter 

universal em nossa espécie, ou quando menos relativamente estável34. Para a psicobiologia 

evolucionista alguns de esses caracteres universais da psique humana apresentam 

especificidades sexuais, que distinguem a psique de homens e mulheres. Alguns desses 

supostos caracteres universais produzidos no decorrer da evolução humana podem gerar 

polêmica, quando, por exemplo, se referem a diferenças cognitivas entre os sexos na 

cognição espacial. A polêmica é dificilmente evitável quando se afirma que entre esses 

padrões psíquicos evolutivos universais da nossa espécie aparece a dominação da esfera 

pública / política por parte dos homens (Donald Brown (1991).  

Idéias semelhantes já tinham sido expressas anteriormente no campo da biologia 

humana, especificamente após a emergência da sociobiologia como disciplina científica. 

Antecessora direta da psicologia evolucionista, a sociobiologia de Edward Wilson surgiu na 

década dos anos setenta com o intuito de proporcionar uma sólida base biológica ao estudo 

do comportamento social entre os animais, incluindo ao ser humano.  

Por exemplo, a Sociobiologia afirmava – ao menos na sua formulação originária – 

que entre as características comportamentais mais conservadas no grupo dos primatas, 

aquelas que definem o que se poderia considerar como o núcleo biológico da “natureza 

humana”, deveria incluir-se uma “dominação geral dos machos”35. Outras idéias similares 

defendidas pela Sociobiologia também pareciam atribuir, mesmo que tacitamente, uma 

justificativa biológica a determinadas formas de dominação masculina presentes em algumas 

sociedades humanas ou primatas. Práticas tais como a chamada “hipergamia” (acasalamento 

de fêmeas de categorias sociais subordinadas com machos dos grupos sociais dominantes) 

ou o infanticídio feminino foram estudadas a partir de uma perspectiva genética e 

determinista. No seu livro, “A natureza humana” (1975), o criador da Sociobiologia parecia 

conceder plausibilidade à hipótese das bases biológicas de certas práticas culturais como o 

                                                             
34 Cf. Brown, D. E. (1991). Human Universals. New York: McGraw-Hill; para uma critica a essas idéias, 

veja. P.ex. Laland,K.N., Brown, G, R. (2002). Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectiveson Human 

Behaviour. Oxford. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
35 Wilson, "Sociobiology, p. 551: <<this conservative traits include aggressive dominance systems with male 

generally dominant over females>> 
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infanticídio seletivo das fêmeas em certas sociedades humanas. Em relação ao infanticídio 

feminino, Wilson afirmava:  

Mildred Dickeman, uma antropóloga (...) investigou se a proporção de 

sexos é alterada depois do nascimento, por infanticídio, de uma maneira 

que se adapte à melhor estratégia reprodutiva. Esse parece ser o caso. Na 

Índia Britânica e pré-colonial, o fluxo de ascensão social das filhas através 

do casamento com homens de maior classe era consagrado por rígidos 

costumes e religião, enquanto o infanticídio de fêmeas era praticado 

rotineiramente pelas castas mais altas. Os Bedi Sikhs, a subcasta sacerdotal 

dos Punjab que tinha o maior prestígio, eram conhecidos como Kuri-Mar, 

os matadores de filhas. Eles exterminavam praticamente todas as recém-

nascidas e investiram tudo na criação de filhos que casariam com mulheres 

de castas mais baixas. Na China pré-revolucionária, o infanticídio feminino 

foi comumente praticado por muitas das classes sociais, com 

essencialmente os mesmos efeitos que na Índia – ou seja, o fluxo de 

ascensão social de mulheres acompanhadas por seus dotes, numa 

concentração tanto de riquezas quanto de mulheres nas mãos da minoria 

das classes média e alta, e a quase exclusão dos homens mais pobres do 

sistema de reprodução. Continua a ser investigado se esse padrão está 

disseminado nas culturas humanas. Até o momento, a existência de pelo 

menos alguns casos sugere a necessidade de um reexame do fenômeno com 

especial atenção à teoria biológica”36 

Além dos exemplos fornecidos pelo próprio Wilson, existem outros parecidos de 

naturalização das diferenças sociais de gênero, por meio da qual as mulheres poderiam ser 

marginalizadas pelo discurso sociobiológico como radicalmente outras, como alterizadas 

pela própria natureza. Assim, tem se defendido, por exemplo, que em certas sociedades onde 

domina a poliginia, o costume de transmitir mais riqueza hereditária aos varões poderia estar 

justificado biologicamente. Deste ponto de vista, a transmissão de mais riqueza aos filhos 

estaria baseada na maior probabilidade de aumentar o número de netos –e assim, o 

patrimônio genético da família- “investindo” a herança nos filhos e privando assim, 

relativamente, as filhas37. 

Esta argumentação baseia-se no mesmo pressuposto usado pelo próprio Wilson para 

dar uma justificativa evolucionista a práticas sociais como a hipergamia e o infanticídio 

feminino: “É difícil explicá-los exceto como predisposições herdadas para maximizar o 

número de prole em competição com outros membros da sociedade”38.  

Desde que as mulheres começaram a tomar um papel cada vez mais protagonista nas 

áreas da primatologia e da biologia evolucionista, territórios fechados à participação 

feminina até a segunda metade do século XX39, tem se multiplicado críticas a discursos da 

                                                             
36 Wilson, A naturaza Humana, 1975. 
37 Hartung 1982, cit. em Laland et al. 2002. 
38 Wilson, “A Natureza Humana”, 1975. 
39 Veja-se, por exemplo, os trabalhos de FEDIGAN, L. M. (1986), <<The changing role of women in models 

of human evolution>>, Ann. Rev. Anthrop. 15, pp. 25-66; FEE, E. (1982), <<Woman´s role in the evolution 

of humankind>>. Sci. & Nat., 5, pp. 20-29; HARAWAY, DONNA J. (1989), Primate visions: gender, race, 

and nature in the world of modern science, New York, Rotledge; HARAWAY, DONNA J. (1991), Ciencia, 



186 
 

 

biologia evolutiva que tendem a basear o domínio masculino nas sociedades humanas e de 

outros primatas em princípios biológicos imodificáveis. Por exemplo, a primatóloga 

feminista Sarah Blaffer Hrdy, tem argumentado que não existem evidências genéticas que 

possam servir para sugerir que a espécie humana tenha "imperativo genético" nenhum para 

atividades como o infanticídio, a despeito dessa prática possa ser observada em varias 

espécies de primatas.  

Longe de aceitar a naturalização científica da dominação masculina nas sociedades humanas 

ou primatas, diferentes autoras têm mostrado que, historicamente, existiu sempre uma 

subestimação do papel cumprido pelas mulheres na evolução humana nos estudos sobre este 

tema, nos quais o macho humano apareceu quase sempre como único ou principal agente 

evolutivo ativo. A pesquisadora Linda Fedigam descreve a predominância histórica desta 

perspectiva do seguinte modo: 

um tema recorrente nas narrativas sobre evolução humana, de Darwin a 

Lovejoy, é que os homens primitivos eram os empreendedores, os 

produtores, e inovadores tecnológicos, enquanto que as primeiras mulheres 

ficaram limitadas pela exigência reprodutiva de ter e de criar crianças. Ou 

dito de outro modo (...) os homens fazem a cultura e as mulheres fazem 

bebês, duas atividades mutuamente exclusivas. 

Fedigam propõe a existência dos dois modelos explicativos historicamente construídos para 

explicar a organização primitiva das sociedades humanas, e analisa do seguinte modo a 

oposição dos mesmos no que diz respeito papel atribuído à mulher a evolução humana: 

O modelo do Homem Caçador, um modelo desenhado a partir de 

evidências primatológicas, etnográficas e arqueológicas, tornou-se a teoria 

dominante do período 1960-1980. Embora diferindo do cenário descrito 

por Darwin nas evidências e conceitos apresentados, o modelo do Homem 

Caçador representou uma continuação da crença de que apenas traços 

masculinos foram selecionados, e que as mulheres desempenham um papel 

insignificante na evolução humana (...). Uma reavaliação dos dados 

primatológicos e dos materiais etnográficos levou algumas antropólogas, a 

maioria delas mulheres, a propor um "contra-modelo" chamado “A Mulher 

coletora”, em que o uso, colheita, e partilha de ferramentas foram descritas 

como invenções femininas, cruciais para a evolução dos seres humanos. 

Ambos os modelos, o da caça e o da colheita, apelam a evidências 

similares, porém, apresentam narrativas opostas e mutuamente excludentes 

da evolução social humana e, portanto, da natureza humana>>40. 

 

                                                             
cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia-

Instituto de la mujer; HUBBARD, RUTH (1979), <<Have only men evolved?>>, en Genes and gender, vol. 

2, Sataten Island, Gordian Press ; LANDAU, MISIA (1991), Narratives of human evolution, Yale University 

Press; QUEROL, Mª. ÁNGELES. (2001), Adán y Darwin, Madrid, Síntesis. 
40 FEDIGAN, L. M. (1986), <<The changing role of women in models of human evolution>>, Ann. Rev. 

Anthrop. 15, pp. 25-66, p. 62. 


